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Samenvatting 

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 
oktober en november 2012 een archeologische studie uitgevoerd op twee locaties in Vlaams-
Brabant: onderzoeksgebied Kapittelbeek (gemeente Beersel) en onderzoeksgebied Oppem 
(gemeente Wezembeek-Oppem). De doelstelling van deze studie was tweeledig.  
• In onderzoeksgebied Kapittelbeek was het doel van het onderzoek om middels non-destructief 

geofysisch onderzoek te bepalen of zich archeologische sporen in het onderzoeksgebied 
bevinden en, zo ja, wat de aard van deze sporen is. 

• In onderzoeksgebied Oppem wordt de aanleg van een wachtbekken gepland om de water-
overlast in de buurt te ondervangen. Het onderzoek diende middels non-destructieve 
onderzoeksmethoden inzicht te geven of de realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot 
aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. 

 
Het onderzoek bestond in eerste instantie uit een bureauonderzoek en een verkennend boor-
onderzoek. In onderzoeksgebied Oppem is dit aangevuld met een geofysisch veldonderzoek. 
 
Onderzoeksgebied Kapittelbeek 
Onderzoeksgebied Kapittelbeek ligt op een rug ten westen van de Kapittelbeek. Dergelijke hoger 
gelegen gebieden in de nabijheid van een vallei waren in het verleden aantrekkelijke woongebie-
den. De sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd direct ten noorden van het onderzoeksgebied 
beamen dit. Er mag aangenomen worden dat het onderzoeksgebied na de Romeinse tijd bebost 
was. Wanneer het terug ontgonnen werd, is niet direct duidelijk. Omstreeks 1770 was het in 
gebruik als akker.  
De aanwezigheid van leem maakt het onderzoeksgebied zeer geschikt voor de baksteenindustrie. 
In de loop van de 20e eeuw werd er daarom een steenbakkerij opgericht. Uit het verkennend boor-
onderzoek blijkt dat deze steenbakkerij verantwoordelijk is voor vele verstoringen. Het is zelfs niet 
uitgesloten dat het gehele gebied ontgraven is.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt dan ook verwacht dat eventuele sporen uit de 
Romeinse tijd of IJzertijd grotendeels verdwenen zijn. Het is evenwel mogelijk dat kleine stukjes 
van het onderzoeksgebied nog relatief intact zijn. Om dit goed te kunnen bepalen, dient eerst een 
uitgebreid bureauonderzoek naar de graafwerkzaamheden van de steenbakkerij plaats te vinden.  
 
Onderzoeksgebied Oppem 
Het Hof van Oppem ligt nabij de vroeg-middeleeuwse bewoningskern van Oppem (de Oppem-
dries). Over de precieze ouderdom van het Hof van Oppem is weinig bekend. Hoewel zijn ontstaan 
mogelijk al in de Volle Middeleeuwen te situeren valt, wordt het pas aan het eind van de 15e eeuw 
voor het eerst vermeld.  
Het Hof van Oppem behoorde tot de belangrijkste hoeven van Oppem. De figuratieve bronnen 
geven het Hof van Oppem dan ook weer als een relatief groot gebouwencomplex. In de 19e eeuw 
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begon geleidelijk het verval van de eeuwenoude hoeve. In 1881 werden de stallen, de schuur en 
een deel van de boerenwoning gesloopt. In 1945 werden de overige gebouwen gesloopt.  
 
Uit het booronderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied een ophoogpakket aanwezig is. Dit 
ophoogpakket kan zowel coluvium betreffen, maar ook een antropogene oorsprong is mogelijk. De 
boringen dienden vroegtijdig gestaakt te worden door de aanwezigheid van een ondoordringbaar 
puinpakket. Het puin staat waarschijnlijk in verband met het vroegere Hof van Oppem, maar het is 
onduidelijk of het gaat om oude fundamenten of om puinlagen die ontstaan zijn bij de sloop van 
het gebouw. Ondanks de aanwezigheid van puinlagen zijn tijdens het geofysisch veldonderzoek 
geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van funderingen/muren in de onder-
grond. Waarschijnlijk maskeert het ophoogpakket als het ware eventueel aanwezige archeolo-
gische structuren. Over de al of niet aanwezigheid van archeologische structuren heeft het 
geofysisch onderzoek dan ook geen uitsluitsel gegeven. De aanwezigheid van ondergrondse 
restanten blijft zeer reëel. Het wordt dan ook aanbevolen om, indien mogelijk, het bekken op een 
andere locatie aan te leggen. 
 
Indien een andere locatie niet mogelijk is, wordt geadviseerd om het opvangbekken te plaatsen 
in dit deel van het onderzoeksgebied waar op basis van historische kaarten geen bebouwing 
(binnenhof) aanwezig was. Om de aanwezigheid van archeologische sporen en structuren te 
bepalen, wordt geadviseerd de graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden of een proef-
sleuvenonderzoek op de locatie van het geplande wachtbekken uit te voeren. Indien behoudens-
waardige resten worden aangetroffen, kan direct doorgestoten worden tot een opgraving.  
 
Indien het wachtbekken niet beperkt kan blijven tot het oude binnenhof, wordt aangeraden voor 
aanvang van de werken een proefsleuvenonderzoek uit te voeren op het terrein. Op basis van dit 
onderzoek kan besloten worden of eventuele archeologische resten behoudenswaardig zijn. 
Indien behoudenswaardige resten aanwezig zijn, kan besloten worden tot een vervolgonderzoek 
door middel van een opgraving of een planaanpassing. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader  
In opdracht van Vlaamse Landmaatschappij heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in oktober 
en november 2012 een archeologische studie uitgevoerd op twee locaties in Vlaams-Brabant: 
onderzoeksgebied Kapittelbeek (gemeente Beersel) en onderzoeksgebied Oppem (gemeente 
Wezembeek-Oppem). Meer in het bijzonder betreft de opdracht een "Onderhandelingsprocedure 
voor aanneming van diensten zonder voorafgaande bekendmaking. Bestek nr. 2012-VLB-1 
Studie Archeologie Oppem en Kapittelbeek.” 
 
De doelstelling van deze studie was tweeledig.  
• Bij de aanleg van een woonwijk direct ten noorden van onderzoeksgebied zijn sporen van 

bewoning uit de IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen. Doel van het onderzoek was middels 
non-destructief onderzoek te bepalen of deze sporen zich voortzetten in het onderzoeksgebied 
en, zo ja, wat de aard van deze sporen is. 

• In onderzoeksgebied Oppem wordt de aanleg van een wachtbekken gepland om de waterlast 
in de buurt te ondervangen. In dit gebied stond in het verleden echter ook het Hof van Oppem, 
een laathof behorende tot de heren van Oppem. Het onderzoek diende middels non-destruc-
tieve onderzoeksmethoden inzicht te geven of de realisatie van de plannen zou kunnen leiden 
tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. 

 

1.2 Topografische gegevens 
Onderzoeksgebied Kapittelbeek 

Het onderzoeksgebied (ca. 2,3 ha) bevindt zich ten zuidwesten van het dorp Dworp, direct ten 
oosten van de Krabbosstraat en direct ten zuiden van de woonwijk Willemskouter (figuur 1). Ten 
tijde van het onderzoek was het in gebruik als grasland. Het onderzoeksgebied ligt ongeveer 
tussen de coördinaten 144.100 en 144.340 West-Oost en 157.830 en 157.630 Noord-Zuid; het 
staat afgebeeld op het kaartblad 39-2 van de Topografische Atlas België, schaal 1:50.000 
(Nationaal Geografisch Instituut, 1993). 
 
Onderzoeksgebied Oppem 

Onderzoeksgebied Oppem (ca. 0,18 ha) bevindt zich nabij het centrum van Oppem, op de hoek 
van de Astridlaan en de Windmolenstraat (figuur 2). Het onderzoeksgebied ligt ongeveer tussen 
de coördinaten 158.830 en 158.910 West-Oost en 169.975 en 169.900 Noord-Zuid; het staat 
afgebeeld op het kaartblad 31-4 van de Topografische Atlas België, schaal 1:50.000 (Nationaal 
Geografisch Instituut, 1993). 
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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1.3 Onderzoeksopzet  
Het onderzoek bestond in eerste instantie uit een bureauonderzoek. Doel van het bureauonder-
zoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden en 
hun relatie met het omliggende landschap. Het bureauonderzoek werd gevolgd door een ver-
kennend booronderzoek. Dit had tot doel inzicht te verkrijgen in de geologische/bodemkundige 
opbouw van de ondergrond, de diepteligging van archeologisch interessante lagen en de mate 
van bodemverstoring in de onderzoeksgebieden.  
Om eventuele aanwezige archeologische resten op te kunnen sporen middels non-destructief 
onderzoek, is in onderzoeksgebied Oppem een geofysisch veldonderzoek uitgevoerd. Het 
geplande geofysisch onderzoek in onderzoeksgebied Kapittelbeek bleek na het bureau- en 
verkennend booronderzoek weinig zinvol. In overleg met de opdrachtgever werd besloten dit 
onderzoek niet uit te voeren. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodem-
ingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel 
archeologisch vervolgonderzoek. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde 
geologische en archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkor-
tingen opgenomen en worden enkele vaktermen beschreven (zie verklarende woordenlijst). 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Inleiding 
Voorafgaand aan het veldonderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd om na te gaan of er 
reeds archeologische vondsten uit het plangebied geregistreerd staan en om ten behoeve van 
het veldwerk de landschappelijke (geologische en bodemkundige) kenmerken alsmede de 
gespecificeerde archeologische verwachting te bepalen. In het kader van het bureauonderzoek 
zijn verschillende bronnen geraadpleegd (zie literatuurlijst). Om inzicht te krijgen in het voorko-
men van archeologische vindplaatsen in of nabij het plangebied is de Centrale Archeologische 
Inventaris (CAI) geraadpleegd.  
 

2.2 Geologie en bodem 
Het natuurlijke landschap speelde in het verleden een grote rol in de locatiekeuze van de mens. 
De onderzoeksgebieden behoren landschappelijk tot het Brabantse heuvelland (Gysels, 1993).  
Dit reliëfrijke landschap met diep ingesneden dalen is gevormd door geologische processen die 
over een tijdschaal van miljoenen jaren in hoge mate gestuurd zijn door klimatologische verande-
ringen. Beide onderzoeksgebieden maken in geologisch opzicht deel uit van het zogenaamde 
Massief van Brabant. Dit Massief bestaat ondermeer uit een dikke sequentie van kwartsieten, 
zandstenen en leistenen met een ouderdom van het Cambrium tot en met het Siluur. Het huidige 
golvende landschap wordt vooral bepaald door de afzettingen uit het Tertiair die in het Pleisto-
ceen zijn afgedekt door een dik leemdek. 
  
2.2.1 Het Tertiair (circa 65 tot circa 2,4 miljoen jaar geleden) 
Bij de aanvang van het Tertiair, 65 miljoen jaar geleden, lag het noorden van België nabij de kust 
of behoorde zelfs tot de tertiaire zee. De verdeling tussen land en zee verschoof in het Tertiair 
diverse malen (transgressies en regressies). De tertiaire zeespiegelfluctuaties zijn toe te schrijven 
aan twee hoofdfactoren: tektoniek en klimaatverandering. Het Noordzeebekken daalde, terwijl het 
Massief van Brabant omhoog kwam. Tevens werd het klimaat geleidelijk kouder, waardoor meer 
water in ijs werd omgezet en het zeepeil daalde. De kanteling naar het noorden (noord-noordoost) 
en de geleidelijke daling van de zeespiegel had als gevolg dat de transgressies mettertijd minder 
diep in het zuiden doordrongen. Door deze geleidelijke terugtrekking van de kustlijn zijn globaal in 
noordelijke richting de oudere tertiaire afzettingen steeds afgedekt door jongere lagen.  
Nadat de zee zich definitief terugtrok, ontwikkelde zich op het noord-noordoostelijk hellend 
landoppervlak een rivierpatroon van het opgeheven zuidelijke gebied naar de zee (Dreesen e.a., 
2001). Vele beken en rivieren, zoals de Zenne, hebben hierdoor nog steeds een zuidwest-
noordoost georiënteerde loop.  
 
Onderzoeksgebied Kapittelbeek 

Ter hoogte van het onderzoeksgebied behoren de oudste tertiaire afzettingen tot de zogenaamde 
Formatie van Hannut (figuur 3; bron: Databank Ondergrond Vlaanderen). Deze Formatie, beho-
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rende tot het Landeniaan, is in het Laat Paleoceen in een ondiepe zee (kustnabije- en strand-
zanden) afgezet. De Formatie van Hannut bestaat uit fijn glauconiethoudend zand en uit poreuze, 
kiezelhoudende kalksteen met klei- en mergellenzen (Gullentops & Wouters, 1996; Dreesen e.a., 
2001). De kalksteen, ook Tufeau van Lincent genoemd, is sporadisch gebruikt als bouwsteen. 
 
In het Vroeg Eoceen is de Formatie van Hannut afgedekt door zeeafzettingen van overwegend 
kleiige sedimenten: de zogenaamde Formatie van Kortrijk. Binnen de Formatie van Kortrijk 
worden overwegend vier afzettingen (aangeduid als zogenaamd lid) onderscheiden. In de directe 
omgeving van het onderzoeksgebied komen alleen de volgende leden voor (van oud naar jong): 

• Saint-Maur Klei is een homogene afzetting van zeer fijnsiltige klei met enkele dunne laagjes 
grofsiltige klei of zeer fijn kleiig silt. Deze klei is niet waterdoorlatend. 

• Het Lid van Moen wordt gekenmerkt door een heterogene samenstelling. Over het algemeen 
bestaat het uit een kleiig, grof tot middelmatig silt met laagjes fijn en zeer fijn zand. In het Lid 
van Moen kunnen echter ook homogene kleilagen van enkele meters dikte voorkomen. De af-
zettingen bevatten vaak het zogenaamde Nummelites Planulates. De steen die hieruit voort-
kwam, werd vaak gebruikt als natuurlijke bouwsteen. 

 
Zowel de Saint-Maur klei als de klei van het Lid van Moen wordt veelvuldig ontgonnen als 
keramische delfstof. De tertiaire afzettingen worden naar de top toe zandiger. In het Midden 
Eoceen is in de omgeving van het onderzoeksgebied boven de Formatie van Kortrijk nog de 
Formatie van Brussel afgezet. Deze Formatie bestaat uit ondiep-mariene zanden en kalkzanden, 
die in de nabijheid van de kust zijn afgezet. 
 
Onderzoeksgebied Oppem 

Hoewel in onderzoeksgebied Kapittelbeek de Formatie van Brussel tot de jongste tertiaire 
afzettingen behoort, vormt deze Formatie in Oppem de oudste, nabij het oppervlak 
voorkomende, tertiaire afzetting (figuur 4). In het Midden en Laat Eoceen is boven de Formatie 
van Brussel hier nog achtereenvolgens de Formatie van Lede (Midden Eoceen) en de Formatie 
van Maldegem (Laat Eoceen) afgezet. De Formatie van Lede bestaat uit glauconiethoudend zand 
met plaatselijke kalkzandsteenbanken die als bouwsteen gebruikt werd, terwijl de Formatie van 
Maldegem bestaat uit een afwisseling van zanden en keien. 
 
In het Vroeg Oligoceen zijn over deze afzettingen de jongere tertiaire afzettingen van de Forma-
tie van St. Huibrechts Hern afgezet. Deze Formatie bestaat uit fijn, grijsgroen zand overgaand in 
kleiig zand. Lokaal zijn hierin ijzerzandsteen en harde kwartsieten gevormd die beide sporadisch 
werden gebruikt als bouwmateriaal (Gullentops & Wouters, 1996; Dreesen e.a., 2001). 
 
2.2.2 Het Pleistoceen (circa 2,4 miljoen jaar geleden tot circa 10.000 voor Chr.) 
Gedurende het Pleistoceen overheersten over het algemeen de koude omstandigheden (ijstijden), 
maar er kwamen ook (relatief kortstondige) warme perioden voor. De opheffing van het gebied 
ging door, waardoor de erosiekracht van de rivieren toenam. Het Vroeg en Midden Pleistoceen is 
eerder een periode van erosie, waarbij de rivieren uitgestrekte rivierdalen uit de tertiaire lagen 
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schuurden. In beide deelgebieden is deze erosie de aanzet geweest tot het ontstaan van het 
huidige golvende landschap: 

• Ten noorden en oosten van onderzoeksgebied Kapittelbeek hebben de voorlopers van 
respectievelijk de Meerbeek en de Kapittelbeek de jongere en hoger gelegen tertiaire 
Formaties geërodeerd tot op de afzettingen van het Massief van Brabant (Cambrium). Het 
onderzoeksgebied zelf ligt op een hoger gelegen gebied. Hier heeft de erosie zich 
grotendeels beperkt tot de zandige afzettingen van de Formatie van Brussel, terwijl de meer 
erosiebestendige, kleiige afzettingen van het Lid van Moen bewaard zijn gebleven.  

• Onderzoeksgebied Oppem ligt in een lager gelegen gebied waar de jongere tertiaire formaties 
zijn geërodeerd tot op de Formatie van Brussel. De hoger gelegen jongere tertiaire Formaties 
zijn in de omgeving nog steeds herkenbaar aan het toponiem ‘berg’ of ‘heuvel’, zoals de 
Vosberg of Galgenberg in de omgeving van het onderzoeksgebied. 

 
In het Laat Pleistoceen zijn de depressies en de beekvalleien in hun definitieve vorm uitgeschuurd. 
In deze periode trad bovendien de laatste ijstijd (het Weichselien) op, waarin het klimaat kouder 
en droger was dan tegenwoordig. Door de verdroging in het Midden Weichselien en de schaars 
begroeide bodem kreeg de wind gemakkelijk vat op de ondergrond en werden grote hoeveelheden 
zand en leem verplaatst. Het zwaardere zand kon zich niet zo ver verplaatsen en werd in de lage 
delen van België afgezet. Het fijnere leem werd door de wind honderden kilometers zuidwaarts 
vervoerd en bedekte het landschap van Midden België, waaronder Beersel en Wezembeek-Oppem 
(Denis, 1992). Er worden op de kwartairgeologische kaart twee afzettingsperioden onderscheiden 
(Schroyen, 2003): 

• In het Midden Weichselien werd het afgezette leem door smeltwater en hellingsprocessen 
herwerkt zodat men over niveo-eolische leem spreekt. Meestal kreeg men hierdoor een 
afwisselende afzetting van leem en zand. Deze afwisseling van leem en zand noemt men het 
Haspengouwleem (Lid van Haspengouw). De grootste accumulaties van de Haspengouwleem 
bevinden zich vaak in de dieper ingesneden dalen en op hellingen. Op de toppen van de 
heuvels is het eerder beperkt in dikte en soms zelfs afwezig (Schroyen, 2003). De onderzoeks-
gebieden Beersel en Oppem bestaan overwegend uit deze afzettingen. 

• Het Brabantiaan is de jongere periode van het Weichselien met een koud maar droog klimaat. 
Het door de wind afgezette leem bleef ter plekke liggen en vormt de Brabantleem (Lid van 
Brabant). Deze afzettingen bevinden zich over het algemeen op de hogere heuvels in de 
omgeving van de deelgebieden. 

 
2.2.3 Het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden tot heden) 
Met de komst van het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden tot vandaag de dag) trad een belang-
rijke klimaatsverbetering op. Het werd warmer en vochtiger en de koudeminnende, open vegetatie 
van het Weichselien maakte plaats voor een meer gesloten, warmteminnende vegetatiestructuur. 
Het vochtigere klimaat van het Holoceen zorgde ook voor een stijging van de grondwaterspiegel.  
 
In het Holoceen vonden geen belangrijke natuurlijke wijzigingen van het laat-pleistocene leemreliëf 
meer plaats. De dichtere begroeiing ging verdergaande verplaatsing van het zand en leem tegen, 
waardoor bodemvorming kon optreden. Op de goed ontwaterde gronden met een zeer diepe 
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grondwaterstand zijn meestal zogenaamde leembrikgronden of droge leembodems met textuur B- 
of Bt-horizont gevormd (Van Ranst & Sys, 2000: code Aba). Brikgronden zijn ontstaan toen de 
oorspronkelijk kalkrijke Brabantleem tot op grote diepte ontkalkt werd. Vervolgens vond onder 
invloed van een neergaande waterbeweging (infiltrerend regenwater) uitspoeling van klei plaats 
(Berendsen, 2000). De horizont waar klei-uitspoeling heeft plaatsgevonden, wordt de uitspoelings- 
of E-horizont genoemd. In een dieper gelegen laag accumuleert de klei in poriën en ontstaat een 
zogenaamde inspoelings- of Bt-horizont. De sterk verdichte Bt-horizont (briklaag) is vaak bruin-
rood en tamelijk stug. Onder de Bt-horizont bevindt zich het onaangetaste, oorspronkelijke 
materiaal (C-horizont). Het proces van kleiverplaatsing is zeer traag, zodat de brikgronden alleen 
in de oudste en onverstoorde lössafzettingen gevormd zijn. Over het algemeen bevindt de Bt-
horizont zich ongeveer een halve meter beneden het maaiveld (0,5 m -Mv). De leembodems waar 
de gestratigrafeerde opbouw (E-, Bt- en C-horizont) nog ‘volledig’ aanwezig is, worden in België 
aangeduid met een zogenaamde bodemfase 0 (code: Aba0). Deze bodems komen in de omgeving 
van beide deelgebieden echter niet (meer) voor.  
 
In het Holoceen bleven erosie en sedimentatieprocessen voornamelijk beperkt tot de actieve 
rivier- en beekdalen. De beken zetten in de dalen sedimenten (alluvium) af. Verder raakten de 
valleien door erosie en afspoeling gedeeltelijk opgevuld met verspoelde leem (colluvium). Met de 
introductie van de landbouw vanaf het Neolithicum heeft de mens de erosie van het leemland-
schap in de hand gewerkt door het ontbossen van gebieden. Deze ontbossing zorgt voor aanzien-
lijke colluviumpakketten. Bomen houden immers water voor langere tijd vast, waardoor hevige, 
langdurige regenvallen niet direct leidden tot overstromingen. Door het ontboste landschap 
stroomde het water (met veel vruchtbaar slib) veel sneller naar de dalen.  
 
Vanwege de reliëfverschillen is ook in de omgeving van beide deelgebieden erosie opgetreden: 
• In onderzoeksgebied Kapittelbeek is de oorspronkelijke E-horizont en soms ook een deel van 

de textuur-B-horizont verdwenen (figuur 5), waardoor de briklaag aan of direct onder het 
oppervlak begint (zgn. leembodems met textuur B-horizont en bodemfase 1; Louss & Tavernier, 
1959: codes Aba1, Aca1, etc.). In de directe omgeving van de Krabbosstraat is de textuur B-
horizont gevormd in zandleemafzettingen waar het oudere (tertiaire) substraat zich op gering of 
matige diepte onder het maaiveld bevindt. Merkwaardig is dat een groot deel van 
onderzoeksgebied Kapittelbeek op de bodemkaart staat aangeduid als groeve (code OE). Deze 
ontginning is volgens buurtbewoners te wijten aan een steenbakkerij die tot in de jaren 60 van 
de 20e eeuw in het onderzoeksgebied aanwezig was. 

• In onderzoeksgebied Oppem is de bodem vanwege de bebouwing niet gekarteerd. Op de hogere 
gronden in de omgeving (bijv. direct ten oosten van het onderzoeksgebied) komen echter ook 
leembodems met textuur B-horizont en bodemfase 1 voor (code Aba1). Plaatselijk op de hellin-
gen is ook de volledige Bt-horizont geërodeerd, waardoor het moedermateriaal (C-horizont) aan 
of dicht bij het oppervlak ligt. Bovendien is doorgaans aan de voet van de hellingen of aan de 
monding van een (dik) pakket colluviale of verspoelde löss afgezet. Aangenomen wordt dat de 
erosie overwegend tot stand gekomen is in of na de Romeinse tijd. Deze relatief korte periode 
zou verklaren waarom de pakketten colluvium gekenmerkt worden door een zwakke bodemvor-
ming zonder duidelijke textuur-B-horizont. In onderzoeksgebied Oppem zijn deze alluviale en 
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colluviale gronden of leembodems zonder profielontwikkeling (code Abp) mogelijk aanwezig. In 
de directe omgeving is volgens de bodemkaart immers een textuur-B-horizont onder een dun 
colluviaal pakket (40 tot 80 cm -Mv) aanwezig (code Abp (c)). 

 

2.3 Archeologie en historie 
2.3.1 Onderzoeksgebied Kapittelbeek 
Bronstijd en IJzertijd 

De oudst bekende sporen in de omgeving van het onderzoeksgebied uit de Bronstijd (zie figuur 5). 
Circa 800 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, op de grens met Halle, zijn diverse graf-
heuvels uit de Bronstijd bewaard gebleven. Hoewel nederzettingsgegevens vooralsnog ontbreken 
(mogelijk verdwenen als gevolg van erosie en landbouwactiviteiten), blijkt uit de grafheuvels dat 
de hogere gebieden in de Bronstijd bewoond waren. 
In de IJzertijd was het heuvelachtige landschap waarschijnlijk relatief dicht bevolkt. Het areaal 
landbouwgrond en bijgevolg de erosie nam in omvang toe. Direct ten noorden van het onderzoeks-
gebied werden in 1977 bij de aanleg van de woonwijk enkele scherven handgevormd aardewerk in 
ijzertijdtraditie aangetroffen, waaronder een geknikte schaal in oxiderend gebakken aardewerk. De 
aanwezigheid van een nederzetting uit de IJzertijd wordt hier niet uitgesloten (De Meulemeester, 
1977). Hoe het landschap er uit zag in de IJzertijd is nog een vraagteken. Waarschijnlijk behoorde 
de omgeving van Dworp nog tot een uitgestrekt bosgebied met diverse enclaves. Dit enorme 
oerbos kreeg al van Julius Caesar de naam Kolenwoud omdat er grote hoeveelheden houtskool 
werden gebrand voor het smelten van de ijzerhoudende zandsteen (limoniet) die op verschillende 
plaatsen voorkomt. In het Zoniënbos, een restant van het oude Kolenwoud, zijn tientallen ijzerslak-
kenheuvels aangetroffen die op dit oude gebruik wijzen (Tack e.a., 1993). De winning van houts-
kool leidde er toe dat grote delen ontbost raakten. 
 
Romeinse tijd 

In de Romeinse tijd nam de ontginning van het oude bos waarschijnlijk grotere vormen aan. Het 
houtgebruik nam toe en ook de weliswaar primitieve ijzerproductie draaide op volle toeren. Ver-
der nam ook het akkerareaal toe. Ten gevolge van de uitgebreide plateau-ontginningen nam de 
erosie sterk toe (Renes, 1988).  
Behalve het aardewerk in IJzertijdtraditie werden direct ten noorden van het onderzoeksgebied 
twee Romeinse afvalkuilen vergraven (De Meulemeester, 1977). De kuilen bevatten vele frag-
menten aardewerk, maar ook een grote hoeveelheid bouwpuin. Dit bouwpuin, bestaande uit 
grote blokken natuursteen en Romeinse dakpanfragmenten, duidt mogelijk op een nieuw neder-
zettingstype op dat op de vruchtbare leemgronden veel voorkomt, namelijk de villa. Een villa kan 
worden omschreven als een agrarisch bedrijf dat over het algemeen bestond uit een hoofd-
gebouw met eventuele bijgebouwen en een bijbehorend akkerareaal (in sommige gevallen meer 
dan 100 ha). Net als het onderzoeksgebied liggen villa’s doorgaans op de plateauranden of op 
flauwe hellingen. Anderzijds komt het aangetroffen bouwmateriaal ook nog voor op landelijke 
nederzettingen waar geen uitgebreide steenbouw aanwezig was.  
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Ook in de omgeving van het onderzoeksgebied werden Romeinse vondsten aangetroffen. Circa 
800 m ten westen van het onderzoeksgebied, op de grens van Dworp en Buizingen, werden in 
het verleden vele fragmenten Romeinse dakpannen, scherven en ook munten aangetroffen. Ook 
deze vindplaats ligt op een plateaurand van dezelfde rug waarop het onderzoeksgebied ligt 
(Société d'Archéologie de Bruxelles, 1989).  
 
Middeleeuwen 

Na de 3e eeuw nam de bevolking sterk in aantal af. De plateaus raakten weer grotendeels bebost 
en de erosie nam af. Het bewoonde gebied was weer ingekrompen tot de meest geschikte plek-
ken, namelijk de dalen van de beken. 
 
Onderzoeksgebied Kapittelbeek ligt in het gehucht Dworp dat zich in de vallei van de Meerbeek 
bevindt. Dworp (Frans: Tourneppe) wordt in 1138 vermeld als Tornepia, in 1221 als Dornepa en 
1224 als Tornepe (Gysseling, 1960). De naam duidt echter op een vroeg-middeleeuwse oorsprong 
(purnapo), zowel wijzend op een oud Germaanse waternaam (-apa) en doorn (purnu/torn/dorn). 
Landbouw was in de Vroege Middeleeuwen veruit de belangrijkste economische activiteit. Een 
ligging van de woonplaatsen op de rand van verschillende bodemgebruikseenheden (beekdalen: 
grasland, hoger gelegen gebieden: akker) was in veel opzichten optimaal (Renes, 1988). Onder 
invloed van de vroeg-middeleeuwse ontginningen viel het oude Kolenwoud uiteen in verschillen-
de grote en kleine delen. Het Hallerbos en het Zoniënbos zijn dan al een feit, hoewel ze pas in 
de eerste helft van de 19e eeuw gescheiden worden. 
De 11e t/m 13e eeuw leidden de bevolkingsgroei en agrarische hoogconjunctuur overal tot 
ontginningen. Bossen werden op grote schaal ontgonnen tot akkers en de erosie nam sterk toe.  
De vroeg-middeleeuwse bossen in de buurt van het onderzoeksgebied hadden echter een strate-
gische ligging. Ze lagen op de grillige scheidingslijn tussen het graafschap Henegouwen en het 
hertogdom Brabant (Baeté e.a., 2006). Bovendien was het Zoniënbos een uitverkoren jachtge-
bied van de hertog van Brabant. Ondanks de goede kwaliteit van de bodem bleef de ontginning 
relatief beperkt.  
Deze bossen werden druk geëxploiteerd. Er werd hout gehaald voor huizenbouw, brandstof en 
ambachtelijke doeleinden en er werd strooisel gewonnen. Verder waren de bossen belangrijk voor 
het weiden van vee en de bijenteelt (Renes, 1988). Het Vroenenbos ten zuidwesten van het 
onderzoeksgebied en een noordelijke uitloper van het Hallerbos, verwijst nog naar dit gemeen-
schappelijk gebruik (vroente: herenland en, vandaar gemeentegrond, gemene weide). Op heuvel-
toppen waar zandige tertiaire afzettingen nabij het maaiveld voorkomen, had deze exploitatie het 
ontstaan van heidegebieden tot gevolg (bijv. Solheide en Grootheide in de omgeving van Dworp). 
 
Met name vanaf de 12e eeuw was het voor de heer zeer gunstig om de bossen zelf de exploiteren. 
Hout werd immers duurder. Het bosbedrijf was al in de Late Middeleeuwen in hoge mate gestruc-
tureerd. Behalve de inkomsten van hout hadden de bossen ook diverse bodemrijkdommen. In 
1229 worden in het Hallerbos al opbrengsten uit kolen, mineralen, metalen of stenen vermeld 
(Tack e.a., 1993; Baeté e.a., 2006).  
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Nieuwe tijd 

Aan het eind van de Late Middeleeuwen en in het begin van de Nieuwe tijd ontstonden nieuwe 
gehuchten. Deze werden veelal genoemd naar de bossen of heidegebieden in de onmiddellijke 
omgeving. In Dworp ontstonden zo de gehuchten Vroenenbos, Solheide, Grootheide en Krabbos; 
plaatsen waar vooral de armen woonden (Tack e.a., 1993). Het onderzoeksgebied ligt nabij het 
gehucht Krabbos.  
Hoewel Dworp en de bijbehorende gehuchten voornamelijk een agrarische bestaansbasis had-
den, speelden ook de nabijgelegen grote bossen nog een grote rol. In 1689 waren in Dworp aan 
de randen van de bossen nog 60 ‘hutten’ in vakwerk aanwezig. Deze woningen behoorden voor-
namelijk tot dagloners en boswerklui die de markt van Halle bevoorraadden met hout (Tack e.a., 
1993). 
De Ferrariskaart (Koninklijke Bibliotheek van België e.a., 2009) van omstreeks 1770 verschaft 
inzicht in het landschap (figuur 6). Ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn nog grote bosgebie-
den aanwezig. Op het hogere punt ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, waar de Formatie 
van Brussel dicht aan het oppervlak voorkomt, is het bos gedegenereerd tot heide. De bewoning 
bevindt zich voornamelijk in de beekvalleien, hoewel ook aan de randen van de bossen diverse 
gehuchten voorkomen. Het onderzoeksgebied zelf is al in gebruik als akkerland. Een voorloper 
van de Krabbosstraat was al aanwezig. Ook door het onderzoeksgebied loopt een klein veld-
weggetje. 
Gedurende de eerste jaren na de Belgische onafhankelijkheid werd een groot deel van het Zoniën-
bos verkocht en omgezet in landbouwgrond. Hoewel ook het Hallerbos in oppervlakte afnam, was 
deze afname minder extreem. Ten gevolge van ontbossingen verdween een historische verbinding 
tussen beide bossen. 
Volgens de kadastrale plannen uit circa 1837 behoorde het onderzoeksgebied tot de Pachtvelden 
(figuur 7). Op de historische kaart uit omstreeks 1872 is ten zuiden van het onderzoeksgebied een 
deel van het bosgebied omgezet in akkerland. De Krabbosstraat heeft hier duidelijk de kenmerken 
van een holle weg. Doordat de vegetatie geen kans kreeg om zich te herstellen, werd bij neerslag 
ook löss meegevoerd op de noordelijke helling. Hierdoor ontstond na verloop van tijd een weg die 
enkele meters lager lag dan het aangrenzende bouwland.  
 
In de loop van de 20e eeuw werd in het onderzoeksgebied een steenbakkersoven gebouwd. 
Nadien, in de jaren 60 of het begin van de jaren 70 van de 20e eeuw, was een deel van het 
onderzoeksgebied in gebruik als voetbalplein. Informatie van voetbalploeg VK Buizingen geeft de 
situatie van dit voetbalplein weer: “In 1975 kregen we de kans een eigen plein te huren aan het 
Krabbos. Een lage huurprijs, maar het plein was er ook naar, geen kleedkamers, geen elektrici-
teit, geen water, het veld bezaaid met stenen van de oude steenbakkerij. Uren voor de match 
moest er gewerkt worden om stenen van het veld te verwijderen, water met tonnen enkele 
honderden meters verder gaan halen, enz. …” (www.vkbuizingen.be/Historiek.htm). 
 
2.3.2 Onderzoeksgebied Oppem  
Oppem 

Oppem ligt nabij de Wesenbeek. Net als Dworp duidt ook de naam Oppem, pas vermeldt in 1129, 
op een oorsprong in de Vroege Middeleeuwen (Gysseling, 1960). Deze naam is afgeleid van het 
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Germaanse upa (hoger gelegen) en haima (woning). Oppem groeide rondom een ‘dries’, een 
centrale open ruimte (figuur 8; Verbesselt, 1972). Deze pleinen waren gemeenschappelijk en 
dienden onder meer voor het verzamelen van het vee. Een vijver (poel) leverde drinkwater voor 
vee en zo nodig bluswater. Vanuit de hoekpunten vertrokken wegen, veelal veedriften.  
 
De 11e-13e eeuw vormden in heel Europa een periode van economische expansie. Met het af-
nemen van het centrale gezag kregen ook locale heersers mogelijkheden tot machtsontplooiing. 
Oppem ging behoren tot het Hertogdom Brabant. Toch had ook de abdij van Villers nog flinke 
invloed in Oppem. 
In de Vroege Middeleeuwen was het landschap rondom Oppem, aan de noordzijde van het Zoniën-
bos, nog grotendeels bebost. De bevolkingsgroei en agrarische hoogconjunctuur in de 10e t/m 13e 
eeuw leidden hier tot uitgestrekte ontginningen. In de 12e eeuw werden ten zuid(west)en van 
Oppem nog steeds noordelijke uitlopers (onder meer de Galgenberg, Zikkelenberg, Hoogvorst) van 
het uitgestrekte Zoniënbos ontgonnen (Verbesselt, 1972). Waarschijnlijk was omstreeks 1300 het 
cultuurlandschap al in grote lijnen gevormd: vrijwel alle gronden in de omgeving van Oppem waren 
omgezet in akkerland. Eventuele overgebleven stukjes bos werden in de Nieuwe tijd nog ontgon-
nen (figuur 9). Het uitgestrekte akkerland werd bewerkt vanuit de talrijke hoven die in Oppem 
aanwezig waren. Eén van de belangrijke hoven was het Hof van Oppem.  
 
Het Hof van Oppem 

Het Hof van Oppem lag aan de zuidoosthoek van de dries van Oppem, waar de belangrijke door-
gaande weg naar Leuven (de huidige Windmolenstraat) de Wesenbeek doorkruiste. Ook de ten 
zuiden hiervan gelegen Jozef Bausstraat heeft al een hoge ouderdom.  
Over de precieze ouderdom van het Hof van Oppem is weinig bekend. Hoewel zijn ontstaan 
mogelijk al in de Volle Middeleeuwen te dateren valt (Verbesselt, 1972), wordt het pas aan het 
eind van de 15e eeuw voor het eerst vermeld in de cijnsboeken van de abdij van Villers (1481: 
“huys ende hove aent Valveecken”). Over het Hof is weinig bekend behalve dat er een sluitboom, 
vermoedelijk voor een veeweide, aanwezig was.  
Aan het eind van de 16e eeuw werd het hof en zijn toebehoren verkocht aan de heer van Oppem. 
De beschrijving van de goederen bij deze verkoop duiden al op een groter complex bestaande uit 
“huizen, schuren en stallen”. Bij de boerderij was ondermeer een boomgaard aanwezig, een 
waterput (waterborre) evenals uitgestrekte gronden (Caluwaerts, 1992).  
 
Vanaf de 17e eeuw komen voor het eerst ook figuratieve bronnen voor die een ruimer inzicht in 
het hof van Oppem en de veranderingen die het landschap door de tijd heeft ondergaan. De 
oudste afbeelding die wij hebben over het Hof van Oppem dateert uit omstreeks 1665 (Persoons, 
2000). Op deze afbeelding staat het Hof van Oppem afgebeeld als een grote gesloten vierkants-
hoeve (figuur 10). Uit een opsomming van de goederen in 1679 blijken in dit complex een woon-
gedeelte (keuken en kamer), stallen en schuur aanwezig. Ook een kelder was voorzien 
(Caluwaerts, 1992). De opsomming maakt bovendien duidelijk dat het wooncomfort in een derge-
lijke grote hoeve allesbehalve luxueus was.  
Het blijft echter onbekend in hoeverre het Hof van Oppem op de oudste afbeelding nauwkeurig is 
afgebeeld. Temeer omdat op een afbeelding uit 1718, waar de gebouwen relatief realistisch 
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lijken te zijn weergegeven, het Hof staat aangeduid als een lang gebouw langs de Oude Weg (de 
huidige Windmolenweg) met aan de achterzijde een haakse uitbouw (figuur 10). Van een geslo-
ten vierkanthoeve is volgens deze afbeelding geen sprake. 
Ook de kaarten uit het eind van de 18e eeuw geven geen definitief uitsluitsel. Op de kaart uit 
1772 van C.J. Everart lijkt het Hof eerder weergegeven als een kleinere boerderij, te vergelijken 
met de afbeelding uit 1718. De Ferrariskaart omstreeks 1770 daarentegen geeft het Hof van 
Oppem weer als een uitgebreid, gesloten gebouwencomplex bestaande uit schuur, stallen en 
woongedeelte (figuur 10; Koninklijke Bibliotheek van België e.a., 2009). 
 
Het pachthof bleef tot in de 19e eeuw in het bezit van de heer van Oppem. Zowel de Atlas van 
de Buurtwegen als de kaart van Van der Maelen uit het begin van de 19e eeuw (ca. 1836) geven 
nog een uitgebreid gebouwencomplex weer (figuur 10). Merkwaardig is wel dat de bebouwing 
langs de Windmolenweg niet meer staat weergegeven. In 1840-1843 werd direct ten noorden van 
het Hof de Mechelsesteenweg aangelegd. 
Toch begon in de 19e eeuw het verval van de eeuwenoude hoeve. Al in 1865 werd de schuur van 
de hoeve gedeeltelijk opgebouwd, in 1864 waren de gebouwen zodanig in verval dat een totale 
wederopbouw noodzakelijk was. In 1881 werden de stallen, de schuur en een deel van de boeren-
woning gesloopt. Slechts een woongedeelte en een stalruimte bleven behouden (Caluwaerts, 
1992). Terwijl op de kaart van Popp (ca. 1870) het Hof nog uit diverse gebouwen bestaat, is de 
bebouwing aan het eind van de 19e eeuw sterk in omvang afgenomen (figuur 10).  
In de 20e eeuw was het einde nabij. In 1934 werd de hoeve onteigend voor de aanleg van de 
Astridlaan die dwars door het voormalige bebouwingsperceel was gepland (figuur 11). Tenslotte 
werden in 1945 de gebouwen gesloopt (Caluwaerts, 1992; Maes, 1957). Het is mogelijk dat in het 
onderzoeksgebied nog ondergrondse restanten aanwezig zijn. Doordat het Hof van Oppem een 
belangrijke hoeve was en in de Nieuwe tijd hoogstwaarschijnlijk al uit baksteen vervaardigd was, is 
de aanwezigheid van oude fundamenten reëel. Ook de melding van een waterput (16e eeuw) en 
een kelder (17e eeuw) maken aannemelijk dat ondergrondse restanten bewaard zijn gebleven. 
 
Wezembeek-Oppem kende na de Tweede Wereldoorlog een enorme bevolkingsaangroei. Door 
het ontstaan van een vlotte verbinding tussen Wezembeek-Oppem en Brussel werd de gemeente 
interessant voor mensen die in Brussel werkten, maar tegelijkertijd rust en gezonde lucht wilden 
om in te wonen. Van het ongerepte landelijke karakter waarin het Hof van Oppem gesitueerd 
moet worden, bleef weinig over. 



 
Studie archeologie Oppem en Kapittelbeek, gemeente Wezembeek-Oppem en Beersel; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en geofysisch veldonderzoek  

RAAP-rapport 2634 / 1e concept, 11 december 2012 [1 8 ]  

3 Veldonderzoek - methoden 

3.1 Visuele inspectie en verkennend booronderzoek 
Bij de visuele inspectie is de huidige situatie van de onderzoeksgebieden en de omgeving 
gecontroleerd. Hierbij is vooral gelet op het reliëf en het huidige grondgebruik.  
Het verkennend booronderzoek (figuur 12) had tot doel inzicht te verkrijgen in de geologische/ 
bodemkundige opbouw van de ondergrond, de diepteligging van archeologisch interessante lagen 
en de mate van bodemverstoring in de onderzoeksgebieden. Er is geboord met een Edelmanboor 
met een diameter van 7 cm. De boringen zijn onder andere conform NEN 5104 (Nederlands 
Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en met GPS ingemeten (Lambertcoördinatensysteem, 
hoogte ten opzichte van het Tweede Algemene Waterpassing/TAW) en tijdens het veldwerk 
digitaal verwerkt in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah 2; bijlage 1). 
 
In onderzoeksgebied Kapittelbeek zijn aldus 22 boringen verricht in vijf raaien. Er is geboord tot 
maximaal 2,5 m -Mv. In onderzoeksgebied Oppem zijn twee boringen verricht. Hier is geboord tot 
maximaal 1,42 m -Mv. 
 

3.2 Geofysisch onderzoek 
In de onderzoeksgebieden was oorspronkelijk gepland om door middel van geofysisch onderzoek 
te testen of met een dergelijke non-destructieve methode archeologische structuren (greppels, 
sporen, waterput, etc.) in kaart kunnen worden gebracht. Voor onderzoeksgebied Oppem werd 
bij aanvang een EM-onderzoek het meest geschikt geacht. Aangezien na het uitvoeren van het 
verkennend booronderzoek de kans op het aantreffen van archeologische structuren of sporen in 
onderzoeksgebied Kapittelbeek gering werd geacht, is in dit onderzoeksgebied, in overleg met 
de opdrachtgever, het EM-onderzoek niet uitgevoerd. 
 
Elektrisch weerstandsonderzoek 

Gezien de verwachte archeologische structuren in onderzoeksgebied Oppem is hier wel een 
elektrisch weerstandsonderzoek uitgevoerd. Bij een elektrisch weerstandsonderzoek wordt de 
elektrische weerstand van het bovenste deel van de bodem gemeten door middel van het plaat-
sen van elektroden in de grond en het opwekken van een elektrische stroom (Gaffney & Gater, 
2003). Hierbij wordt niet de weerstand op één bepaalde diepte gemeten, maar de weerstand van 
het bodemvolume. De weerstandsmetingen zijn uitgevoerd met een RM15-D weerstandsmeter 
met ingebouwde datalogger in een Twin-Probe configuratie van Geoscan Research (tabel 2). Dit 
apparaat maakt gebruik van vier elektroden. Twee elektroden staan gedurende de metingen op 
een vaste plaats (tenminste 20 m) buiten het te meten gebied. De twee overige elektroden zijn 
mobiel en worden op regelmatige afstanden in het te onderzoeken terrein in de grond gestoken. 
Deze mobiele elektroden bepalen de waarde van de meting: via één van deze elektroden wordt 
de stroom de grond in gestuurd, terwijl de andere elektrode de spanning meet. Hieruit wordt 
vervolgens de weerstand berekend.  
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Projectcode OPPKA 

Toponiem Hof van Oppem  

Site type (heren)boerderij 

Beschrijving In het plangebied worden resten van een boerderij erf verwacht 

Periode Nieuwe tijd 

Huidig landgebruik grasland met enkele bomen 

Weersomstandigheden droog, ‘s middags een stortbui 

Type geofysisch onderzoek elektrisch weerstandsonderzoek 

Instrument RM15-D 

Configuratie Twin Probe 

Separatie mobile probes 1 m / 1,5 m 

Methode ZIGZAG 

Sample interval 0,5 m 

Transverse interval 0,5 m 

Voltage 40 Volt 

Ampere 0,1 mAmpere 

Gain X10 

Auto-log snelheid Slow 

Operator(s) WV 

Start- en einddatum veldonderzoek 02-11-2012 
 
Tabel 2. Survey sheet weerstandsmeter. 

 
De weerstandswaarde wordt voornamelijk bepaald door de grondsoort, verschillende zouten die 
aanwezig kunnen zijn en het vochtgehalte van de bodem. Doordat water goed geleidt, geeft 
bijvoorbeeld vochtige klei een lagere weerstandswaarde dan droog zand. Organisch materiaal 
(zoals een humeuze gracht- of slootvulling) houdt over het algemeen veel vocht vast en geeft 
daardoor relatief lage weerstandswaarden. Stenen muurresten of funderingen, echter, houden 
weinig vocht vast en leveren relatief hogere weerstandswaarden op dan het omliggende bodem-
materiaal. Lijnvormige structuren (zoals funderingen, uitbraaksleuven, sloten en grachten) zijn in 
de metingen meestal gemakkelijker te herkennen dan willekeurig verspreide grondsporen (bijv. 
ondiepe kuilen die niet in een structuur liggen). Een opgebrachte laag of sterk verstoorde boven-
grond kunnen de weerstandsmetingen echter in hoge mate beïnvloeden.  
 
Omdat een meting op één punt onvoldoende informatie geeft, zijn meerdere metingen noodzake-
lijk. Hiertoe is in onderzoeksgebied Oppem een grid van 0,5 bij 0,5 m uitgezet over een gebied 
van circa 0,12 ha. Op elk kruispunt van dit grid is de weerstandswaarde gemeten. Het meetsys-
teem is uitgezet door middel van meetlinten en ingemeten met GPS. 
 
De afstand tussen de mobiele elektroden (elektrodenafstand) bepaalt tot welke diepte gemeten 
wordt. Bij een afstand van 1 m wordt de weerstand gemeten tot ongeveer 1 m diepte vanaf de 
oppervlakte. Hoe groter de afstand tussen de elektroden, hoe groter het bodemvolume is dat de 
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meetwaarde bepaalt. Een grotere afstand levert doorgaans een minder gedetailleerd meetresultaat 
op. Op basis van het verkennend booronderzoek is zowel gemeten met een elektrodenafstand van 
1 m als 1,5 m. 
 
In het noordoosten van het onderzoeksgebied is een blok van circa 20 bij 20 m (0,04 ha) gemeten 
tot een diepte van circa 1 m. Voor het overige gebied werd het meetbereik van de weerstands-
meter ingesteld tot op 1,5 m -Mv.  
 
De geofysische data is vervolgens bewerkt met Archeosurveyor 2.0, sofware ontwikkeld speciaal 
ten behoeve van archeologische geofysica. Hierbij worden de verzamelde weerstandsmetingen in 
een figuur weergegeven waarbij elke meting wordt voorgesteld als een vierkantje met een vaste 
grootte. De grijs- of kleurtint van het vierkantje wordt bepaald door de gemeten weerstands-
waarde. 
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4 Veldonderzoek - resultaten 

4.1 Onderzoeksgebied Kapittelbeek 
4.1.1 Visuele inspectie 
Onderzoeksgebied Kapittelbeek is tegenwoordig in gebruik als grasland. Het onderzoeksgebied 
bevindt zich op een rug. Naar het oosten toe daalt het reliëf naar de vallei van de Kapittelbeek. In 
de omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele steilranden aanwezig (figuur 13). Mogelijk gaat 
het om graften die werden aangelegd om de hellingerosie tegen te gaan. Graften zijn steile hellin-
gen, evenwijdig aan de hoogtelijnen die tevens de perceelsgrens vormen. Zij zijn ontstaan door 
ploegen van hoog naar laag en door hellingerosie. Om de graften tegen afspoeling te beschermen, 
werden de steile kanten beplant met meidoorn, hulst en sleedoorn (Berendsen, 2000). Merkwaar-
dig is dat ook in het uiterste noordelijke deel van het onderzoeksgebied een steilrand aanwezig is. 
 
4.1.2 Verkennend booronderzoek 
Tijdens het verkennend booronderzoek zijn diverse bodemprofielen vastgesteld. In dit hoofdstuk 
worden deze algemeen beschreven. Voor een gedetailleerd overzicht van de diverse bodem-
profielen wordt verwezen naar bijlage 1. Globaal kunnen de bodemprofielen opgedeeld worden in 
de volgende groepen (figuur 14): 

- Centraal in het onderzoeksgebied blijken pakketten ondoordringbaar puin aanwezig (boringen 
9, 10 en 11). De aanwezigheid van deze pakketten komt grotendeels overeen met het gebied 
dat op de bodemkaart staat aangegeven als groeve. Buurtbewoners vertelden dat op deze 
locatie in het verleden een steenbakkersoven heeft gestaan, wat de puinpakketten verklaard. 

- Ook in de omgeving van de vroegere steenbakkersoven blijkt nog een aantal bodemprofielen 
duidelijk verstoord (boringen 4, 5, 12, 15, 17 en 22). De verstoringen worden gekenmerkt door 
gevlekte profielen, eventueel in combinatie met puinpartikels. Waarschijnlijk zijn ook deze 
bodemverstoringen te wijten aan activiteiten van de steenbakkersoven.  

- In overeenstemming met de gegevens van de bodemkaart bevindt zich in de directe omgeving 
van de Krabbosstraat op geringe diepte een zandpakket (boringen 1, 6 en 14). Dit zandpakket 
betreft vermoedelijk tertiaire afzettingen. Meer naar het zuiden ligt het zandpakket aanmerkelijk 
dieper of is het mogelijk zelfs afwezig.  

- Hoewel volgens de bodemkaart een textuur B-horizont in het onderzoeksgebied aanwezig is, 
zijn duidelijke, goed ontwikkelde Bt-horizonten tijdens het booronderzoek niet vastgesteld. 
Alleen in de boringen 3, 19 en 20 is een horizont vastgesteld die mogelijk geïnterpreteerd kan 
worden als een textuur B-horizont.  

- Ondanks het feit dat in een duidelijk ontwikkelde Bt-horizont in het onderzoeksgebied niet is 
vastgesteld, is in een aantal boringen (boringen 2 en 13) wel een horizont met meer ijzerinspoe-
ling en/of geringe inspoeling van klei aanwezig. De aanwezigheid van deze zwak ontwikkelde 
bodems is niet eenduidig te verklaren. Mogelijk gaat het om een restant van een Bt-horizont.  

- Veelal is onder de bodem direct het moedermateriaal (C-horizont) aanwezig (boringen 7, 8, 16, 
18 en 21). Deze C-horizont heeft veelal een lichtbruingrijze tot lichtgrijsbruine kleur en een 
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slappe textuur. De sedimenten voelden vrij vochtig aan. In eerste instantie werd gedacht aan 
een zwak ontwikkelde B-horizont, maar in enkele boringen wordt deze C-horizont nog geken-
merkt door enkele puinpartikels, waardoor het ook een opgebrachte laag kan zijn. Bovendien 
heeft de laag een vieze schijn, hetgeen eveneens zou kunnen wijzen op een opgebracht of 
verstoord pakket. 

 
4.1.3 Conclusies 
In het onderzoeksgebied zijn diverse verstoringen aangetroffen. De verstoringen kunnen in ver-
band gebracht worden met de aanwezigheid van een voormalige steenbakkersoven. Een duide-
lijke, goed ontwikkelde Bt-horizont, zoals op de bodemkaart aangegeven, is niet vastgesteld. In de 
boringen in het plangebied is voornamelijk sprake van een zwakke of geen bodemontwikkeling. 
Meestal bevindt zich onder de bouwvoor een leempakket met een vieze schijn en een slappe 
textuur. Gelijkaardige bodemprofielen werden ook aangetroffen bij de drie tumuli van Grimde 
(Tienen). Het relatief schone leempakket met slappe textuur en vieze schijn bleek hier een 
opvulpakket te zijn, mogelijk van oude afgravingen ten behoeve van de steenbakkerij (Hensen, 
2009). Het wordt derhalve niet uitgesloten dat ook de bodemprofielen in het onderzoeksgebied 
deels duiden op afgravingen en opvullingen. Dit zou in overeenstemming zijn met de gegevens 
van een buurtbewoner die meldde dat het hele gebied ten oosten van de Krabbosstraat is afge-
graven ten behoeve van de steenbakkerij. Ten zuiden van het onderzoeksgebied lagen in het 
verleden nog diepe putten voor het winnen van klei (mededeling Viktor Debremaeker). De steil-
randen in de omgeving van het onderzoeksgebied zouden bijgevolg geen oude graften zijn, maar 
zichtbare restanten van de ontgraving.  
Ook andere buurtbewoners vermeldden dat zich in het verleden langs de Krabbosstraat, ter 
hoogte van het onderzoeksgebied, een talud van ruim 1,5 m bevond. De steilrand langs het 
noordelijke deel van het onderzoeksgebied zou nog het oorspronkelijke reliëfniveau aangeven. In 
boring 20, geplaatst op deze steilrand, bleek nog een mogelijke Bt-horizont herkenbaar en 
bevindt het tertiaire zandpakket zich op 1,4 m -Mv. In de nabijgelegen en lager gelegen boring 
14 bevindt het zandpakket zich al op circa 0,6 m -Mv bevindt. Een afgraving zou tot gevolg 
hebben dat eventuele Romeinse sporen zo goed als volledig verstoord zijn. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat in het onderzoeksgebied duidelijke verstoringen aanwezig 
zijn. Aangezien mogelijk zelfs het hele gebied afgegraven is, wordt verwacht dat resten van een 
eventuele Romeinse villa of overige archeologische sporen grotendeels verdwenen zijn. Een 
geofysisch vervolgonderzoek wordt derhalve weinig zinvol geacht.  
 

4.2 Onderzoeksgebied Oppem 
4.2.1 Visuele inspectie 
Van het oude landelijke Oppem zoals dit op historische kaarten staat afgebeeld, is tegenwoordig 
geen sprake meer. Oppem kenmerkt zich door een dichte bebouwing. Het onderzoeksgebied zelf 
is in gebruik als een parkje: grasland met bomen.  
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4.2.2 Verkennend booronderzoek 
In het onderzoeksgebied zijn twee verkennende boringen gezet (figuur 15). Deze boringen zijn 
geplaatst in de nabijheid waar volgens historische kaarten uit het begin van de 19e eeuw een 
gebouw aanwezig was. De boringen kenmerkten zich door een leempakket dat diverse puinpar-
tikels bevatte. Dit ophoogpakket kan zowel colluvium betreffen, maar ook een recentere, antro-
pogene oorsprong is mogelijk. Van oorsprong lag het Hof immers in een laagte langs de 
Wesenbeek (ook Vuilbeek genoemd), waardoor de gebouwen heel wat te leiden hadden door de 
periodieke overstromingen van deze beek (Caluwaerts, 1992) 
Beide boringen dienden vroegtijdig gestaakt te worden door de aanwezigheid van een ondoor-
dringbaar puinpakket. In boring 1 is deze puinlaag al op 1 m -Mv aangetroffen, in boring 2 bleek 
veel puin op circa 1,4 m -Mv voor te komen. Het puin staat waarschijnlijk in verband met het 
vroegere Hof van Oppem, maar de precieze aard is onduidelijk. Het kan gaan om zowel oude 
fundamenten als om puinlagen die ontstaan zijn bij de sloop van het gebouw in de 20e eeuw.  
 
4.2.3 Elektrisch weerstandsonderzoek 
Tijdens het elektrisch weerstandsonderzoek zijn geen afwijkingen waargenomen die duiden op 
archeologische structuren (figuur 16). Langs de noordoostelijke en noordelijke rand van het 
onderzochte gebied komen wel zones voor met hogere weerstandswaarden (donkergrijs tot zwart) 
maar dit is zeer waarschijnlijk te wijten aan de bomen (oosten) en de aanwezigheid van een 
bankje (noorden). Bomen onttrekken water aan de bodem, waardoor een hogere weerstand 
gemeten wordt. 
In het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied wijken de weerstandswaarden over een 
gebied van circa 8,5 m x 18 m sterk af met het overige gemeten gebied. Dit is echter volledig te 
wijten aan een plotse stortbui. Binnen dit blok zijn duidelijke weerstandsverschillen aanwezig. De 
hogere weerstandswaarden (zwart) in dit ‘rare’ blok geven de invloed van een alleenstaande 
boom aan. Aangezien aan de oostzijde, waar gemeten is na de stortbui, dezelfde boom veel 
minder herkenbaar is in het weerstandsbeeld, wordt de invloed van de weersomstandigheden op 
de elektrische weerstandsmetingen duidelijk aangetoond. 
 
4.2.4 Conclusies 
Er zijn tijdens het elektrisch weerstandsonderzoek geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor 
de aanwezigheid van funderingen/muren in de ondergrond. Het feit dat tijdens het geofysisch 
onderzoek geen structuren zijn waargenomen, wil echter niet zeggen dat deze ook niet aanwezig 
zijn. Doordat het Hof van Oppem een belangrijke hoeve was en in de Nieuwe tijd hoogstwaar-
schijnlijk al uit baksteen vervaardigd was, is de aanwezigheid van oude fundamenten reëel. 
 
Uit het booronderzoek blijkt dat een ophoogpakket aanwezig is met diverse puin- en mortel-
fragmentjes. De ophooglaag kan deels te wijten zijn aan de lange bewoningsactiviteiten in het 
onderzoeksgebied (vergravingen, verbouwingen, etc.), maar ook de afbraak van het gebouw in 
de 20e eeuw kan de nodige ophooglagen teweeg hebben gebracht. Door deze activiteiten heeft 
de bodem een relatief heterogene samenstelling, waardoor plaatselijk de weerstand minieme 
verschillen kan hebben.  
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Op circa 1,0 en 1,4 m -Mv is een ondoordringbare puinlaag aangetroffen, wat kan duiden op 
archeologische structuren. Bij het weerstandsmeten wordt echter ook het ‘heterogene’ ophoog-
pakket ‘mee gemeten’, waardoor minieme weerstandfluctuaties, te wijten aan eventueel dieper 
gelegen archeologische sporen en structuren, nauwelijks zichtbaar zijn. Het ophoogpakket 
maskeert eventueel aanwezige archeologische structuren. De aanwezigheid van ondergrondse 
restanten (oude fundamenten, waterputten, kelder) blijft zeer reëel. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Onderzoeksgebied Kapittelbeek 

Onderzoeksgebied Kapittelbeek ligt op een rug ten westen van de Kapittelbeek. Dergelijke hoger 
gelegen gebieden in de nabijheid van een vallei waren in de Prehistorie en Romeinse tijd aantrek-
kelijke woongebieden. De sporen direct ten noorden van het onderzoeksgebied beamen dit. 
Mogelijk maakten de sporen deel uit van een groter nederzettingsareaal dat doorliep in het onder-
zoeksgebied. 
In de Middeleeuwen verschoof de bewoning voornamelijk naar de beekvalleien. Er mag aange-
nomen worden dat het onderzoeksgebied na de val van het Romeinse Rijk bebost was en deel 
uitmaakte van het uitgestrekte Kolenwoud. Met name vanaf de Volle Middeleeuwen werd dit 
uitgestrekte bos ontgonnen, hoewel grote restanten nog steeds aanwezig zijn in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied. Wanneer het onderzoeksgebied terug ontgonnen werd, is niet direct 
duidelijk. Omstreeks 1770 was het alleszins al in gebruik als akker.  
De aanwezigheid van leemrijke gronden (met name de Bt-horizont) en de kleiige tertiaire afzet-
tingen in de ondergrond maakt het onderzoeksgebied zeer geschikt voor de baksteenindustrie. In 
de loop van de 20e eeuw werd hier een steenbakkerij opgericht. Uit het verkennend booronder-
zoek blijkt dat deze steenbakkerij verantwoordelijk is voor vele verstoringen. Het is zelfs niet 
uitgesloten dat het gehele gebied ontgraven is. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt dan 
ook verwacht dat eventuele sporen uit de Romeinse tijd of IJzertijd grotendeels verdwenen zijn. 
 
Onderzoeksgebied Oppem 

Het Hof van Oppem ligt nabij de vroeg-middeleeuwse bewoningskern van Oppem (de Oppem-
dries), nabij de vallei van de Wesenbeek en de doorgaande weg naar Leuven. Over de precieze 
ouderdom van het Hof van Oppem, een van de belangrijke hoeven aan de Oppemdries, is weinig 
bekend. Hoewel zijn ontstaan mogelijk al in de Volle Middeleeuwen te dateren valt, wordt het pas 
aan het eind van de 15e eeuw voor het eerst vermeld. Over de oudste verschijningsvorm is relatief 
weinig bekend. Aan het eind van de 16e eeuw werd het hof en zijn toebehoren verkocht aan de 
heer van Oppem. De beschrijving van de goederen bij deze verkoop duiden al op een groter com-
plex bestaande uit ‘huizen, schuren en stallen’. Vanaf de 17e eeuw komen voor het eerst ook 
figuratieve bronnen voor die een ruimer inzicht in het hof van Oppem. De meeste afbeeldingen 
geven het Hof weer als een gesloten vierkantshoeve waar behalve het woongedeelte ook stallen 
en schuren aanwezig waren. Ook een kelder was blijkbaar voorzien. Het pachthof bleef tot in de 
19e eeuw in het bezit van de heer van Oppem. Toen begon geleidelijk ook het verval van de 
eeuwenoude hoeve. In 1881 werden de stallen, de schuur en een deel van de boerenwoning 
gesloopt. In de 20e eeuw was het einde nabij. In 1934 werd de hoeve onteigend voor de aanleg 
van de Astridlaan die dwars door het voormalige bebouwingsperceel was gepland. Tenslotte 
werden in 1945 de gebouwen gesloopt.  
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Uit het booronderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied een ophoogpakket aanwezig is. Dit 
ophoogpakket kan colluvium betreffen, maar ook een recentere, antropogene oorsprong is 
mogelijk. De boringen dienden vroegtijdig gestaakt te worden door de aanwezigheid van een 
ondoordringbaar puinpakket. Het puin staat waarschijnlijk in verband met het vroegere Hof van 
Oppem, maar het is onduidelijk of het gaat om oude fundamenten of om puinlagen die ontstaan 
zijn bij de sloop van het gebouw.  
Ondanks de aanwezigheid van puinlagen zijn tijdens het elektrisch weerstandsonderzoek geen 
duidelijke aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van funderingen/muren in de ondergrond. 
Waarschijnlijk maskeert het ophoogpakket als het ware eventueel aanwezige archeologische 
structuren. Over de al of niet aanwezigheid van archeologische structuren heeft het geofysisch 
onderzoek dan ook geen uitsluitsel gebracht. 
 

5.2 Aanbevelingen 
Onderzoeksgebied Kapittelbeek 

Op basis van de vele verstoringen in het onderzoeksgebied en de mogelijkheid dat zelfs het hele 
gebied is afgegraven, wordt verwacht dat eventuele sporen uit de Romeinse tijd of IJzertijd groten-
deels verdwenen zijn. Het is evenwel mogelijk dat kleine stukjes van het onderzoeksgebied nog 
relatief intact zijn. Om dit goed te kunnen bepalen, dient eerst een uitgebreid bureauonderzoek 
naar de graafwerkzaamheden van de steenbakkerij plaats te vinden.  
 
Onderzoeksgebied Oppem 

In onderzoeksgebied Oppem zijn op circa 1,0 en 1,4 m -Mv ondoordringbare puinpakketten aan-
getroffen. Tijdens het geofysisch onderzoek zijn echter geen duidelijke aanwijzingen gevonden 
voor de aanwezigheid van funderingen/muren van het Hof van Oppem in de ondergrond. Het feit 
dat tijdens het geofysisch onderzoek geen structuren zijn waargenomen, wil echter niet zeggen 
dat deze ook niet aanwezig zijn. De aanwezigheid van een ophoogpakket kan het geofysisch 
beeld sterk beïnvloed hebben. De aanwezigheid van ondergrondse restanten (oude fundamen-
ten, waterputten, kelder) is zeer reëel. Het wordt dan ook aanbevolen om, indien mogelijk, het 
bekken op een andere locatie aan te leggen. 
Indien verplaatsing niet mogelijk is, schetsen historische kaarten een ruw beeld van de locaties 
waar de kans op het verstoren van archeologische restanten minimaal is. Derhalve wordt geadvi-
seerd om, indien mogelijk, het opvangbekken zoveel mogelijk te plaatsen in dit deel van het onder-
zoeksgebied waar op basis van historische kaarten geen bebouwing (binnenhof) aanwezig was. 
  
Gezien het lange bestaan van het Hof van Oppem (vele fasen) kan de aanwezigheid van archeo-
logische restanten op het binnenhof niet uitgesloten worden (oudere fasen, waterputten, etc.). 
Derhalve wordt geadviseerd de graafwerkzaamheden ten behoeve van het wachtbekken archeo-
logisch te begeleiden of een proefsleuvenonderzoek uit te voerden. Dit proefsleuvenonderzoek 
dient beperkt te blijven tot de geplande locatie van het opvangbekken zodat hoge kosten zoveel 
mogelijk beperkt blijven. Indien behoudenswaardige resten worden aangetroffen, kunnen deze al 
tijdens het proefsleuvenonderzoek worden opgegraven.  
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Indien het wachtbekken niet beperkt blijft tot het oude binnenhof, wordt aangeraden voor aanvang 
van de werken een proefsleuvenonderzoek uit te voeren op het terrein. Op basis van dit onderzoek 
kan besloten worden of eventuele archeologische resten behoudenswaardig zijn. Indien behou-
denswaardige resten aanwezig zijn, kan besloten worden tot een vervolgonderzoek door middel 
van een opgraving of een planaanpassing. 
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Gebruikte afkortingen 

AGIV Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 
CAI Centrale Archeologische Inventaris (Vlaanderen) 
DHM Digitaal Hoogtemodel  
EM Electro-Magnetisch (onderzoek) 
GPS Global Positioning System 
-Mv beneden maaiveld 
TAW Tweede Algemene Waterpassing 
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Verklarende woordenlijst 

alluviaal 
Door rivieren of beken gevormd. 

antropogeen  
Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/veroorzaakt). 

brikgrond 
Grond met een inspoelingslaag van klei. 

briklaag 
Klei-inspoelingshorizont in lössleemgrond. 

Cambrium 
Geologisch tijdvak van circa 542 tot 488 miljoen jaar geleden. 

colluvium 
Tijdens het Holoceen van de hellingen geërodeerde en in de dalen afgezette lössleem. 

eolisch 
Door de wind gevormd, afgezet. 

Eoceen 
Geologisch tijdperk binnen het Tertiair dat duurde van 55,8 tot 33,9 miljoen jaar geleden 
(Ma). Het Eoceen volgt op het Paleoceen en wordt gevolgd door het Oligoceen. 

erosie 
Verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los materiaal afvoeren. 
Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water. 

glauconiet 
Groen gekleurd mineraal dat ontstaat op de bodem van zeeën (vooral daar, waar de 
sedimentatie zeer langzaam gaat). 

graft 
Steilrandje, vaak begroeid met struikgewas, ter voorkoming van erosie. 

Holoceen 
Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 9700 jaar voor Chr. tot heden). 

horizont 
Een bodemlaag waarin zich bepaalde bodemkundige processen afspelen. 

leem 
Grondsoort die wordt gekenmerkt door een hoog siltgehalte (bodemdeeltjes tussen 0,002 en 
0,05 mm). 

löss 
Eolisch (= wind-) afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het overgrote deel van de 
korrels (60-85%) kleiner is dan 63 µm. 

nederzetting(-sterrein)  
Woonplaats; de aard en samenstelling van het in het veld aangetroffen sporen en materiaal 
wordt geïnterpreteerd als resten van bewoning in het verleden. 

nivo-eolisch 
Eolische afzetting tijdens sneeuwstormen. Meestal grover dan normale eolische afzettingen. 
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Oligoceen 
Geologisch tijdperk binnen het Tertiair dat duurde van 33,9 tot 23,03 miljoen jaar geleden 
(Ma). Het Oligoceen komt na het Eoceen en wordt gevolgd door het Mioceen. 

Paleoceen 
Geologisch tijdperk binnen het Tertiair dat duurde van 65,5 tot 55,8 miljoen jaar geleden 
(Ma). Het Paleoceen is de oudste fase van het Tertiair.  

Pleistoceen 
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze periode waren er 
sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstijden). Na 
de laatste IJstijd begint het Holoceen (ca. 8800 voor Chr.). 

Prehistorie 
Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven. 

regressie  
Term binnen de geologie om aan te geven dat de kustlijn zeewaarts verschuift. Dit heeft twee 
mogelijke oorzaken: ofwel tektonische opheffing ofwel een daling van het eustatische 
zeeniveau. 

sediment 
Afzetting gevormd door het bijeenbrengen van losse gesteentefragmentjes (zoals zand of 
klei) en eventueel delen van organismen. Soms in iets te ruime zin ook gebruikt voor 
sedentaat bestaande uit gronddeeltje ter grootte van 2 tot 50 µm. 

Siluur 
Geologisch tijdvak van circa 444 tot 416 miljoen jaar geleden. 

silt 
Gronddeeltjes ter grootte van 2 tot 50 µm. 

tektoniek 
Bewegingen in de aardkorst waarvan de oorzaak binnen de aarde ligt. 

Tertiair  
Geologische periode volgende op het Krijt en vóór het Pleistoceen (dat samen met het Holo-
ceen tot het Kwartair wordt gerekend), ca. 65-2,3 miljoen jaar geleden. 

transgressie  
Term binnen de geologie om aan te geven dat de kustlijn landinwaarts verschuift, of te wel 
van bekkenwaarts naar meer continentaal. Dit heeft twee mogelijke oorzaken: ofwel 
tektonische daling ofwel een stijging van het eustatische zeeniveau. 

Weichselien 
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 120.000-
10.000 jaar geleden. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van deelgebied Kapittelbeek (rode lijn); inzet: ligging in België (ster). 
Figuur 2. Ligging van deelgebied Oppem (rode lijn); inzet: ligging in België (ster). 
Figuur 3. De tertiaire afzettingen in en nabij onderzoeksgebied Kapittelbeek (aangegeven met 

een rode cirkel).  
Figuur 4. De tertiaire afzettingen in en nabij onderzoeksgebied Oppem (aangegeven met een 

rode cirkel). 
Figuur 5. De bodems in (de omgeving van) het plangebied (Louss & Tavernier, 1959). Op de 

hogere gronden in de omgeving van het onderzoeksgebied zijn diverse sporen uit de 
Prehistorie en Romeinse tijd bekend.  

Figuur 6. Uitsnede van de Ferrariskaart uit 1775. De globale ligging van onderzoeksgebied 
Kapittelbeek is met de rode cirkel aangegeven (bron: Koninklijke Bibliotheek van 
België e.a., 2009). 

Figuur 7. Onderzoeksgebied Kapittelbeek (globale ligging aangegeven met een rode cirkel) in 
het begin van de 19e eeuw (boven) en omstreeks 1872 (onder). 

Figuur 8. Op de kaart van Van der Maelen uit omstreeks 1836 is de Oppemdries (rode lijn) 
nabij de Wesenbeek (blauwe lijn) nog goed zichtbaar. Het Hof van Oppem (gele 
cirkel) bevindt zich aan de zuidkant van deze dries.  

Figuur 9. Uitsnede van de Ferrariskaart uit 1775 (rode cirkel: hof van Oppem). De omgeving 
van Oppem is vrijwel helemaal omgezet in akkergebied (bron: Koninklijke Bibliotheek 
van België e.a., 2009). 

Figuur 10.  De evolutie van het Hof van Oppem in de Nieuwe tijd.  
Figuur 11.  Projectie van de huidige topografie op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1843). De 

Astridlaan werd door het oude Hof van Oppem aangelegd. 
Figuur 12. Impressies van het booronderzoek en het inmeten met GPS in onderzoeksgebied 

Kapittelbeek. 
Figuur 13. Impressie van onderzoeksgebied Kapittelbeek (boven). Ten zuiden van het onder-

zoeksgebied zijn diverse steilranden herkenbaar (midden). Aan de oostzijde loopt het 
terrein sterk af naar de vallei van de Kapittelbeek (onder). 

Figuur 14. De resultaten van het verkennend booronderzoek in deelgebied Kapittelbeek gepro-
jecteerd DHM Vlaanderen (bron en eigendom DHM-gegevens: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen/AGIV).  

Figuur 15. De resultaten van het verkennend booronderzoek in deelgebied Oppem geprojecteerd 
DHM Vlaanderen (Bron en eigendom DHM-gegevens: Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen/AGIV). 

Figuur 16. Resultaten weerstandsonderzoek in deelgebied Oppem. 
 
Tabel 1.  Geologische en archeologische tijdschaal. 
Tabel 2.  Survey sheet weerstandsmeter. 
 
Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Figuur 1. Ligging van deelgebied Kapittelbeek (rode lijn); inzet: ligging in België (ster).
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Figuur 2. Ligging van deelgebied Oppem (rode lijn); inzet: ligging in België (ster).



Figuur 3. De tertiaire afzettingen in en nabij onderzoeksgebied Kapittelbeek (aangegeven met een rode cirkel). 



Figuur 4. De tertiaire afzettingen in en nabij onderzoeksgebied Oppem (aangegeven met een rode cirkel).



Figuur 5. De bodems in (de omgeving van) het plangebied (Louss & Tavernier, 1959). Op de hogere gronden in 
de omgeving van het onderzoeksgebied zijn diverse sporen uit de Prehistorie en Romeinse tijd bekend.



Figuur 6. Uitsnede van de Ferrariskaart uit 1775. De globale ligging van onderzoeksgebied Kapittelbeek is met 
de rode cirkel aangegeven (bron: Koninklijke Bibliotheek van België e.a., 2009).



Figuur 7. Onderzoeksgebied Kapittelbeek (globale ligging aangegeven met een rode cirkel) in het begin van de 
19e eeuw (boven) en omstreeks 1872 (onder).



Figuur 8. Op de kaart van Van der Maelen uit omstreeks 1836 is de Oppemdries (rode lijn) nabij de Wesenbeek 
(blauwe lijn) nog goed zichtbaar. Het Hof van Oppem (gele cirkel) bevindt zich aan de zuidkant van deze dries. 



Figuur 9. Uitsnede van de Ferrariskaart uit 1775 (rode cirkel: hof van Oppem). De omgeving van Oppem is 
vrijwel helemaal omgezet in akkergebied (bron: Koninklijke Bibliotheek van België e.a., 2009).



Figuur 10. De evolutie van het Hof van Oppem in de Nieuwe tijd. 
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Figuur 11. Projectie van de huidige topografie op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1843). De Astridlaan werd 
door het oude Hof van Oppem aangelegd.



Figuur 12. Impressies van het booronderzoek en het inmeten met GPS in onderzoeksgebied Kapittelbeek.



Figuur 13. Impressie van onderzoeksgebied Kapittelbeek (boven). Ten zuiden van het onder¬zoeksgebied zijn diverse 
steilranden herkenbaar (midden). Aan de oostzijde loopt het terrein sterk af naar de vallei van de Kapittelbeek (onder).
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Figuur 14. De resultaten van het verkennend booronderzoek in deelgebied Kapittelbeek gepro¬jec¬teerd DHM Vlaande-
ren (bron en eigendom DHM-gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen/AGIV).
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Figuur 15. De resultaten van het verkennend booronderzoek in deelgebied Oppem geprojecteerd DHM Vlaan-
deren (Bron en eigendom DHM-gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen/AGIV).
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Figuur 16. Resultaten weerstandsonderzoek in deelgebied Oppem.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 

Boring OPPKA-1  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.117, Y: 157.727, hoogte: 69,80, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 
0-15  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken 

15-30  Algemeen: kleur: bruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken 

  Opmerking: enkele humusvlekken 

30-45  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken 

45-60  Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken 

60-80  Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

80-90  Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-2  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.133, Y: 157.709, hoogte: 69,38, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 
0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken 

10-40  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig, zwak grindig, enkele zandlagen 

  Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: enkele vlekjes 

40-55  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig 

  Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken 
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55-70  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

70-80  Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

80-90  Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

90-120  Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken 

 

Boring OPPKA-3  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.151, Y: 157.691, hoogte: 68,17, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 
0-15  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

15-55  Algemeen: kleur: bruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei, enkele Fe-vlekken 

55-80  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

80-110  Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken 

 

Boring OPPKA-4  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.168, Y: 157.673, hoogte: 66,76, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 
0-15  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: A-horizont 

15-30  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: kleine fragmentjes bouwpuin; vieze kleur 
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30-50  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

50-60  Algemeen: kleur: lichtbruingeel, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 

  Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: mogelijk nog verstoord 

60-80  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

80-85  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

85-95  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

95-110  Algemeen: kleur: lichtgeel 

  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-5  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.184, Y: 157.653, hoogte: 65,38, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

10-55  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: ook vieze kleur 

55-90  Algemeen: kleur: lichtbruingeel, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

90-115  Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, zwak grindig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

115-150 Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont 
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Boring OPPKA-6  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.146, Y: 157.754, hoogte: 68,30, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-15  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

15-30  Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

30-60  Algemeen: kleur: lichtgrijsgeel 

  Lithologie: zand, sterk siltig, kleibrokken, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken 

60-120  Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-7  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.180, Y: 157.716, hoogte: 67,17, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

10-30  Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

30-60  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: mogelijk verstoord 

60-80  Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: vieze kleur 

80-120  Algemeen: kleur: lichtgeel 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
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Boring OPPKA-8  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.207, Y: 157.685, hoogte: 65,47, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

10-20  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

20-50  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: xx?; vies en slap 

50-55  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: xx? 

55-95  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: xx? 

95-135  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin, aard ondergrens: abrupt (< 0,3 cm) 

  Lithologie: leem, zwak zandig, zwak grindig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: natter; xx? 

135-150 Algemeen: kleur: lichtgeel, aard bovengrens: abrupt (< 0,3 cm) 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-9  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.177, Y: 157.779, hoogte: 66,92, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

10-25  Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
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25-35  Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

35-60  Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

60-62  Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: ondoordringbaar 

 

Boring OPPKA-10  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.193, Y: 157.765, hoogte: 66,78, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-50  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten 

 

Boring OPPKA-11  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.209, Y: 157.746, hoogte: 66,46, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

10-20  Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten 

20-45  Algemeen: kleur: rood 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten 

45-47  Algemeen: kleur: rood 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: ondoordringbaar 
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Boring OPPKA-12  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.226, Y: 157.727, hoogte: 66,09, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

10-30  Algemeen: kleur: geelbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

30-45  Algemeen: kleur: rood 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten 

45-50  Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig, zandbrokken 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

50-90  Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

90-130  Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig, zandbrokken 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Opmerking: vlekkerig 

130-150 Algemeen: kleur: bruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: C-horizont 

 

Boring OPPKA-13  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.242, Y: 157.710, hoogte: 65,20, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: A-horizont 

10-35  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
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35-85  Algemeen: kleur: geelbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

85-110  Algemeen: kleur: bruingeel 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: klei-insluitsels 

110-120 Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken 

120-150 Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-14  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.205, Y: 157.807, hoogte: 66,12, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

10-35  Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: gevlekt 

35-45  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig grindig 

  Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: gevlekt 

45-60  Algemeen: kleur: bruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig 

  Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken 

60-70  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 

  Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken 

70-100  Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
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Boring OPPKA-15  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.219, Y: 157.791, hoogte: 66,33, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

10-30  Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig, zwak humeus 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

30-50  Algemeen: kleur: lichtgrijsgeel 

  Lithologie: leem, sterk zandig, kleibrokken 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

50-60  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

60-80  Algemeen: kleur: lichtgrijsgeel 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

80-100  Algemeen: kleur: geel 

  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-16  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.237, Y: 157.773, hoogte: 66,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

10-20  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

20-90  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

90-170  Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
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Boring OPPKA-17  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.253, Y: 157.753, hoogte: 65,57, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

10-60  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

60-70  Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, zandbrokken 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

70-90  Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, kleibrokken, zeer fijn 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: vieze kleur 

90-150  Algemeen: kleur: blauwgrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, uiterst fijn 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

150-170 Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, uiterst fijn 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: kachelslik 

170-200 Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, kleibrokken, uiterst fijn 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

 

Boring OPPKA-18  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.270, Y: 157.734, hoogte: 64,80, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-15  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

15-45  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 
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  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

45-100  Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken 

  Opmerking: XX? 

100-150 Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-19  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.287, Y: 157.715, hoogte: 63,25, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-15  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: g1 

15-35  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

35-80  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei 

  Opmerking: stug 

80-110  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: stug 

110-250 Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-20  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.229, Y: 157.821, hoogte: 66,76, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-10  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Opmerking: g1 
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10-30  Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig, zwak humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

30-70  Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: E-horizont 

  Opmerking: vies 

70-105  Algemeen: kleur: bruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei, veel Fe-vlekken 

105-130 Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken 

130-140 Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

140-150 Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken 

 

Boring OPPKA-21  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.252, Y: 157.803, hoogte: 65,57, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-35  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: g1 

35-45  Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig, zwak humeus 

  Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

45-110  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

110-140 Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: C-horizont 

140-160 Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
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Boring OPPKA-22  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 144.287, Y: 157.777, hoogte: 64,44, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Beersel, plaatsnaam: Dworp, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-35  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

35-90  Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: baksteen op 60 

90-130  Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: gevlekt 

130-132 Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: ondoordringbaar 

  Opmerking: gevlekt 

 

Boring OPPKA-23  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 158.892, Y: 169.934, hoogte: 65,94, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Wezembeek-Oppem, plaatsnaam: Oppem, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-15  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

15-60  Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

60-80  Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: kachelslik 

80-100  Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 
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  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: mortel; gevlekt 

100-102 Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: ondoordringbaar 

  Opmerking: mortel; gevlekt 

 

Boring OPPKA-24  
Beschrijver: DK, datum: 30-10-2012, X: 158.882, Y: 169.935, hoogte: 65,98, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: 

archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: 

Wezembeek-Oppem, plaatsnaam: Oppem, opdrachtgever: vlaamse landmaatschappij, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-15  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: leem, zwak zandig, matig humeus 

  Bodemkundig: A-horizont 

  Opmerking: kachelslik 

15-25  Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

25-85  Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

85-90  Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 

  Lithologie: leem, sterk zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

90-130  Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: lijkt op Bt 

130-140 Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig, zandbrokken 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: ondoordringbaar 

  Opmerking: mortel 

140-142 Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: leem, zwak zandig, zandbrokken 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: ondoordringbaar 

  Opmerking: mortel 
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