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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets 

 
Naar aanleiding van de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Borsbeek werd door 
Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven opgelegd.  
Het onderzoek werd door het gemeentebestuur van Borsbeek aan Studiebureau Archeologie bvba 
toevertrouwd en het terreinwerk werd uitgevoerd van 27 juni 2012 tot en met 28 juni 2012. Eerder 
was ook al een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 
 
Het projectgebied beslaat ca. 1,8 ha en is omsloten door de Frans Theyslei in het zuiden, de 
begraafplaats in het oosten en de woonhuizen langsheen de Frans Beirenslaan in het noorden en het 
westen. 
 

 
Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied. 

 
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1) zijn voor de directe omgeving van het 
projectgebied een aantal vindplaatsen opgenomen. Het gaat vaak om vondstmeldingen van 
veldprospecties van eind jaren 1990, uitgevoerd door dhr. Peter Verstappen.  
Nabij het Sint-Jozefinstituut (CAI 101461), de Pastoorshoeve (CAI 101462) en “Oude Schans” (CAI 
101460) werden hierbij zowel losse vondsten als vondstconcentraties aangetroffen van artefacten uit 
het mesolithicum, neolithicum, ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen. Ook ten 
noorden van het projectgebied, nabij de Grensstraat (CAI 105095), werden tijdens een werfcontrole 
fragmenten van handgevormd aardewerk (in “ijzertijdtraditie”) aangetroffen. De gebouwen van de 
Heilige Geesthoeve (CAI 113011) nabij het kruispunt van de Frans Beirenslaan en de Frans Theyslei 
zijn van 18de eeuwe oorsprong en bestaan uit een woonstalhuis, schuur en aanhorigheden. De locatie 
van het huidige Sint-Jozefinstituut (CAI 113065) staat op de Ferrariskaart (ca 1775) aangeduid als site 
met walgracht.  
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Op de Ferrariskaart (1771-1778) is te zien dat het projectgebied zich tijdens de 18de eeuw situeerde 
in een agrarische zone (akkerland en weiland) ten westen van de dorpskom van Borsbeek (fig. 2). 
Ook de Atlas der Buurtwegen vertoont geen gebouwen binnen het projectgebied (fig. 3). 
 

 
Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied. 

 

 
Fig. 3: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied. 
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Hoofdstuk 2 Bodemkundige aspekten 
Ludo Fockedey & Nick Van Liefferinge 

 
2.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het terrein is gelegen in de overgangszone van een lage heuvelrug (hoogte: + 12 m) en de 
valleigronden (hoogte: + 10 m) van de Fortloop. Een zichtbare knik in de microtopografie binnen het 
onderzoeksgebied markeert de overgangzone naar de valleigronden. De ontwatering van het terrein 
gebeurt naar het zuiden, in de richting van de Fortloop. 
 
 
2.2 De bodemkaart 
 
Binnen de grenzen van het projectgebied komen volgens de bodemkaart Pcm-gronden voor (fig. 4). 
Dit zijn matig droge, lichte zandleemgronden met dikke antropogene humus A-horizont. In profiel 
vertonen Pcm-gronden een verbrokkelde textuur B horizont in de ondergrond. In de lager gelegen 
zone langsheen de Fortloop, ten zuiden van het projectgebied, bevinden zich natte zandleemgronden 
zonder profielontwikkeling met een ondiep gelegen klei-zandsubstraat (w-Lep-gronden). De 
afwezigheid van een profielontwikkeling wijst op (afdekkende) sedimenten van alluviale/colluviale 
oorsprong. 
 

 
Fig. 4: Uittreksel uit de bodemkaart met situering van het projectgebied. 
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2.3 Terreinwaarnemingen 
 
 
2.3.1 Verkennend booronderzoek 
 
Zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden werd een verkennend booronderzoek verricht. Deze 
boringen kaderen in een eerste fase van het onderzoek, met als doel het opsporen van zones met 
een hoog potentieel voor het aantreffen van vuursteenvindplaatsen (pre-neolithische occupatie). 
Tegelijk zijn de resultaten nuttig voor de latere fasen van het archeologisch onderzoek. 
Om een vergelijking met de bodemkaart te kunnen doorstaan, werden er verspreid over het terrein 
17 boorpunten ingemeten in een grid van ca. 30 m x 40 m (bijlage 5). Daaraan werden de 
veldgegevens gekoppeld om op die manier de resultaten ruimtelijk te kunnen weergeven.  
 
De profielbeschrijvingen werden gedaan op basis van de textuur en de kleurbeschrijving (volgens de  
Munsell Soil Chart). De horizonten werden neutraal aangeduid (H1, H2, enz..).  
Om aan paleolandschappelijke kartering te doen is een duidelijke referentie nodig. In dit geval een 
bodemprofiel. De zand- (Z..) en leemstreek (A..) lenen zich vrij goed voor bodemkartering omdat er 
specifieke bodemprofielen voorkomen. Vooral de zandstreek met de podzol is gemakkelijk te 
karteren. 
Op de lemig zandgronden (S..), licht-zandleemgronden (P..) , zandleemgronden (L..) en kleigronden ( 
U..) ligt de kartering ingewikkelder. Daarvoor bestaan nauwelijks referenties. 
De parameters om een bodemprofiel met een boring te herkennen zijn vooral textuur, kleur en dikte 
of diepte van deze kenmerken.  
Het projectgebied bestaat uit Pcm. Deze volgende drie kenmerken worden hieronder besproken: 

1. Op basis van de textuur kan er vrij goed gewerkt worden omdat ze voor heel het gebied 
eenvormig is. Een veldwaardering om het onderscheid tussen licht zandleem en zandleem te 
maken is overigens vrij moeilijk. Echte textuurbepaling moet met analyses gebeuren. De 
textuur van de oppervlaktehorizonten werden als referentie genomen om de textuur van de 
diepere horizonten te bepalen1.  

2. Op basis van de drainage kan er wel goed gewerkt worden omdat het voorkomen van 
roestverschijnselen op een bepaalde diepte de drainageklasse beïnvloeden. 

3. De profielontwikkeling speelt een belangrijke rol omdat hieraan kan gezien worden of de 
bodem geërodeerd of bedekt is (alluvium, veen, plaggen). In het projectgebied gaat het om 
een plaggenbodem (..m).  

In de onmiddellijke omgeving komt ook Pccy voor. Dit zijn matig droge licht-zandleemgronden met 
verbrokkelde textuur B horizont, fijner wordend in de diepte (…y). 
 
Een plaggengrond (..m) wordt in de Belgische bodemclassificatie bepaald op basis van dikte en kleur. 
De gemiddelde dikte van de humeuze bovengrond moet 60 cm zijn of tenminste 40 cm als er een 
bedolven bodemprofiel voorkomt. 
Er bestaat een variante met een grijze bovengrond en een variante met een bruine bovengrond. In 
de variante met de grijze bovengrond heeft de humeuze laag een kleur 3/2 of minder (zeer donker 
grijsbruin, zeer donker bruin, zeer donker grijs of zwart) en een humusgehalte van > 1%. Onder de 
humeuze bovengrond komt een volledige of gedeeltelijke podzol of een gleygrond voor. Gewoonlijk 
is de bouwvoor zwart, zeer donker grijs of zeer donker bruin (10YR 2/1, 3/1 of 2/2); dieper is de kleur 

                                                           
1
 Het is overigens belangrijk te weten dat de textuur van de bodemkaart gebaseerd is op analyses uit de 

bouwvoor op ca. 20 cm diepte, wat de textuur van niet garandeert op grotere diepte. 
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iets bleker, vb. zeer donker grijsbruin (10YR 3/2) met blekere, donkergrijze of grijze banden en 
vlekken. 
In de variante met de grijze bovengrond heeft de humeuze laag een kleur 3/2 of meer (donkerbruin, 
donker geelbruin, bruin) en een humusgehalte van > 1%. De onderliggende humeuze laag heeft een 
blekere, bruinere kleur en meer dan 0,6% humus. Onder de humeuze laag kan een volledig of 
gedeeltelijk profiel met verbrokkelde textuur B horizont, met een weinig duidelijke humus of/en ijzer 
B horizont of met een duidelijke humus of/en ijzer B horizont voorkomen. De bouwvoor is gewoonlijk 
zeer donkergrijsbruin tot donker grijsbruin (10YR 3-4/2); dieper wordt de kleur bleker: grijsbruin, 
bruin, of donkergeelbruin (10YR 5/2, 5/3, 4/4)2. 
 
Profielontwikkeling ..c staat voor een verbrokkelde textuur B horizont. Onder cultuurland is de 
horizontenopeenvolging als volgt: 
Ap : humeuze bovengrond; bruin tot donkerbruin (10YR 4-3/3), dikwijls overgaand in geelbruin 

of donker geelbruin (10YR 5-4/4); kruimelig; 20-50 cm dik; abrupte overgang; 
E : uitgeloogde horizont; bleekbruin, licht geelbruin, soms wit tot licht geelbruin (10YR 6/3-4, 

soms 2,5Y 8/2-6/3) zwak kruimelig; 10-30 cm dik; abrupte of snelle overgang; 
B2t : verbrokkelde textuur B horizont; grote geelbruine (10YR 5/6-4) banden en brokken; zwak 

polyedrisch; openwrijfbaar tot hard en resistent; soms met zeer harde ijzer of 
ijzermangaanconcreties, afwisselend met structuurloze, losse, bleekbruine of licht geelbruine 
(10YR 6/4-3) banden en sterk gebleekte bleekgele of lichtgrijze (2,5Y 7/4-2) vlekken en 
horizontale banden; 

Cg of Dg: gegleyifieerd of afwijkend moedermateriaal3.  
 

..c ..m 

  Bruine bovengrond Grijze bovengrond 

diepte kleur diepte kleur diepte kleur 

bouwvoor 10YR 4-3/3 bouwvoor 10YR 3-4/2 bouwvoor 10YR 2/1, 3/1, 2/2 

dieper 10YR 5-4/4 dieper 10YR 5/2, 5/3, 
4/4 

dieper 10YR 3/2 

Tabel 1: Kleurgegevens van de oppervlaktehorizonten volgens de profielontwikkeling 
 
Uit  tabel 34 kan afgeleid worden dat de plaggenbodem met grijze bovengrond helemaal niet aan de 
kleurvereisten voldoet. 
Voor de plaggenbodem met bruine bovengrond komen boorprofielen 13 en 14 in aanmerking. Beide 
boorprofielen hebben tot op 35 cm de kleurvereisten (10YR 3-4/2) en een overgang tussen 35 en 50 
cm met kleur 10YR 5/3. Deze kunnen geklasseerd worden als ..m. 
Gecombineerd met de kleurgegevens uit tabel 4 komen alle boorprofielen in aanmerking om 
geklasseerd te worden als ..c, behoudens de boorprofielen onder bos (B15), in de moestuintjes (B16, 
B17) en een compleet verstoord profiel (B9). Er kan van uitgegaan worden dat B15, B16 en B17 
oorspronkelijk als ..c kunnen geklasseerd worden. De verdonkering van bouwvoor heeft mogelijk te 
maken hebben met het andere landgebruik.  
 

                                                           
2
 DE CONINCK F. 1960: Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Borgerhout 28 E.: p. 22-23. 

3
 DE CONINCK F. 1960: Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Borgerhout 28 E.: p. 17-18.  

4
 De laatste drie categorieën op de X-as zijn resp. ..m bruin, ..m grijs en ..c. 



Het archeologisch vooronderzoek aan de Frans Theyslei te Borsbeek   

 
  

8 

 

 
Tabel 3: Vergelijking van de kleur van de bouwvoor op ca. 20 cm diepte. 

 

 
Tabel 4: Vergelijking van de kleur van de overgangshorizont op ca. 35 cm diepte. 

 
Uit de boorgegevens zijn de mogelijke Ap1 en Ap2 moeilijk te karakteriseren. Er zijn twee 
bewerkingshorizonten. Een ploeglaag van 50 cm dikte is boven het gemiddelde (35 tot 40 cm) maar 
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niet dik genoeg om als plaggen te classificeren (volgens de Belgische standaard). Een poging tot 
horizontenopeenvolging volgens de boorlijn wordt in tabel 5 weergegeven. 
 

 
Tabel 5: Horizontenopeenvolging in een boorlijn (boorpunt 1 t.e.m. 4). 

 
Een klassering volgens bodemeenheid van de boorpunten, rekening houdend met de drainage, is te 
vinden in tabel 6. 
 

Boorpunt Bodemeenheid 

B1 Pcc 

B2 Pcc 

B4 Pdc 

B5 Pdc 

B6 Pdc 

B7 Pcc 

B8 Pcc 

B9 verstoord 

B10 Pcc 

B11 Pdc 

B12 Pdc 

B13 Pdm 

B14 Pdm 

B15 Pcc 

B16 Pcc 

B17 Pcc 

Tabel 6: Klassering van de boorprofielen. 
 
Op de bodemkaart staat het gebied als een plaggenbodem (..m) gekarteerd. Volgens de voorlopige 
bevindingen van de boorresultaten gaat het hier eerder om gronden met een verbrokkelde textuur 
B-horizont (..c). 
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Een aantal bodemprofielen wijzen op het lokaal voorkomen een uitgeloogde bodemhorizont, 
mogelijk een E-horizont. Dit zou betekenen dat delen van de bodem bewaard zijn maar ook kunnen 
duiden op verstoringen met uitloging. Voorts wordt het archeologisch relevante vlak op ongeveer 50 
cm diepte verwacht. 
 
De resultaten van het booronderzoek wijzen op een potentieel goede bewaring van eventueel 
aanwezige antropogene bodemsporen, maar de afwezigheid van een duidelijk bewaarde/afgedekte 
paleobodem verlaagt drastisch de kans op lithisch materiaal in situ. Wel kunnen lokaal nog 
boomvallen of andere contexten voorkomen met lithisch materiaal gezien de mogelijk geringe erosie 
of verstoringen. 
 
 
2.3.2 Proefsleuvenonderzoek 
  
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd de mogelijkheid geboden om het bodemopbouw meer in 
detail te bestuderen. Verspreid over het terrein werden drie bodemprofielen uitgezet in de 
sleufwand (bijlage 6). 
 
Van noord naar zuid, dus in de richting van de Fortloop, verandert de textuur van het 
moedermateriaal. Op de hogergelegen terreindelen zijn de gronden eerder zandig (zwak lemig zand), 
terwijl de lager gelegen gronden een eerder lemige (zandige leem) textuur vertonen. 
Het voorkomen van enkele fossielen (o.a. een fragment van een walvisbot, een haaientand en een 
schelpdier) in de vulling van een aantal antropogene bodemsporen wijst mogelijk op het voorkomen 
van diepere uitgravingen tot in het tertiair substraat, zoals bijvoorbeeld het geval is bij waterputten,  
grachten of diepreikende voorraadkuilen (silo’s). 
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Hoofdstuk 3 Werkmethode 
Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets 

 
Conform de opgelegde voorschriften dienden er proefsleuven met een breedte van 4 meter te 
worden aangelegd in een verspringend grid (dambordpatroon). Na overleg met Onroerend Erfgoed 
werd afgeweken van deze procedure en werd de standaardmethode met ononderbroken parallelle 
sleuven met een breedte van 2 meter toegepast. 
De afstand tussen de sleuven bedroeg niet meer dan 15 meter. In totaal werden 10 sleuven 
uitgegraven. Op een aantal plaatsen werden de sleuven uitgebreid met kijkvensters in functie van de 
beantwoording van de onderzoeksvragen (fig. 5). Zodoende werd circa 12% van het terrein via 
proefsleuven opengelegd. 
 
Alle bodemsporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Enkele sporen werden 
gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand te achterhalen. Van de gecoupeerde 
sporen werden digitale coupetekeningen gemaakt.  
Vondsten werden per spoor ingezameld met vermelding van een eventueel vullingsnummer waaruit 
de vondsten afkomstig zijn. Alle sleuven, sporen en losse vondsten werden digitaal topografisch 
ingemeten. 
 

 
Fig. 5: Zicht op een kijkvenster in proefsleuf 6. 
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van de sporen 
Nick Van Liefferinge 

 
In totaal werden 71 bodemsporen van antropogene oorsprong aangetroffen. De hoogste 
sporendensiteit situeert zich in de zuidwestelijke kwadrant van het terrein. Elders is de densiteit van 
de sporen wat lager, maar met een min of meer gelijkmatige verspreiding over het volledige 
projectgebied. 
 
 
4.1 Laatmiddeleeuwse grachtstructuur 
 
In het zuidwesten van het terrein bevindt zich de gracht (S17) van een rechthoekige enclosure 
waarvan de noordoostelijke hoek (ca. 1400 m²) binnen de grenzen van het projectgebied valt (fig. 6). 
De gracht is in het grondvlak ongeveer 4 meter breed en de bodem ervan bevindt zich op ca. 120 cm 
beneden het aanlegvlak (ter hoogte van proefsleuf 3). 
In profiel kunnen twee verschillende vullingen worden opgemerkt, maar de grens tussen beide is 
heel diffuus. De bovenste vulling heeft een komvormige aflijning en bestaat uit homogeen zwak 
zandige leem met een bruine kleur. De textuur en kleur komen min of meer overeen met de 
afdekkende Ap2-horizont. In deze vulling werden de meeste vondsten verzameld. Het betreft 
voornamelijk aardewerk, bouwceramiek en natuursteen. Het vondstensemble wordt gedateerd in de 
late middeleeuwen.  
De onderste vulling heeft eveneens een komvormige aflijning, maar de textuur is een stuk lemiger. 
De vulling heeft een vlekkerige, lichtgrijze kleur. De rand en de bodem van de gracht wordt afgelijnd 
door een accumulatie van ijzeroxides (roestige kleur). In deze vulling werd een fragment van een 
roodbakkende (vloer)tegel en een stuk dierlijk bot aangetroffen.  
 

 
Fig. 6: Zicht op het profiel van de laatmiddeleeuwse gracht S17. 

4.2 Greppelstructuren  



Het archeologisch vooronderzoek aan de Frans Theyslei te Borsbeek   

 
  

14 

 

 
Het terrein wordt van noordwest naar zuidoost doorsneden door een reeks greppelstructuren uit de 
late prehistorie (op basis van handgevormd aardewerk uit vullingen van spoornummers 23, 33 en 56) 
en de middeleeuwse periode (op basis van aardewerk uit vullingen van spoornummers 28, 29, 32, 35 
en 38). De greppels zijn parallel aangelegd ten opzichte van het hoogtelijneninterval, dus parallel aan 
de vallei van de Fortloop. Een mogelijke functie als terreinafbakening kan worden verondersteld. 
Een onderbroken greppel (S69) maakt deel uit van de (laat)middeleeuwse bewoningssporen binnen 
de laatmiddeleeuwse grachtstructuur S17. 
 
Het profiel van twee gecoupeerde greppels (S13 en S33) vertoont een komvormige aflijning tot op 
een diepte van circa 35 cm beneden het aanlegvlak (fig. 7). De vulling heeft een zandlemige textuur 
en de kleur wisselt van donkerbruingrijs (S13) tot witgrijs (S33).  
 

 
Fig. 7: Zicht op de spoorprofielen van greppels S13 en S33. 

 
 
 
 
 
 
4.3 Paalsporen en kuilen  



Het archeologisch vooronderzoek aan de Frans Theyslei te Borsbeek   

 
  

15 

 

 
Regelmatig verspreid over het volledige projectgebied werden 23 paalkuilen en 14 kuilen 
geregistreerd die op basis van het vondstmateriaal en/of hun onderlinge associatie in de late 
prehistorie (ijzertijd) en de middeleeuwse periode kunnen worden gedateerd.  
 
 
4.3.1 Late prehistorie (ijzertijd) 
 
Alle paalsporen die met hoge graad van zekerheid in de late prehistorie (ijzertijd) worden gedateerd, 
situeren zich buiten de laatmiddeleeuwse enclosure (gracht S17). Het gaat in de meeste gevallen om 
cirkelvormige sporen met een gemiddelde diameter van 50 cm (fig. 8). De kleur van de vullingen 
varieert van witgrijs (uitgeloogd) tot bruingrijs. Binnen de palenclusters konden geen 
gebouwplattegronden worden onderscheiden, maar de geringe omvang van de sporen wijst 
minstens op de aanwezigheid van kleine houtbouwstructuren zoals spiekers of schuurtjes. Een aantal 
palenclusters situeren zich in de nabijheid van greppels. In de vullingen van paalkuilen S20, S21 en 
S62 bevonden zich wandfragmenten van handgevormd aardewerk. 
Verspreid over het terrein komen kuilsporen voor met een onregelmatige, rechthoekige of ovale 
vorm in het grondvlak. Tijdens de aanleg van het opgravingsvlak werden fragmenten van 
handgevormd aardewerk aangetroffen in de vulling van vier kuilen (S20, S24, S25 en S36). 
 

 
Fig. 8: Paalkuilen uit een sporencluster (late prehistorie) in proefsleuf 6. 

 
 
4.3.2 (Late) middeleeuwen 
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De laatmiddeleeuwse grachtstructuur (S17) vormt een rechthoekige enclosure waarbinnen een 
cluster van paalkuilen (S7-11 en S67-68), een onderbroken greppel (S69) en een kuil (S32) werden 
aangetroffen (fig. 9).  
De aflijningen van de paalkuilen zijn eerder rechthoekig en in enkele gevallen is een insteekkuil met 
paalkern zichtbaar in het grondvlak (S9-10). Paalkuil S11 leverde een wandfragment van gedraaid 
grijs aardewerk op dat in de late middeleeuwen wordt gedateerd. Op basis van het profiel van 
paalkuil S9 kan een bescheiden uitgravingsdiepte van deze sporencluster worden verondersteld. Op 
enkele meters ten oosten van de palencluster werd een onderbroken greppel (S69) met een noord-
zuid gerichte oriëntatie aangetroffen. Een grote kuil met een niervormige aflijning (S32) heeft een 
houtskoolrijke vulling met enkele fragmenten van laatmiddeleeuws aardewerk uit de 13de -14de 
eeuw. 

 

 
Fig. 9: Sporen binnen de laatmiddeleeuwse enclosure. 
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Hoofdstuk 5 De vondsten 
Nick Van Liefferinge 

 
In totaal werden 66 vondsten in situ aangetroffen, verspreid over 16 verschillende sporen. Op het 
niveau van het archeologisch vlak werden bijkomend nog 12 losse vondsten ingezameld.  
De aangetroffen vondstcategorieën zijn aardewerk (n= 62), bouwceramiek (n=6), natuursteen (n=5) 
metaal (n=2), faunaresten (n=2) en vuursteen (n=1).  
 
 
5.1 Vuursteen 
 
Er werd slechts één artefact in vuursteen aangetroffen als losse vondst tijdens de aanleg van 
proefsleuf 1. Het betreft een afslag in donkergrijze vuursteen met lichtere witgrijze vlekken en fijne 
spiculae (sponsnaalden). De vondst kan slechts ruim in de late prehistorie (neolithicum en 
metaaltijden) worden gedateerd. 
 
 
5.2 Aardewerk 
 
Uit het volledige aardewerkensemble blijkt een chronologie van minstens twee verschillende 
perioden, nl. de late prehistorie (ijzertijd) en de middeleeuwen. Beide perioden komen 
respectievelijk overeen met de aanwezigheid van handgevormd aardewerk (n= 33) en gedraaid 
aardewerk (n=29). 
 
 
5.2.1 Handgevormd aardewerk 
 
De categorie van het handgevormd aardewerk wordt gekenmerkt door een zeer hoge 
fragmentatiegraad. Het betreft in alle gevallen wandfragmenten van voornamelijk dikwandige 
recipiënten. De wanddikte varieert van 4 mm tot 10 mm. Als verschralingsmiddel werd telkens 
gebruik gemaakt van chamotte. In het geval van één wandscherf (S25) werden ook enkele fijne 
kwartsbrokjes opgemerkt. De kleur van de baksels wisselt sterk, maar in regel bezitten de scherven 
een donkergijze kern en eerder bruinbeige wanden. De baksels zijn relatief hard en vertonen geen 
krimpscheuren na uitdroging. Voorlopig kan een ruime datering in de late prehistorie (mogelijk 
ijzertijd) worden vooropgesteld. 
 
 
5.2.2 Gedraaid aardewerk 
 
Binnen de categorie van het gedraaid aardewerk bevinden zich fragmenten van gedraaid grijs 
aardewerk, proto-steengoed, steengoed (Siegburg, Langerwehe en Raeren), maaslands wit 
aardewerk en rood geglazuurd aardewerk. Ondanks de hoge fragmentatiegraad komen een aantal 
diagnostische stukken voor. Het volledige ensemble van gedraaid aardewerk wordt gedateerd in de 
late middeleeuwen en is voornamelijk afkomstig uit de vulling van grachtstructuur S17. Het 
aardewerk is geassocieerd met fragmenten van bouwceramiek, natuursteenbrokken, metaal en 
faunaresten die in dezelfde periode kunnen worden gedateerd. 
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5.3 Natuursteen 
 
In de vulling van grachtstructuur S17 werd een brok grijswitte arkose of fijnkorrelige conglomeraat 
aangetroffen. Dit natuursteentype werd vanaf de late prehistorie tot en met de middeleeuwse 
periode frequent gebruikt als maalsteen in handmolens. Er zijn echter geen bewerkingssporen (zoals 
een geglad of gegroefd oppervlak) zichtbaar en dus blijft de toewijzing als maalsteen sterk 
hypothetisch. 
Een brok compacte, glauconiethoudende zandsteen kan als opspit uit het tertiair substraat worden 
beschouwd. Een schelpdier is in hetzelfde soort sediment gefossiliseerd. 
 
 
5.4 Overige 
 
Er werden zes fragmenten van roodbakkende tegels in een hard, zandig baksel aangetroffen in de 
vulling van grachtstructuur S17.  
Een robuuste ijzeren nagel met een zware kop vormt voorlopig de enige metalen vondst uit 
grachtstructuur S17. 
Enkele tandfragmenten van een rund (?) en een fragment van een dierlijk ledemaat wijzen op 
potentieel (goed bewaarde) organische resten in de vulling van de laatmiddeleeuwse gracht S17. 
 
De aanwezigheid van een aantal fossielen (fig. 10) van mariene oorsprong (fragmenten van 
walvisbot, een schelpdier en een haaientand) in de vulling van gracht S17 en greppel S50 kunnen 
worden gelinkt aan diepere antropogene uitgravingen tot in het tertair substraat. Het materiaal kan 
dus als opspit (intrusief) worden beschouwd. 
 

 
Fig. 10: Fragment van een fossiel walvisbot. 
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Hoofdstuk 6 Besluit 
Maarten Smeets & Nick Van Liefferinge 

 
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.  
 
Er werd een archeologisch vooronderzoek geadviseerd om de archeologische potentie van het 
terrein in te schatten. Tijdens het vooronderzoek werd vastgesteld dat er zich verspreid over de 
volledige oppervlakte van het terrein nederzettingsresten uit de late prehistorie (ijzertijd) en (volle) 
middeleeuwen bevinden.  
In het zuidwestelijke kwadrant van het projectgebied komt een hogere sporendichtheid overeen met 
de aanwezigheid van bewoningssporen uit de (late) middeleeuwen. De sporen concentreren zich 
binnen de contouren van een laatmiddeleeuwse grachtstructuur die noch op de Ferrariskaart noch 
op de Atlas der Buurtwegen voorkomt en dus zeker voor deze periode uit gebruik is gegaan. De aard 
van het vondstmateriaal (o.a. fragmenten van bouwmateriaal en faunaresten) doet vermoeden dat 
deze gracht, naast een functie als enclosure, ook als afvalcontext werd gebruikt. In de onderste 
grachtvulling kan in ieder geval een goede bewaring van organische resten worden verwacht. De 
aanwezigheid van een oudere, volmiddeleeuwse fase in deze zone kan niet worden uitgesloten, 
hoewel daar geen directe aanwijzingen zijn aangetroffen. Toch leert onderzoek op meerdere recente 
sites (bv. Poederlee-Schrieken en Beerse-Holleweg5) dat er vaak een continue, zij het soms zich 
verplaatsende, bewoning op vol- en laatmiddeleeuwse sites voordoet. 
In de rest van het projectgebied werd een min of meer gelijkmatige spreiding vastgesteld van sporen 
uit de ijzertijd en de middeleeuwen. De ijzertijdsporen zijn paalsporen die behoren tot 
houtbouwstructuren en minstens één doorlopende greppel (sporen 21, 23, 33, 40, 47 en 56) die 
klaarblijkelijk de noordzone van het terrein afsluit en mogelijk als een erf- of nederzettingsafbakening 
geïnterpreteerd kan worden. Hoewel er voorlopig geen aanwijzingen werden gevonden voor het 
voorkomen van waterputten, valt hun aanwezigheid op het terrein niet uit te sluiten.  
 
Omwille van het voorkomen van archeologische waarden over de volledige oppervlakte van het 
terrein is verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. De werken omvatten immers het 
herprofileren van het huidige niveau. Deze werken gaan gepaard met het nodige grondverzet zodat 
zelfs zones die uiteindelijk opgehoogd zullen worden door de impact van de werken en het relatief 
beperkte afdekkende pakket niet behouden kunnen blijven. 
Gelet op de relatief lage (ijzertijd) tot matig hoge (middeleeuwen) sporendensiteit dient gewerkt te 
worden met zo groot mogelijke opgravingsvlakken voor het creëren van een optimaal ruimtelijk 
overzicht. Grote structuren zoals huisplattegronden dienen in hun volledigheid te worden 
onderzocht.  
Het voormalige VIOE, nu het Agentschap Onroerend Erfgoed, neemt in haar onderzoeksagenda de 
beperkte kennis van landelijke sites in de (volle) middeleeuwen op. Alle mogelijkheden van landelijke 
bewoning moeten prioritair zijn en wegens het totale gebrek aan kennis voor de zandleem-, leem- en 

                                                           
5
 Beide vlakdekkende opgravingen van Studiebureau Archeologie bvba waarvan de rapportage nog niet is 

afgewerkt. 
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kleigebieden zijn momenteel zelfs sterk fragmentaire sites van belang. Gelet op de goede bewaring 
van de site aan de Frans Theyslei te Borsbeek kan niet anders dan besloten worden dat de 
wetenschappelijke meerwaarde groot kan zijn. Daarom wordt geadviseerd over te gaan tot een 
vlakdekkende opgraving van het volledige terrein. 
 
Voor een vlakdekkende opgraving van het volledige terrein dienen door de bouwheer de nodige tijd 
en middelen vrijgemaakt te worden. Hiernaast is ook een budget noodzakelijk voor 
natuurwetenschappelijke onderzoeken. 
Gezien er over de opbouw van lichte zandleembodems nog maar weinig bodemkundige studies 
bestaan, is dit een gelegenheid om goede informatie in te winnen. Een degelijke bemonstering en 
studie van de bodems tijdens proefsleuvenonderzoek en/of vlakdekkend onderzoek is belangrijk in 
de ontwikkeling van de kennis van de bodemopbouw in licht zandleemgronden voor toekomstig 
karterend onderzoek. 
Voorts kunnen in de grachtstructuur en eventuele waterputten de nodige botanische en 
archeozoölogische resten vermoed worden. Voor een goede datering van de site zijn de nodige 14C-
dateringen onontbeerlijk. 
Ten slotte dient ook rekening te worden gehouden met het aantreffen van vondsten (metaal, hout, 
glas, …) die een eerste conservatie nodig hebben. Hierbij moet ook het aardewerk gerekend worden 
dat geplakt dient te worden om verdere studie mogelijk te maken. 
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 

Spoor Sleuf Aard Vorm Textuur Kleur Vondsten Periode 

1 1 greppel langwerpig lemig zand LWt-Br m. 
LGr  

  
  

2 1 greppel langwerpig lemig zand LBr    
  

3 1 greppel langwerpig lemig zand LBr-Gr      

4 1 greppel langwerpig lemig zand LBr-Gr    
  

5 1 gracht langwerpig lemig zand DBr-Gr m. 
LGr  

  
  

6 1 greppel langwerpig lemig zand LBr-Gr    
  

7 1 paalkuil ovaal lemig zand LBr-Gr    
  

8 1 paalkuil ovaal lemig zand LBr-Gr    
  

9 1 paalkuil met kern rechthoekig lemig zand LBr-Gr    
  

10 1 paalkuil met kern rechthoekig lemig zand LBr-Gr    
  

11 1 paalkuil rechthoekig lemig zand Br-Gr  
aardewerk middeleeuwen 

12 2 paalkuil niet zichtbaar lemig zand DBr-Gr  
    

13 2 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr      

14 2 paalkuil rond lemig zand LBr-Gr    
  

15 2 paalkuil ovaal lemig zand LBr-Gr    
  

16 2 kuil ovaal lemig zand Br-Gr    
  

17 2 gracht langwerpig lemig zand 

DBr-Gr m. 
LGr  

aardewerk, 
natuursteen, 

bouwceramiek, 
metaal, 

faunaresten 

late 
middeleeuwen 

18 2 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr    
  

19 2 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr    
  

20 2 kuil onregelmatig lemig zand DBr-Gr vl. aardewerk 
late prehistorie 

21 2 paalkuil(-achtig) rond lemig zand DBr-Gr vl. aardewerk 
late prehistorie 

tot vroege 
middeleeuwen 

(?) 

22 2 greppel langwerpig lemig zand LWt-Gr vl.   
  

23 3 greppel langwerpig lemig zand LWt-Gr vl. aardewerk 
ijzertijd 

24 3 kuil langwerpig lemig zand LGr m. LBr vl. 
aardewerk ijzertijd 

25 3 kuil langwerpig lemig zand LGr m. LBr vl. aardewerk 
ijzertijd 

26 3 kuil   lemig zand LGr m. LBr vl.   
  

27 3 paalkuil ovaal lemig zand LGr  
    

28 3 greppel langwerpig lemig zand DBr  
aardewerk 

late 
middeleeuwen 

29 3 greppel langwerpig lemig zand Br-Gr  
aardewerk 

late 
middeleeuwen 

30 3 greppel langwerpig lemig zand Br-Gr  
    

31 2 greppel langwerpig lemig zand LWt-Gr  
    

32 2 greppel ovaal lemig zand DGr  
aardewerk 

late 
middeleeuwen 



Het archeologisch vooronderzoek aan de Frans Theyslei te Borsbeek   

 
  

24 

 

33 4 greppel langwerpig lemig zand Br-Gr vl. 
aardewerk ijzertijd 

34 4 kuil rechthoekig lemig zand 
      

35 4 greppel langwerpig lemig zand Br-Gr  
aardewerk middeleeuwen 

36 4 kuil rond lemig zand DGr  
aardewerk ijzertijd 

37 4 kuil rechthoekig lemig zand   
    

38 4 greppel langwerpig lemig zand Br-Gr  
aardewerk 

(volle) 
middeleeuwen 

39 4 gracht langwerpig lemig zand     
  

40 5 greppel langwerpig lemig zand LWt-Gr vl.   
  

41 5 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr  
    

42 5 paalkuil rond lemig zand LGr    
  

43 6 onderbroken greppel langwerpig lemig zand LBl-Gr    
  

44 6 onderbroken greppel langwerpig lemig zand LBl-Gr    
  

45 6 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr    
  

46 6 kuil ovaal lemig zand LBr-Gr  
    

47 6 greppel langwerpig lemig zand Br-Gr vl.   
  

48 6 paalkuil rechthoekig lemig zand LBr-Gr    
  

49 7 greppel langwerpig lemig zand LBr-Gr    
  

50 7 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr  fossiel bot 
  

51 7 kuil rechthoekig lemig zand LBr-Gr    
  

52 7 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr    
  

53 8 kuil ovaal lemig zand DGr sp.   
  

54 8 paalkuil rond lemig zand Br-Gr      

55 8 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr      

56 8 greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr vl. aardewerk ijzertijd 

57 6 paalkuil rond lemig zand LBr-Gr    
  

58 6 paalkuil rond lemig zand DBr-Gr    
  

59 6 paalkuil rond lemig zand LBr-Gr    
  

60 6 paalkuil rond lemig zand DBr-Gr    
  

62 9 paalkuil rond zwak lemig 
zand 

LBr-Gr  aardewerk 
ijzertijd 

63 9 paalkuil rond zwak lemig 
zand 

LBr-Gr  
    

64 9 paalkuil rond zwak lemig 
zand 

LBr-Gr  
    

65 9 paalkuil rond zwak lemig 
zand 

LBr-Gr      

66 10 kuil rechthoekig zwak lemig 
zand 

LWt-Gl    
  

67 1 paalkuil rond lemig zand LGr   
  

68 1 paalkuil rond lemig zand LGr   
  

69 1 onderbroken greppel langwerpig lemig zand DBr-Gr   (late) 
middeleeuwen 

70 2 kuil rechthoekig lemig zand Br-Gr vl.   
  

71 8 kuil rechthoekig lemig zand Br-Gr sp.   
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Afkortingen: 
 
Kleur: 
 
L- Licht 
D- Donker 
Br Bruin 
Gl Geel 
Go Groen 
Gr Grijs 
Or Oranje 
Rd Rood 
Wt Wit 
Zw Zwart 
Bl Blauw 
Pr Purper 
Rz Roze 
 
m met 
vl vlekken 
sp spikkels 

Aflijning: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
S Scherp 
D Diffuus 
Var Variabel 
Nat Niet af te lijnen 

Textuur: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
Za Zacht 
Ha Hard 
Va Vast 
Lo Los 
Z Zand 
L Leem 
K Klei 
 

Bijmenging: 
 
Bio Bioturbatie 
Glau Glauconiet 
BC Bouwceramiek 
HK Houtskool 
Fe IJzerconcreties 
FeZ IJzerzandsteen 
Mg Mangaan 
ZS Zandsteen 
SK Steenkool 
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 

Inventarisnummer 

Spoor of 
losse 

vondst 
(LV) 

Sleuf Vondstcategorie Aantal Determinatie Datering/periode 

2012-263-S32-CE-3 32 
2 

aardewerk 1 
rand steengoed 

(Siegburg) late middeleeuwen 

2012-263-S17-CE-2 17 2 aardewerk 1 rand proto-steengoed 
(volle/)late 

middeleeuwen 

2012-263-S32-CE-2 32 2 aardewerk 1 
wand maaslands wit 

aardewerk 
(volle/)late 

middeleeuwen 

2012-263-S17-CE-1 17 2 aardewerk 7 
wand gedraaid grijs 

aardewerk late middeleeuwen 

2012-263-S32-CE-1 32 2 aardewerk 7 
wand gedraaid grijs 

aardewerk late middeleeuwen 

2012-263-S29-CE-1 29 3 aardewerk 1 

uitgeknepen 
stand(voet/vin) grijs 

aardewerk late middeleeuwen 

2012-263-S17-CE-4 17 2 aardewerk 1 
wand maaslands wit 

aardewerk 
(volle/)late 

middeleeuwen 

2012-263-S17-ME-1 17 2 metaal 1 grote ijzeren nagel middeleeuwen 

2012-263-S20-CE-2 20 2 aardewerk 5 
wand handgevormd 

aardewerk late prehistorie 

2012-263-S17-CE-5 17 2 aardewerk 2 
wand steengoed 

(Raeren) late middeleeuwen 

2012-263-S11-CE-1 11 1 aardewerk 1 
wand gedraaid grijs 

aardewerk late middeleeuwen 

2012-263-S56-CE-2 56 8 aardewerk 1 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-S17-CE-3 17 2 aardewerk 4 
rood geglazuurd 

aardewerk late middeleeuwen 

2012-263-S20-CE-1 20 2 aardewerk 4 
wand handgevormd 

aardewerk late prehistorie 

2012-263-S36-CE-1 36 4 aardewerk 1 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-S35-CE-1 35 4 aardewerk 1 
wand gedraaid grijs 

aardewerk late middeleeuwen 

2012-263-S38-CE-1 38 4 aardewerk 1 
wand maaslands wit 

aardewerk 
(volle/)late 

middeleeuwen 

2012-263-S28-CE-1 28 3 aardewerk 1 
rand steengoed 
(Langerwehe) late middeleeuwen 

2012-263-S17-NS-1 17 2 natuursteen 1 

witgrijze 
arkose/fijnkorrelige 

conglomeraat late middeleeuwen 

2012-263-LV2-SI-1 LV 1 silex 1 afslag 
steentijd/late 

prehistorie 

2012-263-S56-CE-1 56 8 aardewerk 1 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 
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2012-263-S23-CE-1 23 3 aardewerk 1 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-S24-CE-1 24 2 aardewerk 2 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-LV7-CE-1 LV / aardewerk 1 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-LV6-CE-1 LV / aardewerk 3 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-S17-BO-1 17 2 bouwceramiek 6 
tegelfragmenten 
(roodbakkend) late middeleeuwen 

2012-263-S17-FA-1 17 2 faunaresten 2 

tandfragmenten 
(rund?) en fragment 

van ledemaat (dierlijk) late middeleeuwen 

2012-263-S21-CE-1 21 2 aardewerk 1 

wandfragment 
handgevormd 

aardewerk 
ijzertijd 

2012-263-S21-CE-2 21 2 aardewerk 1 

wandfragment 
handgevormd 

aardewerk 
late prehistorie 

2012-263-S21-CE-3 21 2 aardewerk 1 

wandfragment 
handgevormd 

aardewerk 
late prehistorie 

2012-263-S62-CE-1 62 9 aardewerk 1 

wandfragment 
handgevormd 

aardewerk 
ijzertijd 

2012-263-LV8-CE-1 LV 9 aardewerk 1 

wandfragment 
handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-S17-AN-1 17 2 natuursteen 2 
fossielen (walvisbot en 
tweekleppig weekdier) 

opspit tertiair 
materiaal in 

laatmiddeleeuwse 
grachtvulling 

2012-263-S50-AN-1 50 7 natuursteen 1 fossielen (walvisbot) 

opspit tertiair 
materiaal in vulling 

greppel 

2012-263-LV2-MU-
1 LV 1 munt 1 

sterk aangetaste 
koperen munt 

postmiddeleeuwse 
periode 

2012-263-S17-NS-2 17 2 natuursteen 1 

brok compacte, 
glauconiethoudende 

zandsteen  

opspit tertiair 
materiaal in 

laatmiddeleeuwse 
grachtvulling 

2012-263-S25-CE-1 25 3 aardewerk 1 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-LV5-CE-1 LV 2 aardewerk 5 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-LV3-CE-1 LV 1 aardewerk 1 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 

2012-263-S33-CE-1 33 4 aardewerk 2 
wand handgevormd 

aardewerk ijzertijd 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 

Fotonummer Spoor Proefsleuf Aard 

2012-263-0001   1 overzicht 

2012-263-0002   1 overzicht 

2012-263-0003   1 overzicht 

2012-263-0004   1 overzicht 

2012-263-0005   2 overzicht 

2012-263-0006   2 overzicht 

2012-263-0007   2 overzicht 

2012-263-0008   2 overzicht 

2012-263-0009   3 overzicht 

2012-263-0010   3 overzicht 

2012-263-0011   3 overzicht 

2012-263-0012   3 overzicht 

2012-263-0013   3 overzicht 

2012-263-0014   3 overzicht 

2012-263-0015   4 overzicht 

2012-263-0016   4 overzicht 

2012-263-0017   4 overzicht 

2012-263-0018   4 overzicht 

2012-263-0019   4 overzicht 

2012-263-0020   4 overzicht 

2012-263-0021   5 overzicht 

2012-263-0022   5 overzicht 

2012-263-0023   5 overzicht 

2012-263-0024   5 overzicht 

2012-263-0025   5 overzicht 

2012-263-0026   6 overzicht 

2012-263-0027   6 overzicht 

2012-263-0028   7 overzicht 

2012-263-0029   7 overzicht 

2012-263-0030   7 overzicht 

2012-263-0031   7 overzicht 

2012-263-0032   8 overzicht 

2012-263-0033   8 overzicht 

2012-263-0034   8 overzicht 

2012-263-0035   6 overzicht 

2012-263-0036   2 overzicht 

2012-263-0037   9 overzicht 

2012-263-0038   9 overzicht 
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2012-263-0039   9 overzicht 

2012-263-0040   9 overzicht 

2012-263-0041   10 overzicht 

2012-263-0042 1 1 vlak 

2012-263-0043 2 1 vlak 

2012-263-0044 3 1 vlak 

2012-263-0045 4 1 vlak 

2012-263-0046 6 1 vlak 

2012-263-0047 7 1 vlak 

2012-263-0048 8 1 vlak 

2012-263-0049 9 1 vlak 

2012-263-0050 10 1 vlak 

2012-263-0051 11 1 vlak 

2012-263-0052 22 2 vlak 

2012-263-0053 21 2 vlak 

2012-263-0054 20 2 vlak 

2012-263-0055 19 2 vlak 

2012-263-0056 18 2 vlak 

2012-263-0057 17 2 vlak 

2012-263-0058 16 2 vlak 

2012-263-0059 15 2 vlak 

2012-263-0060 14 2 vlak 

2012-263-0061 13 2 vlak 

2012-263-0062 12 2 vlak 

2012-263-0063 23 3 vlak 

2012-263-0064 24 3 vlak 

2012-263-0065 25 3 vlak 

2012-263-0066 26 3 vlak 

2012-263-0067 27 3 vlak 

2012-263-0068 28 3 vlak 

2012-263-0069 29 3 vlak 

2012-263-0070 30 3 vlak 

2012-263-0071 31 3 vlak 

2012-263-0072 32 3 vlak 

2012-263-0073 32 3 vlak 

2012-263-0074 33 4 vlak 

2012-263-0075 34 4 vlak 

2012-263-0076 35 4 vlak 

2012-263-0077 36 4 vlak 

2012-263-0078 37 4 vlak 

2012-263-0079 38 4 vlak 
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2012-263-0080 40 5 vlak 

2012-263-0081 41 5 vlak 

2012-263-0082 42 5 vlak 

2012-263-0083 43 6 vlak 

2012-263-0084 44 6 vlak 

2012-263-0085 45 6 vlak 

2012-263-0086 46 6 vlak 

2012-263-0087 47 6 vlak 

2012-263-0088 48 6 vlak 

2012-263-0089 47 7 vlak 

2012-263-0090 49 7 vlak 

2012-263-0091 50 7 vlak 

2012-263-0092 51 7 vlak 

2012-263-0093 52 7 vlak 

2012-263-0094 53 8 vlak 

2012-263-0095 54 8 vlak 

2012-263-0096 55 8 vlak 

2012-263-0097 56 8 vlak 

2012-263-0098 57 6 vlak 

2012-263-0099 58 6 vlak 

2012-263-0100 59 6 vlak 

2012-263-0101 60 6 vlak 

2012-263-0102 50 7 vlak 

2012-263-0103 50 7 vlak 

2012-263-0104 50 7 vlak 

2012-263-0105 61 2 vlak 

2012-263-0106 verstoring 9 vlak 

2012-263-0107 62 9 vlak 

2012-263-0108 63 9 vlak 

2012-263-0109 64 9 vlak 

2012-263-0110 65 9 vlak 

2012-263-0111 66 10 vlak 

2012-263-0112 67 1 vlak 

2012-263-0113 68 1 vlak 

2012-263-0114 69 1 vlak 

2012-263-0115   1 overzicht 

2012-263-0116 70 2 vlak 

2012-263-0117 71 8 vlak 

2012-263-0118 17 3 spoorprofiel 

2012-263-0119 17 3 spoorprofiel 

2012-263-0120 17 3 spoorprofiel 
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2012-263-0121 17 3 spoorprofiel 

2012-263-0122 17 3 spoorprofiel 

2012-263-0123 17 3 spoorprofiel 

2012-263-0124 17 3 spoorprofiel 

2012-263-0125 17 3 spoorprofiel 

2012-263-0126 17 3 spoorprofiel 

2012-263-0127 9 1 spoorprofiel 

2012-263-0128 13 2 spoorprofiel 

2012-263-0129 61 2 spoorprofiel 

2012-263-0130 33 4 spoorprofiel 

2012-263-0131 58 6 spoorprofiel 

2012-263-0132   6 bodemprofiel 

2012-263-0133   1 bodemprofiel 

2012-263-0134   1 bodemprofiel 
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Bijlage 4 Coupetekeningen 
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Bijlage 5 Boorprofielen 

 

  Diepte (cm) Textuur6 Kleur Opmerkingen 

B1 0-30 P 10YR 5/3   

  30-35 P 10YR 5/4   

  35-50 L 10YR 6/2   

  50-85 S 7,5YR 6/6 Concreties bovenaan 

  85-115 L 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

Roestverschijnselen 

     

B2 0-30 P 10YR 5/3   

  30-50 P 10YR 5/4   

  50-60 L 10YR 6/2   

  60-85 S 7,5YR6/6   

  85-115 L 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

 Roestverschijnselen 

     

B3 0-15 P 10YR 5/3   

  15-40 P 10YR 5/4   

  40-60 L 10YR 6/2 Bruin-zwarte concreties 

  60-80 L 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

Roestverschijnselen, Geoxideerde 
horizont ontbreekt 

     

B4 0-20 P 10YR 5/3   

  20-35 P 10YR 5/4   

  35-50 L 10YR 6/2   

  50-85 S en  L 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

Roestverschijnselen L= Bt? en 
bleker 

     

B5 0-20 P 10YR 4/3   

  20-45 P 10YR 5/3 Met Roestverschijnselen 

  45-75 P 10YR 6/2 Roestverschijnselen 

     

B6 0-30 P 10YR 4/3   

  30-70 P 10YR 5/3   

  70-110 P 10YR 5/2 Roestverschijnselen 

  110-145 P 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

Roestverschijnselen 

     

B7 0-30 P 10YR 4/3   

  30-50 P 10YR 5/3   

  50-60 P 10YR 6/2   

  110-145 S en  L 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

Roestverschijnselen, L= Bt? en 
bleker 

                                                           
6 P = licht zandleem, S= lemig zand, L= zandleem. 
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B8 0-30 P 10YR 5/3   

  30-55 P 10YR 5/4   

  55-60 L 10YR 6/2   

  60-90 S 7,5YR 6/6 Concreties bovenaan 

  90 -100 L 10YR 4/6 Lichtgleyig met zwarte, 
uitsmeerbare brokjes 

     

B9       Zwaar verstoord, met op 90 cm 
diepte geoxideerde  laag die 
Roestverschijnselen vertoont 

     

B10 0-15 P 10YR 4/2 en 4/3   

  15-33 P 10YR 5/3 en 5/4   

  33-45 P 2,5YR 5/4   

  45-50 P 2,5YR 6/4   

  50-55 P 7,5YR 4/6   

  55-80 P 10YR  5/6 en 4/6 Mangaanspikkels? 

  80-120 P 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

 Roestverschijnselen 

     

B11 0-40 P 10YR 5/3   

  40-60 L 10YR 6/2   

  60-80 S en L 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

Roestverschijnselen, L= Bt? en 
bleker 

     

B12 0-15 L 10YR 4/2   

  15-30 L 10YR 4,5/2 Met roestverschijnselen en 
baksteenfragmenten 

  30-60 P 2,5Y 5,5/3 Met verspreide roestverschijnselen 
7,5YR 4/4 

  60-100 P en L 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

Roestverschijnselen  

     

B13 0-20 P 10YR 3/1 en 3/2   

  20-35 P 10YR 4/2 en 4/3   

  35-50 P 10YR 5/3   

  50-100 P 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

 Roestverschijnselen 

     

B14 0-10 P 10YR 3/1 en 3/2   

  10-30 P 10YR 4/2 en 4/3   

  35-50 P 10YR 5/3   

  50-95 P 10YR 6/2 en 7,5YR 
5/5,5 

 Roestverschijnselen 

     

B15 0-30 P 10YR 4/3 en 4/4 Onder bos 
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  30-60 P 10YR 4/4   

  60-80 P 10YR 5/6   

  80-115 P 10YR 6/2 en 7,5YR 
4/6 

 Roestverschijnselen 

     

B16 0-30 P 10YR 4/2 Mogelijke verstoring tot op 80 cm 
omwille van verticale vloeisporen, 
echter met originele 
bodemhorizonten. 

  30-60 P 10YR 4/4   

  60-80 P 10YR 4/6   

  80-115 P 10YR 6/2 en 7,5YR 
4/6 

 Roestverschijnselen 

     

B17 0-30 P 10YR 4/2   

  30-60 P 10YR 4/4   

  60-80 P 10YR 4/6   

  80-115 P 10YR 6/2 en 7,5YR 
4/6 

 Roestverschijnselen 
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Bijlage 6 Profielbeschrijving 
 
 
Bodemprofiel 1 
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Bodemprofiel 2 
 

 
 
 
Bodemprofiel 3 
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Bijlage 7 Opgravingsplan 
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