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1 Inleiding 

In het kader van de heraanleg van het Vuurkruisenplein te Mechelen voerde de 
Eenheid Prehistorische Archeologie een inventariserend booronderzoek uit. Op het 
terrein werd een appartementsgebouw afgebroken en werd voorzien in de constructie 
van vier nieuwe appartementsgebouwen. In een eerdere fase was reeds een bestaand 
appartementsgebouw vervangen door twee nieuwe constructies. Deze zouden worden 
gefundeerd op een 10 à 15 cm dikke plaat, steunend op 80 cm diepe funderingen; er 
zal geen kelder worden uitgegraven (Informatie mevr. H. Sajfrt, De Mechelse 
Goedkope Woning cvba).  
 
Gezien de ligging van het perceel en de aard van de ingreep achtte het Agentschap 
RO-Vlaanderen het noodzakelijk de werkzaamheden te laten voorafgaan door een 
archeologische terreininventarisatie.  
Het onderzoeksgebied beslaat het westelijk deel van het Vuurkruisenplein en is gekend 
onder kadaster nummers Afd. 2 sectie B nrs. 377k, l, m, n.  
 

2 Geologische en bodemkundige situering 

Het studiegebied bevindt zich in het Dijlebekken, in een vrij vlak gebied dat behoort tot 
het zogenaamde (pleistocene) dekzandgebied. Het Vuurkruisenplein is volledig 
gelegen in een oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. De ondergrond wordt er 
gekenmerkt door fluviatiele afzettingen die tot de Formatie van Zemst, Lid van 
Lembeke kunnen worden gerekend en die zijn afgezet door een fluviatiel systeem met 
wijzigend geulpatroon ten gevolge van veranderingen in de watertoevoer en afgezet 
tijdens het Midden-Weichsel en de beginfase van het Boven-Weichsel (Bogemans 
1996). De afzettingen van het Lid van Lembeke bestaan uit zandige vlechtende 
rivierafzettingen, met fijn tot medium zand en bevatten zelden grind. Ter hoogte van 
het onderzoeksgebied bereiken deze afzettingen een dikte van 5 à 10 m.1
Momenteel ligt het gebied in de beekvallei van de Vrouwvliet, een waterloop van eerste 
kategorie die 2 km verder naar het westen in de Dijle uitmondt. Op de bodemkaart is 
het gebied gekarteerd als bebouwd gebied (OB). Elders is de beekvallei gekenmerkt 
door zeer natte zandleembodems zonder profiel met veen op geringe diepte (vLfp) en 
door natte leembodems zonder profielontwikkeling. Buiten de beekvallei komen matig 
natte lemige zandbodems met dikke antropogene humus A horizont voor (Sdm).  
 

3 Archeologische verwachting 

Door de ligging in de beekvallei van de Vrouwvliet alsook door de locatie in de 
oostelijke uitloper van de Vlaamse vallei, is de kans dat met name archeologische sites 
uit de steentijd aanwezig zijn in het onderzoeksgebied vrij groot.  
De vlechtende rivierafzettingen van het Lid van Lembeke zijn op het terrein afgezet 
gedurende het Pleistoceen. Op basis van paleontologische data, met wolharige 
mammoet, wolharige neushoorn, rendier, reuzehert, paard en bizon kan de omgeving 
tijdens de vorming van deze afzettingen beschreven worden als een toendra - steppe 
(Bogemans 1996 verwijzend naar Germompré 1989). Archeologische sites uit deze 

                                                      
1 Geologische kaart van België, kaartblad 23, Mechelen ; overlegfolie 2: dikte van het quartair. 
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periode zijn gekend uit de directe omgeving, bijvoorbeeld te Zemst Bos van Aa 
(Bogemans & Caspar 1984, Van Peer & Smith 1990).  
Daarnaast zijn ook steentijd vindplaatsen te verwachten die dateren uit het Holoceen. 
Iets drogere locaties op de rand van de alluviale vlakte komen hier met name voor in 
aanmerking. Het gaat in het samenvloeiingsgebied van Zenne, Dijle en Nete 
voornamelijk om tardiglaciale eolische afzettingen. Wanneer deze nog aan het 
oppervlak liggen, zijn ze op de bodemkaart gekarteerd als droge zandgronden met 
duidelijke ijzer en of humus B horizont (Podzol bodems; Bogemans 1996: 56). In 
sommige gevallen echter zijn dergelijke eolische afzettingen in de beekvalleien bedekt 
door alluviale afzettingen. De aanwezigheid van dergelijke locaties kan worden 
opgespoord met een inventariserend booronderzoek.   

4 Methode 

Het terrein werd geëvalueerd door een boorcampagne. De boringen werden geplaatst 
met behulp van een standaard edelman boor met diameter 5 cm. Dit gebeurde in drie 
raaien (i, ii en iii) met een tussenafstand van 15 tot 20 m. Op de raaien is de afstand 
tussen twee boringen beperkt tot ongeveer 10 m. De boringen werden per raai 
genummerd van zuid naar noord (fig. 1). Doordat de betegeling van het centrale deel 
van het vroegere Vuurkruisenplein, i.e. de oostelijke zone van het huidige 
onderzoeksgebied, niet zoals overeengekomen was weggehaald konden slechts een 
tweetal boringen worden geplaatst op raai iii. Desalniettemin menen wij op basis van 
de boorgegevens een algemene evaluatie van het terrein te kunnen maken in dit 
rapport. De locatie van de boringen werd achteraf ingemeten met behulp van een 
GPS-systeem in RTK-kwaliteit door real-time digitale correctie via Flepos waardoor een 
precisie werd bekomen tot op 1 à 2 centimeter nauwkeurig. De coördinaten zijn 
geregistreerd volgens de Lambert (1972) projectie.  

 
Figuur 1. Onderzoeksgebied met localisatie van de boringen en weergave van de inplanting van 

het oude appartementsblok en de vier geplande blokken. 
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De boringen werden telkens geplaatst tot op de maximaal haalbare diepte. Deze werd 
in dit geval beperkt door de grondwatertafel en bereikte telkens 2,5 tot 3 m. Deze 
boringen werden in de zuidelijke zone aangevuld met vier extra boringen (codering iv 1 
tot en met iv 4; zie verder). In totaal werden aldus 22 boringen geplaatst.  
Het doel van deze methode is het verkrijgen van een inzicht in de opbouw van de 
ondergrond, wat de kans op het aantreffen van archeologische sites moet duidelijk 
maken. Telkens werd evenwel het opgeboorde sediment manueel onderzocht op 
archeologische indicatoren zoals houtskool of artefacten.  

5 Resultaten 

In elke boring werd een diepe verstoring opgemerkt, variërend van een halve tot 
anderhalve meter (zie ook bijlage: beschrijving van de boringen; fig. 3). Deze houdt 
wellicht verband met de constructie van de vorige appartementsblokken. Eronder 
werden voornamelijk medium zandige sedimenten aangetroffen. Bovenaan varieert de 
kleur van deze van grijs over beige tot oranje. Naar onderen toe zijn de zanden 
voornamelijk groen van kleur, te wijten aan de aanwezigheid van glauconiet.  
In enkele boringen werd een afwijkend profiel geobserveerd. In boring i1 worden de 
glauconiethoudende zanden op een diepte van 120 cm onderbroken door een 10 cm 
dikke witte band van medium zand die bovenin afgelijnd was door een concentratie 
houtskool (fig. 2). Op basis van deze waarneming, en het ontbreken ervan in boringen 
i2, ii1 en ii2, werden vier bijkomende boringen geplaatst (iv 1 tot en met iv4). In boring 
iv1 werd de aanwezigheid van deze band bevestigd, eveneens op een diepte van 120 
cm ; in de andere boringen werd hij niet aangetroffen.  
Tenslotte werd in enkele boringen veen aangetroffen op een diepte van 200 à 250 cm 
(fig. 4). De dikte en samenstelling ervan varieert van een 1 cm dik venig bandje tot een 
veenpakket van c. 20 cm dik. In de laatste gevallen is ook telkens een pakket venige 
klei boven of onder het veen aangetroffen.  
In geen enkele boring werden indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid 
van een archeologische site.  
 

 
Figuur 2. Witte medium zandige band met houtskoolspikkels in een boor met diameter 10 cm.  
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Figuur 3. Weergave van de boorresultaten op transecten i en ii. De verbindingslijnen geven de 

basis en top van het venige pakket weer. Legende: 1. verstoring; 2. beige medium 
zand; 3. oranje medium zand; 4. bruin medium zand; 5. grijs medium zand; 6. 
groen, glauconiethoudend zand; 7. wit zand met houtskoolspikkels; 8. veen; 9. 
venige klei.  
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Figuur 4. Venige band bovenop groen, glauconiethoudend medium zand in een boor met 

diameter 5 cm (boring ii3). 

 
6 Interpretatie 

De samenstelling van de onderzochte ondergrond, hoofdzakelijk medium zandige 
sedimenten, strookt met de gegevens van de kwartairgeologische kartering. Aldus 
kunnen de zanden worden toegeschreven aan de vlechtende rivierafzettingen van de 
Formatie van Zemst (zie hierboven). De elementen van belang met het oog op de 
archeologische evaluatie zijn: de matrix van de zanden, de verstoring van het huidige 
oppervlak en de mogelijke aanwezigheid van begraven stabilisatie oppervlakken en het 
aangeboorde veenpakket.  
In de matrix van deze zanden kunnen resten van archeologische sites zijn opgenomen. 
In dat geval gaat het om Pleistocene sites (daterend van vóór c. 10.000 v.Chr.) 
waarvan de resten door de rivierwerking uit hun context zijn gehaald en in de 
geulbeddingen zijn afgezet. Een voorbeeld voor dergelijke situatie is de site te Zemst 
Bos van Aa waar middenpaleolithische artefacten zijn aangetroffen op een diepte van 
c. 13 m onder het huidige oppervlak (Bogemans & Caspar 1984, Van Peer & Smith 
1990).   
De top van de Pleistocene, vlechtende rivierafzettingen is steeds verstoord tot op een 
diepte van een halve tot anderhalve meter. Door de locatie van het studiegebied, in de 
alluviale vlakte van de Vrouwvlietbeek, en deze diepe verstoring van de recentste 
alluviale afzettingen, is het onwaarschijnlijk dat archeologische sites hier nog in situ zijn 
bewaard. Slechts in het zuidelijke deel van het perceel, waar een witte zandige band is 
aangetroffen op een diepte van c. 120 cm, is een mogelijk stabilisatieoppervlak 
bewaard. Twee hypothesen kunnen de vorming van deze band verklaren. Ofwel is het 
een witte zandige vulling van een geul, en sluit ze aldus aan bij de andere vlechtende 
rivierafzettingen, ofwel is het het restant van een proces van bodemvorming (uitloging). 
In dat laatste geval hebben we te maken met een oud bodemoppervlak en is dit 
meteen de enige zone op het onderzoeksgebied waar in situ restanten van 
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archeologische sites kunnen verwacht worden. De keuze tussen beide hypothesen kan 
niet worden gemaakt op basis van de boorgegevens.  
Een interessante waarneming is de aanwezigheid van een veenpakket, centraal in het 
studiegebied, op een diepte van c. 2 m. Het duidt de locatie aan van een toenmalige 
oost-west georiënteerde geul, maar de datering van het veen is op basis van de 
boringen niet te schatten. Op basis van de diepte en locatie van het veenpakket is het 
mogelijk dat dit veenpakket geassocieerd is met de witte zandige band in het zuidelijk 
deel van het studiegebied. De aanwezigheid van een veenpakket is met name 
interessant voor de paleolandschappelijke gegevens die erin vervat liggen. Daarnaast 
kan het pakket waardevolle archeologische gegevens opleveren wanneer deze in de 
onmiddellijke nabijheid van een archeologische site is gelegen. Indien de hierboven 
beschreven en wellicht geassocieerde zandige band inderdaad een oud 
stabilisatieoppervlak is en er op deze plaats een archeologische site is bewaard is het 
veenpakket hier van archeologisch belang.  

7 Advisering 

De te onderzoeken zone aan het Vuurkruisenplein is archeologisch erg interessant.  
De locatie aan de rand van de Vlaamse Vallei biedt een goede kans op het aantreffen 
van middenpaleolithische resten in secundaire positie. Gezien deze positie en de grote 
kost  die een eventueel vervolgonderzoek naar deze niveaus impliceert, alsook de 
beperkte impact van de geplande werkzaamheden, wordt met betrekking tot dit aspect 
geen verder onderzoek geadviseerd.  
De grootste kans op het aantreffen van een archeologische site is de witte medium 
zandige band in het zuiden van het studiegebied die mogelijk is geassocieerd met het 
veenpakket net ten noorden ervan. In dat geval betreft het een droge rand langs een 
deels met veen opgevulde geul, wat goede perspectieven biedt op het aantreffen van 
vindplaatsen uit met name de steentijd. Bijkomend onderzoek door middel van een 
profielput is nodig om hier uitsluitsel over te krijgen. Ruimtelijk werd deze witte band 
enkel aangetroffen in de zone ten zuiden van het meest zuidelijk geplande 
appartementsblok. Er wordt verwacht dat dit niveau, dat zich overigens dieper bevindt 
dan de geplande funderingen, niet door de bouw van de appartementsblokken zal 
worden verstoord.  
Het veenpakket zelf bevindt zich wel onder de geplande appartementsblokken. Ze 
bevindt zich echter meer dan één meter dieper dan de diepte van de geplande 
funderingssleuven. Bovendien wordt ruimtelijk slechts een klein deel van dit 
veenpakket overbouwd, waardoor het grootste deel van dit pakket met zekerheid 
gevrijwaard wordt.  
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9 Bijlage: beschrijving van de boringen 

 

 



BORING I.1
157310,15 east
192666,53 north
5,81 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - erg droog, zwart fijn zand baksteenpuin

50 - donkerbruin zand baksteenpuin
65 - witgroen zand homogeen
95 - scherpe grens naar bruin zand gelaagd

105 - scherpe grens naar groen zand
110 à115 - bleker groene sedimenten gelaagd

120 - bleek, grijs zand houtskoolspikkels in de top van de bleke band
130 - vlekkerig, groenbruin zand, evolueert naar homogeen groenig zand
180 - 2 cm dikke bruine band, (humeus)
182 - donkergroen zand glauconiethoudend
270 - glauconiethoudend zand met geliger en bruine vlekken
290 - einde boring (einde boring)

BORING I.2
157311,24 east
192676,44 north

5,76 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - bruin homogeen zand verstoord

25 - bruingrijsbeige gevlekt zand verstoord, baksteenpuin
70 - beige groenig zand verstoord

145 - geelgroen zand onverstoord?
155 - groen zand, homogeen onverstoord
160 - bruin zand, geleidelijke grens, humeus (incl. wortels) lijkt op Ah-horizont
165 - scherpe grens naar bruinbeige zand
170 - lichtgrijs zand, geleidelijke grens, iets groenig
195 - donkergrijs zand, iets groeniger, geleidelijke grens, naar onderen toe geleidelijk groener
250 - grijze kleiband, circa 1 cm dik
260 - groen zand
270 - zeer nat groen zand
285 - einde boring



BORING I.3
157311,94 east
192690,13 north

5,79 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - zand verstoord

95 - geelgrijs gevlekt zand onverstoord
100 - grijs zand
110 - bruin gevlekt zand, humeus
115 - geelgevlekt zand
130 - groen zand
155 - groen met gele vlekken, zand
175 - donkergrijs met zwarte vlekken, zand
200 - kleiig veen, donkerbruin, overgang geleidelijk foto in boorkop
205 - venige klei, donkerbruin, scherpe grens, homogeen
215 - donkerbruin organisch gevlekt kleiig zand
220 - groenig grijs zand, geleidelijke overgang
285 - einde boring

BORING I.4
157312,52 east
192696,58 north

5,77 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - bruin gevlekt zand verstoord

60 - lichtgrijs zand verstoord
80 - lichtgrijs zand met groenige vlekken
95 - gele vlekken, lichtgrijsgroen zand

120 - oranje zand
145 - blauwgroen zand, OR-grens
175 - blauwgroen zand
200 - donkerbruin humeus zand
205 - veenbandjes afgewisseld met venige klei
208 - iets kleiig veen
220 - organische klei, donkerbruin
225 - zand, lichtgrijsgeel gevlekt
230 - blauwgrijs zand

265-275 - gele vlekken
285 - einde boring



BORING I.5
157313,35 east
192706,44 north

5,72 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donkerbruin zand verstoord

50 - oranje zand
75 - lichtgrijs zand

110 - oranje, lichtgrijs gevlekt zand
120 - oranje zand
150 - blauwgrijs zand, geen Fe
240 - donkerbruin venige klei
245 - donkerbruin, veen
265 - venige klei, zeer nat
270 - einde boring

BORING I.6
157314,48 east
192716,72 north

5,86 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - lichtbruin en donkerbruin zand verstoord, baksteenpuin

105 - donkerbruin organisch, zand, gelaagd Ah-horizont?
110 - grijs zand
150 - groengrijs zand
175 - oranje vlekken in groengrijs zand

180-185 - kiezeltjes
195 - groengrijs zand
280 - venige klei waargenomen
285 - einde boring



BORING I.7
157315,81 east
192727,69 north

5,83 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donkerbruin lichtbruin zand verstoord, baksteenpuin

125 - lichtgrijs zand, homogeen onverstoord
160 - lichtgrijs groen zand, homogeen
220 - einde boring

BORING I.8
157316,34 east
192738,81 north

5,63 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donkerbruin zand verstoord

65 - zwart humeus zand, scherpe grens
75 - lichtbruin gevlekt zand

115 - grijs zand, groenige schijn
175 - grijsgroen zand
220 - einde boring

BORING II.1
157328,89 east
192665,35 north

5,56 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - verstoord baksteenpuin/ puin…

125 - homogeen bleek oker en groenige tint zand; bandjes donkerbruin zand baksteenpuin : bouwzand?
155 - glauconiethoudend zand rolkeien 2,50 m
280 - einde boring



BORING II.2
157330,16 east
192675,07 north

5,43 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donkerbruinzwart zand verstoord, puin

60 - roze-bruine tinten, homogeen zandig, eerst bleek daarna donker
90 - bruin homogeen zand

110 - donker, hard, organisch zand
120 - groengrijzig zand (ca. 5 cm) en bruin zand (ca. 5 cm)
135 - veenbandje 1 cm dik op lichtbeige grof zand bemonsterd veenbandje
160 - groen zand, glauconiethoudend
310 - einde boring

BORING II.3
157331,98 east
192684,52 north

5,69 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - verstoord, inclusief puin, zwart-donkerbruin

70-75 - scherpe grens, wordt zwart-wit 
85 - wordt rozig (bleek daarna donkerder)

100 - bruin zand nog puin in
120 - bleker
130 - donkerbruin zand geen puin?
145 - blekere zanden, groene tint

180 -
zwart, venig, humeus bandje; eronder terug bruine/donkerbruine grijze tinten, humeus, 
humeus, kleiig/lemig

200 - veenbandje (2 cm) met eronder groenig zandbandje (1 à 2 cm) gefotografeerd (eerst II.3, dan I.3)
205 - venige klei (zwart + wortels)
220 - groen zand
300 - einde boring



BORING II.4
157332,45 east
192695,41 north

5,65 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - zand verstoord

60 - roze tinten
70 - scherpe grens, beige tinten, homogeen, gaat over naar groene tinten

100 - helgroene kleur, zandig homogeen, glauconietzand
180 - glauconiethoudend zand met rossige (oranje) bandjes
190 - glauconiethoudend zand met bruine tinten
200 - veen
220 - donkerbruingrijze venige klei
230 - groen zand
270 - einde boring

BORING II.5
157333,86 east
192706,33 north

5,68 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - zand verstoord

120 - glauconiethoudend zand, scherpe grens, erg nat na 200 cm
225 - venige fragmentjes in zand (bandjes?)
230 - glauconiethoudend zand
250 - einde boring



BORING II.6
157334,19 east
192717,23 north

5,60 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donkerbruingrijs zand verstoord

70 - geen scherpe grens, bleker bruin
90 - licht beige kleur, grof zandig nog verstoord?

120 - groenere tinten in lichte beige kleur, grof zandig
150 - glauconiethoudend zand
200 - blauwgroene tint, zand
270 - einde boring

BORING II.7
157332,08 east
192728,75 north

5,74 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - zwart, bleek, bruingrijs, zand verstoord, puin

60 - bruiner, gevlekt zand
70-75 - bleker, oker/beige-achtige tint

150 - groenige tint, glauconiethoudend zand
160 - bruin venig bandje ertussen circa 1 cm
250 - oranjegele band
270 - einde boring

BORING II.8
157334,54 east
192738,51 north

5,74 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - zwart/donkergrijs, ploeglaag verstoord

50 - bruin-donkerroze bruine tint, zand
100 - bleker/oker kleur, zand
130 - glauconiethoudend zand
195 - donkerbruin humeus bandje, onder blauwgroen zand
280 - einde boring



BORING III.4
157346,80 east
192693,54 north

5,89 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donker zand verstoord

100 - zwarte grond met wortels erboven
120 - roze tinten
140 - overgang naarglauconiethoudend zand onverstoord?
200 - bruine/grijsgroene kleur
220 - veen
245 - donkergroen glauconiethoudend zand
300 - einde boring

BORING III.5
157349,37 east
192705,73 north

5,88 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donkerbruin zand verstoord

95 - lichtgrijs zand onverstoord
115 - witlichtgrijs zand
130 - groenig lichtgrijs zand
160 - baksteenfragmentje (van boven afkomstig?)
180 - groen zand (glauconiethoudend zand)
275 - einde boring

BORING IV.1
157319,03 east
192665,03 north

5,63 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donkerbruin zand verstoord

65 - lichtbruin zand, zeer droog verstoord?
110 - grijs zand
120 - witgrijs zand geen houtskool waargenomen
140 - beige zand
150 - einde boring



BORING IV.2
157310,69 east
192671,75 north

5,76 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - bruin zand verstoord

50 - bleker zand
60 - grijsgroen nat verstoord?

100 - donkergroen glauconiethoudend zand
120 - oranje vlekken tot 130
150 - iets bleker en zwarte spikkels
160 - glauconiethoudend zand
170 - einde boring

BORING IV.3
157319,66 east
192670,49 north

5,65 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - donkerbruin zand verstoord

110 - groen zand
145 - donkerbruin lichtbruin humeuze klei, iets zandig
165 - lichtgroen grijs zand, geleidlijke overgang
175 - einde boring

BORING IV.4
157329,91 east
192669,97 north

5,50 height

diepte (cm) beschrijving inhoud/opmerking
0 - zand verstoord

140 - glauconiethoudend zand
180 - einde boring
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