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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding en situering van het project 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de uitbreiding van de gebouwen van OM Partners NV aan de Koralenhoevestraat 
23 te Wommelgem werd door Onroerend Erfgoed een verkennend booronderzoek opgelegd1 om de 
bewaringstoestand van de bodem te achterhalen alvorens eventueel over te gaan tot een 
archeologisch vooronderzoek aangezien er bij Onroerend Erfgoed aanwijzingen waren dat bij de 
aanleg van de E34 het terrein reeds verstoord was.  
Het onderzoek werd door OM Partners NV aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd en het 
terreinwerk werd uitgevoerd op woensdag 13 maart 2013.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het projectgebied beslaat ca. 0,15 ha en situeert zich deels op de huidige parking en verharde zone 
van het bedrijf (oostelijke deel), deels op de tuin (westelijke deel) (fig. 1.1 en fig. 1.2). Binnen de 
archeoregio’s valt het projectgebied in de Kempen (fig. 1.3) 
 

 
Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied2. 

                                                           
1
 Via de opdrachtgever werd bij Onroerend Erfgoed gevraagd naar de bijzondere voorwaarden die aan dit 

onderzoek gesteld werden, maar Onroerend Erfgoed was van oordeel dat deze niet nodig waren, zolang er 
geen sprake was van minstens een onderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuven). Hierdoor werden geen 
bepalingen opgelegd aangaande een af te boren grid en was er ook geen vraagstelling voorhanden. 
2
 www.agiv.be  

http://www.agiv.be/
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Fig. 1.2: Ontwerpplan en huidige toestand3. 

 
 

 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s4. 

 
 
 
 
  

                                                           
3
 Ontwerpplan ter beschikking gesteld door OM Partners NV. 

4
 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  

 

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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1.3 Fysiografie 
 
 
1.3.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte van ongeveer 6-7 m TAW. Het oppervlak, genomen over 
een groot stuk, helt af naar het westen (fig. 1.4). De afwatering gebeurt via de in het westen gelegen 
Dorsploop (fig. 1.5). Deze mondt uit in de Schijn, die behoort tot het Scheldebekken.  
 

 
Fig. 1.4: Lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied5. 

 

 
Fig. 1.5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied6. 

                                                           
5
 Projectie via Google Earth. 



Het verkennend booronderzoek aan de Koralenhoeve 23 te Wommelgem  

 

6 

 

1.3.2 Geologische opbouw 
 
Onder het projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot de formatie van Lillo (fig. 1.6). 
Deze formatie dateert uit het midden tot boven Plioceen en behoort daarmee tot de jongste 
formaties van het Tertiair (fig. 1.7). 
 

 
Fig. 1.6: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied7. 

 
De Formatie van Lillo is een mariene lithostratigrafische eenheid, gekenmerkt door bruingrijze tot 
groene fijne tot matig fijne glauconiethoudende zanden waarin schelpen zowel verspreid als in 
banken voorkomen. Vooral de basis van deze formatie is schelprijk en bevat enkele dikke 
schelpenbanken. Naar boven toe neemt de schelpenconcentratie geleidelijk aan af, maar de zanden 
blijven kalkrijk. Plaatselijk zijn de zanden kleihoudend. De formatie is tot 10 m dik. 
Binnen de formatie van Lillo zijn verschillende leden. Binnen het projectgebied betreft dit het lid van 
Merksem, Het bestaat uit een grijsgroen kalkrijk zand, al dan niet met schelpfragmenten8.  
 

                                                                                                                                                                                     
6
 www.agiv.be  

7
 www.dov.vlaanderen.be  

8
 Jacobs e.a. 2010: 22. 

http://www.agiv.be/
http://www.dov.vlaanderen.be/
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Fig. 1.7: Litho- en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen9. 

 
De quartaire ondergrond (fig. 1.8) wordt gerekend tot de zuidwestelijke Antwerpse Kempen. Het 
gebied bevindt zich op een gemiddeld hoogte van 10 m TAW. De quartaire bedekking bestaat uit 
eind-Weichseliaan dekzanden of deklemen rustend op Pleistocene sedimenten. Het zijn zanden of 
lemige zanden met sedimentaire structuren die getuigen van eolische afzettingsomstandigheden en 
met kleine cryoturbaties. Ze zijn afgezet boven het oppervlak van het laagterras of op de hierop 
aansluitende dalflanken met geringe helling, als een deklaag van hoogstens enkele meters dik of als 
transversale ruggen. De fracties zijn goed gesorteerd, homogeen, fijn tot middelmatig fijn zand, 
overwegend kalkloos (vooral in de bovenste meters). Binnen het projectgebied betreffen het lemige 
afzettingen  dekleem .  e af e ng vertoont   n of soms meerdere niveaus met dunne opgevulde 
vorstspleten. De afzetting rust meestal op een dun deflatiegrind. Ze kan ook laagjes met verspreide 
grindelementen bevatten aan de basis van afzonderlijke sets, wat op synsedimentaire herwerking 
van de dekzanden wijst. Soms zijn er verspreide grindelementen aan de basis van afzonderlijke sets 
of elementen van het deflatiegrind aan de basis. Het dekzand is een eolisch sediment van lokale 
oorsprong. Het werd afgezet door overheersende noordenwinden gedurende het Boven-
Pleniweichseliaan en vooral in de koude fasen van het Tardiglaciaal en is afkomstig van deflatie van 
het vlakke laagterrasoppervlak. 
Het keienvloertje aan de basis van de dekzanden (sensu stricto) is een restgrind gevormd door 
deflatie van het fluvio- periglaciaal of Tertiair substraat. Het werd later bedolven onder aanwaaiend 
zand van lokale oorsprong10. 

                                                           
9
 www.dov.vlaanderen.be  

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Fig. 1.8: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied11. 

Legende12: 
ELPw: Eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-

Holoceen. Zand tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen. 
Silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen. 

HQ: hellingsafzettingen van het Quartair. 
 
 
1.3.3. Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
 
Het projectgebied ligt in een gebied waar de verschillende bodemeenheden elkaar vaak afwisselen. 
Volgens de bodemkaart situeert het projectgebied zich voor het oostelijke deel op een w-Pdm 
bodem (matig natte licht zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont op een klei-zand 
substraat op geringe of matige diepte) en voor het westelijke deel op een w-Leb bodem w-Leb (natte 
zandleembodem met structuur B horizont op een klei-zand substraat op geringe of matige diepte). 
(fig. 1.9). 
 

                                                                                                                                                                                     
10 Jacobs e.a. 2002: 9 en 14. 
11

 www.dov.vlaanderen.be  
12

 Bogemans 2005: 1. 

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Fig. 1.9: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied13. 

 
De bodemgenese van een w-Pdm bodem is een humeuze bovengrond (..m) die rust op een sterk 
roestige Cg of op een zandleem (P..). Er is een abrupte overgang naar het groenachtige vaste 
kleizandsubstraat (w-…  dat dikwijls schelpen bevat.14. 
 
De bodemgenese van een w-Leb bodem is roestig van in de bovengrond, vanwege de vochtigheid 
(.e.) komen gleyverschijnselen voor waardoor er reductiehorizonten ontstaan. Een structuur B 
horizont (..b) is aanwezig, met roestvlekken. Het substraat (w-…  is  andige klei of kleiig  and15. 
 
1.4 Onderzoeksopdracht 
 
Het doel van dit onderzoek is een verkennende, bodemkundige evaluatie te maken van het terrein 
met de focus op de intacheid van de bodem met het oog op een eventueel archeologisch 
vooronderzoek. Hierbij worden volgende onderzoeksvragen naar voren geschoven: 
- Komt de bodem overeen met de beschrijvingen op de bodemkaarten? 

- In welke mate is de bodem intact of verstoord? 

- In welke mate kunnen archeologisch sporen nog in situ voorkomen? 

- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een   eventueel proefsleuvenonderzoek? 

  

                                                           
13

 www.agiv.be  
14 De Coninck 1960: 50. 
15 De Coninck 1960: 56. 

http://www.agiv.be/
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Hoofdstuk 2 Werkwijze 
 
Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de bodemopbouw werd doorheen het projectgebied een 
verspringend driehoeksgrid uitgezet op de toekomstige bouwzone (fig. 2.1). In totaal werden 7 
boringen ingepland. Vanwege de aanwezige verhardingen in het oostelijke deel van het terrein 
konden hier de boringen niet uitgevoerd worden volgens plan. Boringen 4 en 5 situeerden zich op de 
grasmatten van de parking, maar een 20 cm dieper bleek hier een stabilisélaag met cement en grove 
kiezel aanwezig te zijn, waarin niet geboord kon worden. Er werd nog met een beitel en hamer een 
poging gedaan om een gat te maken, maar dit lukte niet. Beide boringen werden verplaatst naar de 
oostelijke rand van de parking waar twee perkjes waren. Onder de perkjes, in het midden van de 
parking, lag een elektriciteitsleiding waardoor er hier niet geboord kon worden. Boringen 6 en 7 
situeerden zich op de betonverharding. Boring 6 werd verplaatst naar de tuin aan de andere kant van 
de haag. Boring 7 werd verplaatst naar de oostelijke perceelgrens. Aanvullende werden langs deze 
perceelgrens nog 3 bijkomende boringen gezet. 
 

 
Fig. 2.1: Inplanting van de boringen. 

 
De boringen werden uitgevoerd met een edelmanboor van 7 cm diameter. Er werd manueel 
geboord. Het uitgeboorde sediment werd onderzocht op samenstelling, textuur, kleur, aard en 
bijmenging. Er werd geboord tot op het kleihoudende substraat. Van representatieve boringen 
werden foto’s gemaakt van de bodemopbouw.  e hoogte per te onderscheiden horizont werd 
opgemeten. 
 
  

B1 

B2 

B3 B5 

B4 
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B7 
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B9 

B10 



Het verkennend booronderzoek aan de Koralenhoeve 23 te Wommelgem  

 

12 

 

  



Het verkennend booronderzoek aan de Koralenhoeve 23 te Wommelgem  

 

13 

 

Hoofdstuk 3 Resultaten van het booronderzoek 
 
De vaststellingen van de boringen vallen uiteen in 3 reeksen. 
 
Een eerste reeks van boringen (B1, B2, B3 en B6) situeert zich in de tuinzone en vertonen bovenaan 
een ‘ploeghori ont’ van ongeveer 40 cm dik waarin veel schelpjes, grind en bouwceramiek terug te 
vinden zijn. Hieronder situeren zich opeenstapeling van verstoorde lagen zandig leem waarin 
ijzerconcreties, fijn grind, schelpjes en stukjes bouwceramiek aanwezig zijn. Op een diepte tussen de 
90 en 115 cm situeert zich een zwarte humusrijke laag waarin nog plantenresten aanwezig zijn. 
Spikkeltjes bouwceramiek werd eveneens aangetroffen. Deze vochtige laag wordt daarna een zwarte 
glauconiethoudende kleilaag waarin slechts met moeite verder geboord kon worden (fig. 3.1) . De 
diepste boring ging 60 cm in deze kleilaag zonder een andere laag aan te treffen. De interpretatie is 
een volledig verstoorde zone, waar er mogelijk grondophoging werd gedaan om te ontsnappen aan 
de vochtige ondergrond. In deze zone zijn geen archeologische resten in situ meer aanwezig. 
 

 
Fig. 3.1: Boring 1. 

 
Een tweede reeks boringen (B4 en B5) situeert zich op de parking en vertoont een 50 cm dikke 
‘ploeghori ont’ met veel bioturbatie. Hieronder situeert zich een vrij homogeen pakket 
glauconiethoudend grof zand met schelpjes. Het glauconiet komt soms voor in geconcentreerde 
vlekken. Onderaan werden organisch resten aangetroffen en een fragmentje bouwceramiek. Op een 
diepte van ongeveer 120 cm werd een roestig kleipakket aangetroffen (fig. 3.2). De interpretatie is 
dat de bodem mogelijk deels werd afgegraven tot op het kleipakket en dan aangevuld met tertiair 
zand uit de onmiddellijke omgeving. In deze zone zijn geen archeologische resten in situ meer 
aanwezig. 
 

 
Fig. 3.2: Detail boring 5. 
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Een laatste reeks boringen (B7, B8, B9 en B10) werd uitgevoerd aan de perceelsgrens. Hier werd een 
intacte bodem aangetroffen die overeen komt met de bevindingen op de bodemkaart. Het betreft 
een w-Pdm bodem met een humeuze bovengrond van 40 cm dik die rust op een zandleem pakket 
waarin visueel verschillende lagen te onderscheiden zijn, als gevolg van de natte ondergrond. Er is 
een abrupte overgang naar het roestige vaste kleizandsubstraat op een diepte van ongeveer 140 cm 
(fig. 3.3). In deze zone zijn archeologische resten nog in situ aan te treffen, maar dit valt buiten het 
projectgebied. 
 

 
Fig. 3.3: Boring 10. 
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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), 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.  
 
In eerste instantie werd daarom een verkennend, bodemkundig booronderzoek opgelegd om de 
bewaringstoestand van de bodem te achterhalen alvorens eventueel over te gaan tot een 
archeologisch vooronderzoek. Hierbij worden volgende onderzoeksvragen naar voren geschoven: 
 
Komt de bodem overeen met de beschrijvingen op de bodemkaarten? 
De boringen aan de perceelsgrens komen overeen met de beschrijvingen op de bodemkaarten (w-
Pdm bodem). De volledige verstoring op de rest van het terrein laten niet meer toe om de 
bodemkaart te toetsen. 
 
In welke mate is de bodem intact of verstoord? 
Binnen het projectgebied kan de bodem als volledig verstoord beschouwd worden. Enkel zone aan 
de perceelsgrens is onverstoord, maar dit maakt geen deel uit van het projectgebied. 
 
In welke mate kunnen archeologisch sporen nog in situ voorkomen? 
Binnen het projectgebied zijn archeologische sporen niet meer aanwezig. 
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een   eventueel proefsleuvenonderzoek? 
Vanwege de volledig verstoorde ondergrond binnen het projectgebied lijkt een verder archeologisch 
onderzoek niet verantwoord. Het officieel vrijgeven van het terrein dient te gebeuren door 
Onroerend Erfgoed.  
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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Bijlage 1 Boorinventaris 
 
Boring 1: 
 
0-40: Ap, L>Z, DBr-Ge, Mg, Bc, Hu, bio, veel schelpjes en fijn grind 
40-65: ophoging, Z>L, DGe m. DGrBr vl. Fe, Bc 
65-110: ophoging, L>Z, DBr, Fe, fijn grind, schelpjes, Bc 
110-: Substraat?, K>Z, Zw-Go, Glau, Hu, zeer vochtig, organische resten 
140: boring gestaakt. 
 
Boring 2: 
 
0-30: Ap, L>Z, DBr-Ge, Mg, Bc, Hu, bio, veel schelpjes en fijn grind 
30-40: ophoging, L>Z, DBr-Ge, Bc, schelpjes en fijn grind 
40-60: ophoging, Z>L, DGe m. DGrBr vl. Fe 
60-115: ophoging, L>Z, DBr, Fe, grind, schelpjes, Bc 
115-130: ophoging, L>Z, DGr-Zw, Hu, Bc, plantenresten 
130-: Substraat?, K>Z, Zw-Go, Hu, Glau, zeer vochtig. 
190: boring gestaakt. 
 
Boring 3: 
 
0-40: Ap, L>Z, DBr-Ge, Mg, Bc, Hu, bio, veel schelpjes en grind 
40-70: ophoging, Z>L, DGe-Br. Fe, fijn grind, Bc 
70-90: ophoging, L>Z, DBr-Ge m. Zw vl. km, fijn grind, Bc 
90-: Substraat?, K>Z, Zw-Go, Glau, Bc, zeer vochtig, organische resten 
140: boring gestaakt. 
 
Boring 4: 
 
0-50: Ap, L>Z, DBr, Bio 
50-120: ophoging, Z, Glau, schelpjes, Bc, organische resten onderaan 
120-: Substraat, K, Ge-Br m. Or-Br vl. 
140: boring gestaakt 
 
Boring 5: 
 
0-50: Ap, L>Z, DBr, Bio 
50-130: ophoging, Z, Glau, schelpjes, Bc, organische resten onderaan 
130-: Substraat, K, Ge-Br m. Or-Br vl. 
145: boring gestaakt 
 
Boring 6: 
 
0-40: Ap, L>Z, DBr-Ge, Mg, Bc, Hu, bio, veel schelpjes en grind 
40-65: ophoging, Z>L, DGe-Br. Fe, fijn grind, Bc, schelpjes 
65-90: ophoging, L>Z, DBr-Ge. km, fijn grind, Bc 
90-: Substraat?, K>Z, Zw-Go, Glau, Bc, zeer vochtig, organische resten 
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120: boring gestaakt. 
 
Boring7: 
0-40: Ap, Z>L, DBr, Fe, Bio 
40-90: B, Z>L, Br-Ge, Fe, Bio 
90-105: Bir, Z>L, Br-Ge m. Or-Br vl. Fe 
105-140: Bir, Z>L, LBr-Ge m. LOr-Br vl. Fe 
140-: Substraat, K>Z, LBr-Ge m. LOr-Br vl. Fe 
160: Boring gestaakt 
 
Boring8: 
0-40: Ap, Z>L, DBr, Fe, Bio 
40-90: B, Z>L, Br-Ge, Fe, Bio 
90-110: Bir, Z>L, Br-Ge m. Or-Br vl. Fe 
110-140: Bir, Z>L, LBr-Ge m. LOr-Br vl. Fe 
140-: Substraat, K>Z, LBr-Ge m. LOr-Br vl. Fe 
165: Boring gestaakt 
 
Boring9: 
0-35: Ap, Z>L, DBr, Fe, Bio 
35-85: B, Z>L, Br-Ge, Fe, Bio 
85-105: Bir, Z>L, Br-Ge m. Or-Br vl. Fe 
105-140: Bir, Z>L, LBr-Ge m. LOr-Br vl. Fe 
140-: Substraat, K>Z, LBr-Ge m. LOr-Br vl. Fe 
150: Boring gestaakt 
 
Boring10: 
0-40: Ap, Z>L, DBr, Fe, Bio 
40-90: B, Z>L, Br-Ge, Fe, Bio 
90-105: Bir, Z>L, Br-Ge m. Or-Br vl. Fe 
105-140: Bir, Z>L, LBr-Ge m. LOr-Br vl. Fe 
140-: Substraat, K>Z, LBr-Ge m. LOr-Br vl. Fe 
160: Boring gestaakt 
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Bijlage 2 Fotoinventaris 
 

Fo
to

n
u

m
m

er
 

B
o

ri
n

g 

A
ar

d
 

SBA-2013-0596-F01 B1 Boorprofiel 

SBA-2013-0596-F02 B1 Detail 

SBA-2013-0596-F03 B1 Detail 

SBA-2013-0596-F04 B1 Detail 

SBA-2013-0596-F05 B1 Detail 

SBA-2013-0596-F06 B1 Detail 

SBA-2013-0596-F07 B3 Boorprofiel 

SBA-2013-0596-F08 B3 Detail 

SBA-2013-0596-F09 B3 Detail 

SBA-2013-0596-F10 B3 Detail 

SBA-2013-0596-F11 B3 Detail 

SBA-2013-0596-F12 B3 Detail 

SBA-2013-0596-F13  Overzicht 

SBA-2013-0596-F14  Overzicht 

SBA-2013-0596-F15 B10 Boorprofiel 

SBA-2013-0596-F16 B10 Detail 

SBA-2013-0596-F17 B10 Detail 

SBA-2013-0596-F18 B10 Detail 

SBA-2013-0596-F19 B10 Detail 

SBA-2013-0596-F20 B10 Detail 

SBA-2013-0596-F21 B5 Boorprofiel 

SBA-2013-0596-F22 B5 Detail 

SBA-2013-0596-F23 B5 Detail 

SBA-2013-0596-F24 B5 Detail 

SBA-2013-0596-F25 B5 Detail 

SBA-2013-0596-F26 B5 Detail 

SBA-2013-0596-F27 B5 Detail 

SBA-2013-0596-F28 B5 Detail 

SBA-2013-0596-F29 B4 Werk 
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