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1 INLEIDING 
In het kader van het Duurzaam Beheerplan wordt door Waterwegen en Zeekanaal NV een 
onderhoudsprofiel aangelegd in de Boven-Zeeschelde dat is afgestemd op de noden van de 
scheepvaart en met respect voor de getijdennatuur. Binnen het tracé van de Boven-Zeeschelde vanaf 
de afsplitsing van de Ringvaart tot de monding van het Zeekanaal werden tijdens geofysisch 
vooronderzoek (multibeam en side scan sonar) 30 locaties aangetroffen waar er mogelijks 
archeologische resten in de bedding van de Schelde aanwezig zijn1. Hiervan bevinden er zich 2 in het 
midden van de vaargeul, namelijk ter hoogte van Baasrode-Fabriek en in de bocht te Mariekerke, 
waarvan het behoud in situ niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is. De andere 28 kunnen vermeden 
worden tijden de geplande baggerwerkzaamheden. Om een beter zicht te krijgen op de aard van de 
aangetroffen geofysische anomalieën werd er op 11 en 12 augustus 2016 een archeologisch 
vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd te Baasrode-Fabriek en te Mariekerke. 

Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd door de volgende archeologen van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed: 
 
Sven Van Haelst (Maritiem erfgoedonderzoeker / projectverantwoordelijke en vergunninghouder)  
Marnix Pieters (Directeur Onderzoek Archeologie) 
Jessica Vandevelde (Erfgoedconsulent Archeologie) 
 
Elien Du Rang zorgde voor de nodige logistieke ondersteuning vanuit Waterwegen en Zeekanaal NV en 
was ook aanwezig bij de operaties op het water, waarvoor dank. 

2 ONDERZOEKSOPZET EN UITGANGSPUNTEN 
Doel van het archeologische vooronderzoek is het maken van een archeologische evaluatie van de 
projectlocaties, m.a.w. inzicht krijgen in de verspreiding, de densiteit, de aard en de chronologische 
waarde van de eventuele archeologische sporen op het terrein. 
 
Uitgangspunten voor het onderzoek vormden de onderzoeksvragen die in de bijzondere voorwaarden 
bij de vergunning voor uitvoering van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
(2016/312) werden opgenomen: 
 

• Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  

• Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 

• Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 

• Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 

• Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle  

• archeologische vindplaatsen? 

• Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 

• Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  

 
 

                                                           
 
 
1 Waterwegen en Zeekanaal Bestek nr. 16EI/15/54: Integraal Plan Boven-Zeeschelde: Initiële baggerwerken – Duurzaam 
beheerplan Boven-Zeeschelde. 
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1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak 

voor het vervolgonderzoek? 

• Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 

• Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken  

• nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 

3 GEBRUIKTE MATERIALEN EN ONDERZOEKSMETHODEN 
Om een beter zicht te krijgen op de aard (natuurlijke anomalie of antropogeen/archeologische waarde) 
van de aangetroffen geofysische anomalieën in de Boven-Schelde werd een inventariserend 
onderwateronderzoek als “ground truth” uitgevoerd waarbij de volgende materialen en 
onderzoeksmethoden gebruikt werden: 

3.1 PONTON / ONDERZOEKSPLATFORM 
De volledige survey werd uitgevoerd vanaf een zelfvarend ponton van 8x25m voorzien van 2 spudpalen 
met een lengte van 10m, een extra sleepboot en een graafmachine voor het nemen van grab samples. 
Dit materiaal werd door Ghendt Dredging bezorgd inclusief een schipper en een 
graafmachinebestuurder. Het ponton werd met behulp van de RTK GPS aanwezig op het peilvaartuig 
’t Schrijverke (dat was vastgemaakt aan het ponton) enkele meters stroomafwaarts van de anomalie 
gepositioneerd. De neergelaten spudpalen zorgden ervoor dat het onderzoeksplatform stabiel op zijn 
plaats bleef liggen. Vervolgens kon er vanaf het platform gedoken worden en konden er met de 
graafmachine grabsamples genomen worden. 
 

Fig. 1: Zelfvarend ponton met spudpalen, extra sleepboot en graafmachine van Ghent Dredging (foto Elien Du Rang). 

3.2 PEILVAARTUIG ‘T SCHRIJVERKE 
W&Z zorgde voor het peilvaartuig ’t Schrijverke dat voorzien is van RTK GPS, multibeam en side scan 
sonar apparatuur, inclusief 2 hydrografen/schippers. ‘t Schrijverke werd voornamelijk ingezet voor het 
exact positioneren van het groot ponton en voor het maken van sonarbeelden in functie van het exact 
lokaliseren van de duiker/grijperbak van de graafmachine ten opzichte van de anomalieën en bijgevolg 
voor het karteren van de vindplaatsen. 
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3.3 INVENTARISEREND DUIKONDERZOEK 
Aangezien er een constante getijdenstroming is en de onderwater zichtbaarheid slecht tot niet 
bestaande is in dit deel van de Schelde werd er gedoken met een duikteam bestaande uit één duiker 
die te water ging, één stand-by duiker die volledig geëquipeerd klaar stond om te kunnen ingrijpen bij 
eventuele problemen of noodgevallen en één tender die in verbinding stond met de duiker in het water 
door middel van een “seinlijn”. De duiker te water was voorzien van een Kirby Morgan EXO26 
volgelaatsmasker met communicatie zodat een 2-richtings communicatieverbinding met de mensen 
aan de oppervlakte mogelijk was. Het duikonderzoek bestond uit een verkenning op de tast waarbij de 
bevindingen werden gecommuniceerd naar het personeel aanwezig op het ponton. De gesprekken 
werden opgenomen en de voornaamste zaken werden ook op papier genoteerd met een duidelijke 
vermelding van het uur waarop een en ander gemeld werd. Losliggende aan de oppervlakte liggende 
vondsten die van belang kunnen zijn bij de identificatie/waardering en/of datering van de anomalie, 
werden verzameld in een net. Dit net kon dan op gegeven momenten naar boven gehaald worden via 
een extra touw met musketonhaak die langs de seinlijn naar beneden werd gestuurd. Losliggende 
elementen als scheepshout konden op dezelfde manier geborgen worden. Met een 
onderwaterzichtbaarheid van 0-2cm is het zeer moeilijk voor de duiker om zich te oriënteren. Vandaar 
dat de tender in dit geval een zeer belangrijke en bepalende functie heeft in het begeleiden van de 
duiker beneden. De tender kan door de seinlijn strak te houden en te kijken hoeveel seinlijn is uitgerold 
(of te kijken waar de bellen uitgeademde lucht bovenkomen) zien waar de duiker beneden zich bevindt 
t.o.v. het ponton en/of de anomalie en hem via de communicatie bijsturen en begeleiden. Op het 
moment dat de duiker belangrijke waarnemingen deed werd er met het surveyvaartuig ’t Schrijverke 
van W&Z een sonarbeeld gemaakt waarop de duiker en zijn positie t.o.v. de anomalie zichtbaar was. 
Op die manier kon in kaart gebracht worden op welke momenten de duiker zich waar bevond op de 
anomalie, waar hij overal geweest was tijdens de duik en waar hij iets had waargenomen.  
 
Duiker: Sven Van Haelst (Advanced Belgian Scientific Diver) 
Stand-By duiker: Jessica Vandevelde (Belgian Scientific Diver) 
Tender: Wim Vermeire (Ervaren tender en duiker, The Big Blue, Berlare) 
 
Uitrusting duiker: Kirby Morgan EXO26 volgelaatsmasker met HYTEC (Hyperbaric Technology) diving 
communicator 702 kabel-communicatie, Northern Diver R-vest met 15 liter duikfles 200 bar, 8 kg lood, 
back-up ontspanner en manometer, Santi E-lite droogpak. 

Fig. 2: Peilvaartuig ‘t Schrijverke met hydrograaf Steven van Lier (foto’s Elien Du Rang & Sven Van Haelst). 
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Fig. 3: Duikuitrusting met volgelaatsmasker, seinlijn en communicatie, bergingsnet en bergingstouw (foto’s Elien Du Rang en 
Marnix Pieters). 
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3.4 SONDERINGEN/GRAB SAMPLES 
Met behulp van een graafmachine met lange arm en kleine grijperbak (knijperbak, Clamshell bucket) 
met een volume van ca. 1,5-2 m³ konden er op en rondom de anomalieën enkele grabsamples (2 per 
anomalie) genomen worden die aan boord van het werkschip/ponton onderzocht werden op 
aanwezige zaken/artefacten die een idee kunnen geven over de aard/identiteit/datering van de 
anomalie. Op het moment dat de grijperbak op de bodem stond werd er met het surveyvaartuig ’t 
Schrijverke van W&Z een sonarbeeld gemaakt waarop positie van de grijperbak t.o.v. de anomalie 
zichtbaar was en het duidelijk werd waar de grabsamples exact genomen werden. 
 

  

  
Fig. 4: Graafmachine met grijperbak, uitsorteren grabsamples (foto’s Elien Du Rang). 
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3.5 VEILIGHEID TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN 
Door  W&Z werd het patrouillevaartuig Scaldis I voorzien dat instond voor scheepvaartbegeleiding. 
Er werd een bericht aan de schipperij verstuurd met de melding dat scheepvaart met bijzondere 
voorzichtigheid en zonder hinderlijke golfslag de zone op voldoende afstand moesten voorbij varen. 
Via marifoon werd ook een oproep gedaan naar de schippers van de veerbootjes stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van de anomalieën om tijdig een sein te geven indien er schepen in aantocht waren. 
Op die manier kon er tijdig gecommuniceerd worden over aankomende schepen waardoor de tender 
voldoende tijd had om de duiker in veiligheid te brengen. Daarnaast werd een wit-blauwe A-vlag 
gehesen tijdens de duikwerkzaamheden om aan te geven dat er op dat moment duikers onder water 
waren. 
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4 ANOMALIE BAASRODE – FABRIEK 

4.1 LIGGING  
(Lambert ’72 coördinaten), zie fig. 5 
X: 136702.4 
Y: 191326.8 
Provincie: Oost-Vlaanderen 
Gemeente: Dendermonde 
Deelgemeente: Baasrode 
Ligging: Vaargeul Boven-Zeeschelde 
 
De ronde/vierkante anomalie nabij de zuidelijke oever van de Schelde te Baasrode is mogelijks 
afkomstig van een bouwsel (molen, steiger, toren…?) doch hier bestaat geen zekerheid over.  
 

Fig. 5: Topografische kaart op schaal 1/10.000 met aanduiding van de ligging van de anomalie (rode stip, copyright 
topografische kaart AGIV) 

4.2 BEDREIGING 
In het kader van het Duurzaam Beheerplan wordt een onderhoudsprofiel aangelegd door Waterwegen 
en Zeekanaal NV in de Boven-Zeeschelde dat is afgestemd op de noden van de scheepvaart.  
De anomalie te Baasrode wordt bedreigd door deze geplande baggerwerkzaamheden. De anomalie 
ligt volledig binnen de te baggeren zone op een diepte tussen -3m en ca. -4m TAW terwijl de 
baggerwerkzaamheden gepland zijn tot een diepte van ca. -4,5m TAW wat zou inhouden dat de 
anomalie gedeeltelijk of volledig zou verdwijnen (zie fig. 6 en fig. 7) 
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Fig. 6: Multibeam sonarbeeld van de ronde/vierkante anomalie (gele cirkel ten noorden van de rode stip) en de geplande 
baggerwerkzaamheden (grijs gearceerde zone), copyright W&Z. 

 
Fig. 7: Profiel (zie ook pijl in fig. 6) met aanduiding van de diepteligging van de ronde/vierkante anomalie t.o.v. m TAW en het 
geplande baggerprofiel, copyright W&Z 

4.3 INTERPRETATIE VAN DE GEOFYSISCHE BEELDEN VOOR DE 
PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM 

De ronde/vierkante anomalie nabij de zuidelijke oever van de Schelde te Baasrode is mogelijks 
afkomstig van een bouwsel (molen, steiger, toren…?). De side scan sonar beelden geven geen 
duidelijke aflijning van metselwerk of muren weer, eerder een cirkelvormige “hoop stenen” (zie fig. 8). 
Deze “hoop stenen” zou de fundering van een molen, steiger of toren kunnen zijn. Helaas kan dit 
a.d.h.v. de (lage resolutie) geofysische beelden niet met zekerheid bepaald worden. Ook qua datering 
en/of archeologische waarde valt hier voorlopig dus weinig over te zeggen.  Vandaar dat er een 
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inventariserend onderwateronderzoek (archeologische prospectie met ingreep in de bodem) werd 
voorgesteld in de vorm van duikonderzoek en het uitvoeren van enkele sonderingen gekoppeld aan 
het nemen grabsamples op en rondom de anomalie. 
 

 
Fig. 8: Side-scan sonar beeld van de anomalie te Baasrode.W&Z peilvaartuig ‘t Schrijverke, Steven Van Lier, copyright W&Z. 
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4.4 BUREAUSTUDIE 
Wanneer de coördinaat van de anomalie te Baasrode - fabriek werd geplot op de topografisch kaart 
viel onmiddellijk op dat deze samenviel met het uiteinde van een op de kaart aangegeven steiger.  

 
Fig. 9: uitsnede uit topografische kaart met aanduiding van anomalie (groene stip) die samenvalt met de steiger (aangeduid 
op kaart in bruine strepenlijn). Copyright topografische kaart AGIV. 

Op gegeorefeerde luchtfoto’s uit 1971 (Kleinschalige orthofotomozaïek Vlaanderen 1971, copyright 
AGIV) is te zien dat de anomalie perfect overeenkomt met het meest westelijke uiteinde van de steiger. 

 
Fig. 10: Kleinschalige orthofotomozaïek Vlaanderen 1971 met aanduiding van de ligging van de anomalie (zwarte driehoek), 
copyright AGIV. 
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Fig. 11: uitvergroting Kleinschalige orthofotomozaïek Vlaanderen 1971 met aanduiding van de ligging van de anomalie (zwarte 
driehoek), copyright AGIV. 

Hier werd het dus al duidelijk dat de anomalie hoogstwaarschijnlijk de restanten zijn van de voormalige 
steiger. De lokale heemkundige Cedric Verheyen kon ook bevestigen dat er op deze plaats  een steiger 
heeft gestaan die waarschijnlijk gebouwd werd vlak na de Tweede Wereldoorlog en die ergens einde 
jaren 1970 begin jaren 1980 werd afgebroken2. 

4.5 BAASRODE - FABRIEK3 
Op het terrein vlak bij de steiger werd in 1893 de “Usine Saint-Antoine” opgericht door de familie De 
Bruyn die hun margarinefabriek verhuisde van Dendermonde naar Baasrode, omdat de grondstoffen 
er gemakkelijker langs de Schelde konden aangevoerd worden. 
 
De fabriek in Baasrode kreeg een installatie voor het winnen van olie uit koolzaad en ‘ravisson’ (een 
soort mostaardzaad). Later schakelde men over naar het produceren van vaste vetten bestemd voor 
de fabricatie van stearine. 
 
Begin 1922 werd deze onderneming onderdeel van de Lever-groep en vanaf het begin van de jaren 
1930 kende het bedrijf een nieuwe grote expansie. Het bedrijfscomplex werd aanzienlijk uitgebreid en 
besloeg omstreeks 1940 circa 7ha, waarvan ongeveer de helft was bebouwd. 
 

                                                           
 
 
2 Cedric Verheyen zal verder onderzoek doen naar de exacte constructie- en afbraakdatum van de steiger +eventueel nog 
bestaand fotomateriaal opsporen. 
3 Informatie gevonden op  http://www.baceroth.be/test/Geschiedenis/histo003ba.htm, website geraadpleegd op 
18/12/2018. 

http://www.baceroth.be/test/Geschiedenis/histo003ba.htm
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Op dat ogenblik beschikte de fabriek in Baasrode over volgende installaties: een oliepers, een 
raffinaderij, een installatie voor bakkersvetten, een kistenmakerij, een kuiperij en een smelterij voor 
het uitsmelten van "schea-butter-vaten". Binnen de "Lever-groep" groeide de firma De Bruyn uit tot 
een afzonderlijke entiteit, met als naam "Raffineries du Congo Belge" waarvan de maatschappelijke 
zetel was gevestigd in Brussel. 
 
In de jaren 1950 produceerde de onderneming voor de "Union Margarinière belge" bijna 70% van alle 
Belgische margarine. Niet minder dan 1500 arbeiders en bedienden waren er tewerkgesteld. Tot voor 
kort maakte het bedrijf deel uit van de groep Nestlé Belgium en stelde ze honderden mensen van 
Baasrode en omstreken te werk. 
 
Tegenwoordig is het bedrijf De Rocker Logistics NV er gevestigd. 

4.6 RESULTATEN VAN DE PROSPECTIE TE BAASRODE - FABRIEK 
Op de anomalie te Baasrode werd één duik uitgevoerd en werden er 2 grabsamples genomen met het 
materiaal en volgens de omschreven methoden uit hoofdstuk 3. 

4.6.1 Bevindingen tijdens de duik 
Aanvang duik: donderdag 11 augustus 2016, 06:31:57 
Einde duik: donderdag 11 augustus 2016, 07:46:10 
 
Tijdens de duik te Baasrode-fabriek werden de volgende zaken waargenomen: 

• Uit de bodem stekende afgebroken betonpalen met geplooide betonijzers met daarrond ruwe 
losliggende stenen van verschillend formaat (10-50cm), deze losliggende stenen bleken bij 
nader onderzoek (zie grabsamples) geen natuurstenen te zijn maar staalslakken 

• losliggende, soms tot 2m lange betonblokken 

• losliggende blokken metselwerk 

• Losliggende stukken ijzer (stuk buis, massieve staaf, langgerekte staven met aan het uiteinde 
beugels 

• Bakstenen 

• Tegels 

• Glazen flessen 

• Botmateriaal (slachtafval) 

• Stukken golfplaat in asbestcement (merknaam Eternit) 
 
Tijdens de duik werd er op regelmatige tijdstippen een sonarbeeld gemaakt door het peilvaartuig ’t 
Schrijvertje om de positie van de duiker en de daar aangetroffen zaken te kunnen bepalen. Op 
onderstaand sonarbeeld is duidelijk te zien dat de volledige anomalie verkend werd (zie posities met 
uur in UTC tijd).  
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Fig. 12: Sonarbeeld gemaakt vanaf peilvaartuig het Schrijverke met aanduiding van waar de duiker 
zich op welk moment bevond (UTC tijd), copyright W&Z, Steven van Lier 2016. 

Volgende zaken werden tijdens de duik geborgen m.b.v. een net: 
 
Glazen flessen, bakstenen, langgerekte staven met aan het uiteinde beugels, stukje golfplaat, 
botmateriaal. 
 

 
Fig. 13: Tijdens de duik geborgen voorwerpen, foto Elien Du 
Rang. 
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4.6.2 Grabsamples 
Op de anomalie te Baasrode-Fabriek werden na de duik 2 samples genomen m.b.v. de graafmachine, 
één met een gewone graafbak en een tweede met de grijperbak. Uiteindelijk bleek de gewone 
graafbak niet geëigend om dit soort werk te doen (moeilijk om iets mee boven te krijgen, de graafbak 
was haast leeg). De grijperbak daarentegen, die ook gebruikt wordt voor baggerwerkzaamheden, 
werkte prima. 

 

 
Fig. 14: De graafmachine voorzien van normale graafbak was niet geëigend voor het nemen van 
grabsamples onderwater, foto’s Elien Du Rang en Sven Van Haelst. 
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Fig. 15: De graafmachine voorzien van een grijperbak was ideaal voor het nemen van grabsamples 
onderwater, foto’s Elien Du Rang en Sven Van Haelst. 

  



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

2019 Vaargeul Boven-Zeeschelde. Baasroode-Fabriek & Mariekerke pagina 20 van 48 

 

 
Fig. 16: Stortstenen/staalslakken, 20ste-eeuwse bakstenen, golfplaat in asbestcement, tegels… 
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Fig. 17: Stortstenen/staalslakken, 20ste-eeuwse bakstenen, golfplaat in asbestcement, tegels… 

 
Fig. 18: Stuk plaatstaal, Stortstenen/staalslakken, tegels, golfplaat in asbestcement… 

Uit de grabsamples kwam hetzelfde materiaal dat tijdens de duik werd waargenomen/geborgen, 
namelijk: 

• Ruwe “stenen” van verschillend formaat (10-50cm), dit bleken bij nader onderzoek geen 
natuurstenen te zijn maar metaalslakken. Bij staalname was duidelijk te zien dat er enorm veel 
kleine “gasbelholtes” aanwezig waren, daarnaast waren sommige zones sterk verglaasd (zie 
foto’s vondstmateriaal hieronder). Bij controle met de metaaldetector kwam er ook een sterk 
signaal wat aangeeft dat deze slakken/stortstenen sterk metaalhoudend zijn.  

• Metselwerk 

• Stukken ijzer/staal (plaatstaal, draad,…) 

• Bakstenen, waaronder ook enkele vuurvaste bakstenen 
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• Tegels 

• Glazen flessen 

• Botmateriaal (slachtafval) 

• Stukken golfplaat (in asbestcement) 

• Keramiekscherven (porselein, stukje bloempot…) 

4.6.3 Foto’s vondstmateriaal 

 

 
Fig. 19: Detailopnames van stalen van de stortstenen waarbij duidelijk de vele kleine “gasbelholtes” 
te zien zijn. Daarnaast waren sommige zones sterk verglaasd. Foto’s Sven Van Haelst. 
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Fig. 20: Voornamelijk 20ste-eeuws glaswerk, foto Sven Van Haelst. 
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Fig. 21: Een oudere glasscherf werd aangetroffen in de grabsample. Het betrof een voet van een uit wit groen glas geblazen 
beker (zie pontilmerk). Het glas zelf bevat vele kleine luchtbelletjes. De sterke verwering van de randen doet vermoeden dat 
deze scherf al veel langer, lang voordat de steiger er gebouwd werd, ter plaatste is terecht gekomen. Foto’s Sven Van Haelst. 

  



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

2019 Vaargeul Boven-Zeeschelde. Baasroode-Fabriek & Mariekerke pagina 25 van 48 

 
Fig. 22: Leren schoenzolen, foto Sven Van Haelst. 

 
Fig. 23: 20ste-eeuwse (vuurvaste) bakstenen, tegels, golfplaat in asbestcement , foto Sven Van Haelst. 
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Fig. 24: Dierlijk botmateriaal, foto Sven Van Haelst. 

 
Fig. 25: 20ste-eeuwse wekker , foto Sven Van Haelst. 
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Fig. 26: Steeksleutel, ijzerdraad, stuk staalkabel, electriciteitsdraad , foto Sven Van Haelst. 

 
Fig. 27: 20ste-eeuwse kunststof en rubberen voorwerpen als een stuk autoband, een aandrijfriem, een zool van een laars…  , 
foto Sven Van Haelst. 
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Fig. 28: Keramiekscherven , foto Sven Van Haelst. 

 
Fig. 29: IJzeren beugels van een steigerconstructie, foto Sven Van Haelst. 

4.7 BESLUIT EN INTERPRETATIE 
De anomalie te Baasrode-fabriek bestaat uit de resten van een voormalige steiger die bij de fabriek 
gelegen was en die ten vroegste gebouwd werd in de eerste helft van de 20ste eeuw en die ergens 
einde jaren 1970, begin jaren 1980 werd afgebroken4. 
Er werden afgebroken betonpalen met betonijzer aangetroffen, losliggende betonblokken en 
voornamelijk “stortstenen” bestaande uit metaalslakken.  Deze stortstenen zijn hoogstwaarschijnlijk 
rondom de palen van de steigerstructuur gestort om de erosie van de bodem, veroorzaakt door de 

                                                           
 
 
4 Zal verder onderzocht worden 
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getijdenwerking, met mogelijke instabiliteit van de steiger tot gevolg, tegen te gaan. Daarnaast zijn er 
allerhande objecten aangetroffen die doorheen de tijd dat de steiger er stond er geaccumuleerd zijn. 
Het handelt om glazen flessen, stukken bakstenen en tegels, stukjes porselein, botresten (voornamelijk 
slachtafval?), enkele leren schoenzolen en wat metalen voorwerpen als een wekker, een steeksleutel, 
enkele beugels afkomstig van de oude steigerconstructie, wat ijzerdraad… Allemaal 20ste-eeuws 
materiaal dat van de steiger en/of van de aangemeerde schepen in het water is gevallen/gegooid. 
Anderzijds kan een gedeelte van deze artefacten ook van elders zijn ingespoeld door de sterke 
getijdenstroming (bv flessen die nog een tijdje gedreven hebben alvorens te zinken). 
Het hierboven besproken vondstenmateriaal werd niet bewaard. 

4.8 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  

De bodem van de Boven-Zeeschelde rondom de anomalie te Baasrode – Fabriek bestaat uit harde klei. 

- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 

Ja. De anomalie te Baasrode-fabriek bestaat uit de resten van een voormalige steiger die bij de fabriek 
gelegen was en die ergens einde jaren 1970, begin jaren 1980 werd afgebroken. 
Er werden afgebroken betonpalen met betonijzer aangetroffen, losliggende betonblokken en 
voornamelijk “stortstenen” bestaande uit metaalslakken.  Deze stortstenen zijn hoogstwaarschijnlijk 
rondom de palen van de steigerstructuur gestort om de erosie van de bodem, veroorzaakt door de 
getijdenwerking, met mogelijke instabiliteit van de steiger tot gevolg, tegen te gaan. Daarnaast zijn er 
allerhande objecten aangetroffen die doorheen de tijd dat de steiger er stond er geaccumuleerd zijn. 
Het handelt om glazen flessen, stukken bakstenen en tegels, stukjes porselein, botresten (voornamelijk 
slachtafval?), enkele leren schoenzolen en wat metalen voorwerpen als een wekker, een steeksleutel, 
enkele beugels afkomstig van de oude steigerconstructie, wat ijzerdraad… Allemaal 20ste-eeuws 
materiaal dat van de steiger en/of van de aangemeerde schepen in het water is gevallen/gegooid. 
Anderzijds kan een gedeelte van deze artefacten ook van elders zijn ingespoeld door de sterke 
getijdenstroming (bv flessen die nog een tijdje gedreven hebben alvorens te zinken). 

- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van de archeologische vindplaats? 

Aangezien het hier gaat om de restanten van een afgebroken steiger is de bewaringstoestand slecht. 

- Wat is de waarde van de vastgestelde archeologische vindplaats? 

Zeer laag 

- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 

Indien de geplande baggerwerkzaamheden uitgevoerd worden zal de vindplaats te Baasrode -Fabriek 
gedeeltelijk of volledig verdwijnen. 

- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud 
in situ)? 

N.v.t., zie boven. 
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-Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  

1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 

N.v.t., zie boven 

2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 

N.v.t., zie boven 

- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 

N.v.t., zie boven 

- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 

N.v.t., zie boven 

4.9 AANBEVELINGEN 
Aangezien het hier gaat om een vindplaats met zeer lage archeologische waarde die voornamelijk 
bestaat uit stortstenen/metaalslakken en enkele brokstukken van een oude afgebroken 20ste-eeuwse 
steiger en 20ste-eeuws “afval”, is in situ behoud niet nodig (wat overigens ook niet mogelijk is). Er wordt 
dan ook aanbevolen om deze vindplaats vrij te geven zonder verder onderzoek. Archeologische 
begeleiding van de baggerwerken is dus ook niet nodig. 
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5 ANOMALIE MARIEKERKE 

5.1 LIGGING  
(Lambert ’72 coördinaten), zie fig. 30 
X: 137202.9 
Y: 194559.4 
Provincie: Antwerpen 
Gemeente: Bornem 
Deelgemeente: Mariekerke 
Ligging: Vaargeul Boven-Zeeschelde 
 
De langgerekte anomalie is mogelijks afkomstig van een scheepswrak.  
 

 
Fig. 30: Topografische kaart op schaal 1/10.000 met aanduiding van de ligging van de anomalie (rode stip), copyright 
topografische kaart, AGIV. 

5.2 BEDREIGING 
In het kader van het Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde wordt een onderhoudsprofiel aangelegd 
door Waterwegen en Zeekanaal NV in de Boven-Zeeschelde dat is afgestemd op de noden van de 
scheepvaart.  
De anomalie te Mariekerke wordt gedeeltelijk (enkel centraal gelegen ondiep gedeelte) bedreigd door 
deze geplande baggerwerkzaamheden (zie fig. 31). De anomalie ligt op een diepte tussen -3m en ca. -
6m TAW terwijl de baggerwerkzaamheden gepland zijn tot een diepte van ca. -3,8m TAW wat zou 
inhouden dat enkel het centraal gelegen ondiep gedeelte van de anomalie volledig zou verdwijnen (zie 
fig. 32). 
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Fig. 31: Multibeam sonarbeeld met aanduiding van de langgerekte anomalie (geel-groene langgerekte zone met centraal de 
rode stip) in het midden van de vaargeul en de geplande baggerwerkzaamheden (grijs gearceerde zone), copyright W&Z. 

 
Fig. 32: Profiel (zie ook pijl in fig. 31) met aanduiding van de diepteligging van de langgerekte anomalie t.o.v. mTAW en het 
geplande baggerprofiel, copyright W&Z. 
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5.3 INTERPRETATIE VAN DE GEOFYSISCHE BEELDEN VOOR DE 
PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM 

De langgerekte anomalie die gelegen is in het midden van de vaargeul is mogelijks afkomstig van een 
scheepswrak. Op basis van de afmetingen zou het een binnenvaartuig van het type “Spits” kunnen zijn.  
Toch geven de side scan sonar beelden echter geen duidelijk afgelijnde boorden of een 
scheepsstructuur aan, eerder een langgerekte “hoop stenen” (zie fig. 33). Deze “hoop stenen” zou de 
lading en ballast van een schip kunnen zijn waaronder zich nog houtresten en/of delen van de 
scheepsstructuur bevinden. Helaas kan dit aan de hand van de geofysische beelden niet met zekerheid 
bepaald worden. Ook qua datering en/of archeologische waarde valt hier voorlopig dus weinig over te 
zeggen.  Vandaar dat er een inventariserend onderwateronderzoek (archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem) werd voorgesteld in de vorm van duikonderzoek en het nemen van enkele 
grabsamples op en rondom de anomalie bij wijze van sondering. 
 

 
Fig. 33: Sonarbeeld gemaakt vanaf peilvaartuig het Schrijverke, copyright W&Z, Steven van Lier 2016. 

5.4 BUREAUSTUDIE (VROEG 20STE-EEUWS WRAK MET LADING 
BAKSTENEN) 

Tijdens een eerste bureauonderzoek naar de anomalie te Mariekerke wisten de lokale heemkundigen 
Filip Hooghe en Luc Rochtus te zeggen dat er via mondelinge overlevering geweten is dat er ooit ergens 
in het eerste kwart van de 20ste-eeuw een aak geladen met bakstenen zou gezonken zijn voor 
Mariekerke. Een deel van de bakstenen werd door inwoners van Mariekerke gerecupereerd en is 
gebruikt bij het bouwen van een woning te Mariekerke. Mathilde Blommaert (°1892), de grootmoeder 
van Luc Rochtus vertelde hem vroeger dat het schip gezonken was aan de punt van het vroegere eiland 
met toponiem ’t Ebdiep (zie bijgevoegd kaartje fig. 34 aan de 't van de toponiem ’t Ebdiep). Bij nader 
inzien is dit ten zuidoosten gelegen van de bocht in de Schelde te Mariekerke en veel korter op (of nu 
zelf gedeeltelijk in) de rechteroever terwijl de anomalie ten noordwesten van de bocht ligt en midden 
in de vaargeul. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier dus om een andere scheepswraksite.  
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Fig. 34: Uitsnede uit “woordenschat van de Scheldevissers Te Mariekerke, Cliché uit DE KEYSER  P. “Ars Folklorica Belgica II”, 
Antwerpen, De Sikkel. 1956, 200 

Luc Rochtus polste recent nog bij de oudste bewoners (geboren in de jaren '20) van Mariekerke. Doch 
niemand kon zich iets herinneren van een ander schip dat voor Mariekerke zou gezonken zijn in de 
periode vanaf het begin van de 20ste eeuw tot heden. 

5.5 RESULTATEN VAN DE PROSPECTIE TE MARIEKERKE 
Op de anomalie te Mariekerke werden twee duiken uitgevoerd en werden er 2 grabsamples genomen 
met het materiaal en volgens de omschreven methoden uit hoofdstuk 3 

5.5.1 Bevindingen tijdens de duiken 

Duik 1 
Aanvang duik: donderdag 11 augustus 2016, 18:22:00 
Einde duik: donderdag 11 augustus 2016, 19:03:35 

Duik 2 
Aanvang duik: vrijdag 12 augustus 2016, 06:46:00 
Einde duik: vrijdag 12 augustus 2016, 07:38:35 

Tijdens de duiken te Mariekerke werden de volgende zaken waargenomen: 

• Hoofdzakelijk, over geheel de anomalie, grote vierkante/rechthoekige natuurstenen blokken 
(plavuizen), gekapt of gezaagd, met afmetingen van ca. 60x60x15cm met daarrond/daartussen 
ook kleinere onregelmatige blokken natuursteen. 

• Scheepshout, ca. 2.5m lange, 30cm brede en 5-6cm dikke plank die onder de lading 
natuursteen blokken liep, een dekbalk voorzien van nagelafdrukken en ijzeren nagelrestanten 
en een balk/plank. Al het aangetroffen scheepshout bevond zich in de diepe slijpgeulen aan 
de rand van en deels onder de lading natuursteen blokken. Bovenop de anomalie enkel en 
alleen natuurstenen blokken aangetroffen. 

• Enkele glazen flessen 

• Enkele bakstenen 

• Een geëmailleerde kan. 

• Botmateriaal (slachtafval?)  
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Tijdens de duik werd er op regelmatige tijdstippen een sonarbeeld gemaakt door het peilvaartuig ’t 
Schrijvertje om de positie van de duiker en de daar aangetroffen zaken te kunnen bepalen. Op 
onderstaand sonarbeeld is duidelijk te zien dat de volledige anomalie verkend werd (zie posities met 
uur in UTC tijd).  
 

Volgende zaken werden tijdens de duik geborgen met behulp van een net en/of touw: 
 
Glazen flessen, bakstenen, een geëmailleerde kan, botmateriaal (slachtafval?) en twee stukken 
scheepshout (dekbalk + plank/balk) 
 

5.5.2 Grabsamples 
 
Op de anomalie te Mariekerke werden na de 2de duik op vrijdagmorgen 12 augustus 2 samples 
genomen m.b.v. de graafmachine met grijperbak.  
 

Fig. 35: Sonarbeeld gemaakt vanaf peilvaartuig ‘t Schrijverke met aanduiding van waar de duiker zich op welk moment bevond 
(UTC tijd), copyright W&Z, Steven van Lier 2016. 
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Fig. 36: Nemen van 2 grabsamples op de anomalie te Mariekerke, foto Elien Du Rang. 

 
Fig. 37: Sonarbeeld met aanduiding van waar de grabsamples genomen werden. Op de anomalie te Mariekerke werden twee 
grabsamples genomen, één meer aan de rand van de anomalie en één meer naar het centrum (hoger/ondieper gelegen 
gedeelte) van de anomalie. 

  



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

2019 Vaargeul Boven-Zeeschelde. Baasroode-Fabriek & Mariekerke pagina 37 van 48 

 
Fig. 38: Grabsample 1 bestaande uit kleinere blokken (ruw & rechthoekige) Doornikse kalksteen met daartussen enkele 
bakstenen, een bruin glazen medicijnflesje, keramiekscherven, steenkoolbrokken,…  Foto Elien Du Rang. 

 
Fig. 39: Grabsample 2 bestaande uit één vierkante afgewerkte blok (plavuis) Doornikse kalksteen. Foto Jessica Vandevelde. 
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Uit de grabsamples kwam hetzelfde materiaal dat tijdens de duik werd waargenomen/geborgen, 
namelijk: 

• één grote vierkante natuurstenen blok (plavuis) met afmeting ca. 61x61x15cm en kleinere 
onregelmatige blokken natuursteen. Deze natuursteen kon later door geoloog Roland Dreesen 
gedetermineerd worden als Doornikse kalksteen/Doornikse hardsteen. 

• Een bruin glazen medicijnflesje  

• Enkele bakstenen 

• Twee keramiekscherven (één rood oxiderend gebakken met loodglazuur en één grijs 
reducerend gebakken) 

• Stukje dakpan en rood oxiderend gebakken “tegelfragmenten” 

5.5.3 Foto’s vondstmateriaal 
 

 
Fig. 40: Grabsample 1 bestaande uit kleinere blokken (ruw & rechthoekige) Doornikse kalksteen met 
daartussen enkele bakstenen, een bruin glazen medicijnflesje, keramiekscherven, steenkoolbrokken… 
Foto Elien Du Rang. 
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Fig. 41: Grabsample 2 bestaande uit één vierkante afgewerkte blok (plavuis) Doornikse kalksteen met een afmeting van 
61x61x15cm. Foto’s Elien Du Rang & Sven Van Haelst. 
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Fig. 42: Enkele 19de-eeuwse, vroeg 20ste-eeuwse bakstenen, foto Sven Van Haelst. 

 
Fig. 43: Enkele 19de-eeuwse, vroeg 20ste-eeuwse glazen flessen, foto Sven Van Haelst. 
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Fig. 44: Brokken steenkool, foto Sven Van Haelst. 

 
Fig. 45: geëmailleerde kan en ijzeren handvat van ketel, foto Sven Van Haelst. 
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Fig. 46: Keramiekscherven + stukje van dakpan en roodbakkende tegels, foto Sven Van Haelst. 

  
Fig. 47: Fragment rood oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur, foto Sven Van Haelst. 

  
Fig. 48: Fragment grijs reducerend gebakken aardewerk, foto Sven Van Haelst.  
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Fig. 49: Tijdens de duiken geborgen scheepshout, balk/dekplank & dekbalk. Foto’s Sven Van Haelst. 
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5.6 BESLUIT EN INTERPRETATIE 
De anomalie te Mariekerke is een houten scheepswrak waarvan hoofdzakelijk de lading van vierkante 
en rechthoekige blokken Doornikse kalksteen (Doornikse hardsteen) met daartussen/daarrond 
kleinere (soms ruwe) blokken Doornikse kalksteen (Doornikse hardsteen) te observeren is. In de diepe 
slijpgeulen rondom de lading natuursteen konden enkele houten scheepsfragmenten (dekbalk, balk of 
dekplank en een wandplank) waargenomen worden waarvan 2 stuks werden geborgen voor verder 
onderzoek (dendrochronologisch onderzoek/onderzoek naar scheepsconstructie, C14), doch is het 
merendeel van de scheepsconstructie verdwenen. Daarnaast zijn er tijdens de duiken en in de 
grabsamples allerhande objecten aangetroffen zoals glazen flessen, stukken bakstenen en stukje 
dakpan, keramiekscherven, botresten (slachtafval), een geëmailleerde kan, een ijzeren handvat van 
een ketel en enkele brokken steenkool. Dit materiaal dateert grotendeels uit de late 19de of vroege 
20ste eeuw met uitzondering van twee keramiekscherven, één in rood oxiderend gebakken aardewerk 
met loodglazuur en één in grijs reducerend gebakken aardewerk, die vroeger te dateren zijn. Een 
gedeelte van deze artefacten kan enerzijds residueel zijn (materiaal wat er al lag voordat het schip 
gezonken was, bv de keramiekscherven) of anderzijds intrusief, d.w.z. zaken die later vanaf passerende 
schepen overboord werden gegooid of zaken die van elders zijn ingespoeld door de sterke 
getijdenstroming, bv de flessen of de kan die nog een tijdje gedreven kunnen hebben alvorens te 
zinken.  
Het feit dat er door de oudste inwoners niets geweten is over een schip dat op deze plaats gezonken 
zou zijn tijdens de 20ste eeuw en dat de meeste vondsten dateren uit de late 19de en vroege 20ste eeuw 
doet ons vermoeden dat het hier gaat om een schip uit de 19de eeuw of vroeger.  
De maatvoering (61x61x15cm) van de geborgen blok (plavuis) Doornikse kalksteen komt voorlopig het 
best overeen met 2x2x0,5 ft (1 ft uit het Imperiale eenhedensysteem= 30,48cm) wat zou betekenen 
dat we hier te maken hebben met plavuizen met een oppervlak van 4 ft². Dit Imperiaal 
eenhedensysteem werd in 1824 vastgelegd in the Weights and measures acts en bleef in voege in de 
meeste Angelsaksische landen tot in de late tweede helft van de 20ste eeuw toen er bijna overal werd 
overgeschakeld naar het metrisch systeem5. Dit zou dan enigszins aangeven dat de lading van na 1824 
zou moeten zijn maar omdat er slechts één intacte plavuis geborgen werd weten we niet met 
zekerheid of alle aanwezige blokken in de lading dezelfde maatvoering hebben.  
Het feit dat er maar zeer weinig over is van de scheepsstructuur doet opnieuw vermoeden dat het een 
iets ouder wrak is aangezien houten schepen in zoet water best goed geconserveerd kunnen blijven. 
Anderzijds kan de sterke getijdenstromingen en/of latere aanvaringen de scheepsstructuur sneller 
hebben kunnen doen aftakelen. Het blijft voorlopig dus nog gissen naar de exacte ouderdom en 
rekening houdende met het feit dat sommige aangetroffen artefacten intrusief of residueel kunnen 
zijn hopen we dat de geborgen houten scheepselementen ons kunnen voorzien van een datering via 
een dendrochronologische analyse. Dit laatste leek jammer genoeg niet mogelijk (mondelinge 
mededeling Kristof Haneca). Daarom werd geopteerd om toch een C-14 datering te laten uitvoeren op 
de beschikbare houten elementen. 
Deze werd uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en gaf als 
resultaat 87 +/- 29 BP (RICH-24864), een datering die in de lijn ligt van de andere daterende informatie. 
Het betreft dus waarschijnlijk een vroeg 20ste-eeuws scheepswrak waarvan niemand in de omgeving 
van de plaats van de ramp nog weet heeft. Een datering op basis van een dendrochronologische 
analyse zou evenwel meer houvast bieden, daarom blijft het de moeite waard om eventueel 
bijkomende houtstalen voor analyse te bekomen van deze scheepswraksite. 
  

                                                           
 
 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_units  

https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_units
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5.7 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  

De bodem van de Boven-Zeeschelde rondom de anomalie te Mariekerke bestaat uit harde klei met in 
de diepe slijpgeulen soms plekken met dunne (ca. 2 cm dikke) laagjes “ingespoeld” 
sediment/zand/kiezels. 

- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 

Ja. De anomalie te Mariekerke is een houten scheepswrak waarvan hoofdzakelijk de lading van 
vierkante en rechthoekige blokken Doornikse kalksteen (Doornikse hardsteen) met 
daartussen/daarrond kleinere (soms ruwe) blokken Doornikse kalksteen (Doornikse hardsteen). In de 
diepe slijpgeulen rondom de lading natuursteen konden enkele houten scheepsfragmenten (dekbalk, 
balk en wandplank) waargenomen worden, doch is het merendeel van de scheepsconstructie 
verdwenen. Daarnaast zijn er tijdens de duiken en in de grabsamples allerhande objecten aangetroffen 
zoals glazen flessen, stukken bakstenen en stukje dakpan, keramiekscherven, botresten (slachtafval), 
een geëmailleerde kan, een ijzeren handvat van een ketel en enkele brokken steenkool. Dit materiaal 
dateert grotendeels uit de late 19de of vroege 20ste eeuw met uitzondering van twee keramiekscherven, 
één in rood oxiderend gebakken aardewerk bedekt met loodglazuur en één in grijs reducerend 
gebakken aardewerk, die vroeger te dateren zijn. Enerzijds kan een gedeelte van deze artefacten 
residueel van aard zijn (materiaal wat er al lag voordat het schip gezonken was, bv de 
keramiekscherven) of anderzijds intrusief, d.w.z. zaken die later vanaf passerende schepen overboord 
werden gegooid of zaken die van elders zijn ingespoeld door de sterke getijdenstroming, zoals de 
flessen of de kan die nog een tijdje gedreven kunnen hebben alvorens te zinken.  

- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van de archeologische vindplaats? 

Zoals in de vorige vraag reeds aangegeven is de bewaring van de scheepsstructuur slecht. Anderzijds 
zijn de geborgen scheepselementen (dekbalk + “dekplank”) wel nog hard en is de bewaring van het 
aangetroffen scheepshout wel nog goed. Dit kan erop wijzen dat de scheepsstructuur (zoals bodem, 
kiel, gedeelte van de wand) die zich op dit moment nog onder de (misschien licht uit elkaar gevallen) 
lading bevindt wel goed bewaard is gebleven en meer informatie kan leveren over het scheepstype 
dat dan op zijn beurt opnieuw iets kan zeggen over de datering. 
Aangezien de lading van het wrak (bijna) volledig bestaat uit zeer resistente Doornikse 
Kalksteen/Doornikse hardsteen en er over het algemeen intacte blokken konden waargenomen 
worden tijdens de duiksurvey (waarvan er één geborgen kon worden) lijkt het erop dat de lading nog 
zeer goed bewaard is 

- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 

De waarde van de deze archeologische vindplaats kan hoog zijn.  

- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 

Indien de baggerwerkzaamheden volgens planning (lees: volgens de plannetjes uit hoofdstuk 5.2) 
zouden uitgevoerd worden zou enkel het centraal gelegen ondiep gedeelte van de anomalie volledig 
verdwijnen waarbij het overgrote gedeelte van het wrak/lading in situ aanwezig zou blijven.  
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- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud 
in situ)? 

Aangezien het wrak in het midden en over bijna de volledige breedte van de vaargeul ligt, dwars op de 
vaarrichting vormt het een gevaar voor de toekomstige scheepvaart en is een volledig behoud in situ 
niet mogelijk. Doch is er een mogelijkheid om het overgrote gedeelte van het wrak in situ te bewaren 
indien alleen het hoogstnodige van het wrak wordt afgetopt onder archeologische begeleiding (zie 
vorige vraag en info uit hoofdstuk 5.2) waarbij er getracht wordt om de geborgen elementen, die 
voornamelijk zullen bestaan uit blokken Doornikse kalksteen van de lading, zo intact mogelijk te 
houden en deze later aan land te brengen waar ze verder onderzocht kunnen worden. 

- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  

1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 

Het volledige wrak inclusief een zone met een straal van 30m er rondom en dat tussen waterniveau 
en bodem. 

2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 

Er dient op gelet te worden dat: 

• -er zo veel mogelijk van het wrak in situ bewaard wordt wat inhoudt dat er zo weinig mogelijk 
van het wrak wordt afgetopt om de vereiste diepte te bekomen. Hier dient men ervoor te 
zorgen dat er een zeer nauwkeurig RTK GPS toestel gebruikt wordt voor het exact positioneren 
van het ponton met long reach graafmachine boven de kleine zone die volgens de plannetjes 
in hoofdstuk 5.2 verdiept dient te worden. Verder zou een peilvaartuig zoals ‘t Schrijverke 
handig zijn om tijdens de baggerwerkzaamheden op regelmatige tijdstippen te peilen of de 
vereiste diepte overal bereikt is en/of om te zien of er niet te diep gegraven wordt. 

• -er zowel tijdens de baggerwerkzaamheden als het later aan wal brengen van de geborgen 
elementen getracht wordt om deze zo intact mogelijk te houden voor verder onderzoek. 

- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 

• Wat is de datering van het wrak? Momenteel is via C-14 onderzoek een datering bekomen. 
Het zou goed zijn over aanvullende houtmonsters te beschikken die eventueel toch een 
dendrochronologische datering zouden toelaten om de chronologische informatie scherper te 
krijgen. 

• Welke delen van het schip zijn (vermoedelijk) bewaard gebleven? (mogelijks beter zichtbaar 
op de hoge resolutie multibeam) 

• -Zegt de positie van de scheepsdelen die eventueel zichtbaar zijn op het hoge resolutie 
multibeambeeld iets over het wrakproces en/of latere natuurlijke/menselijke processen? 

• Bestaat de lading volledig uit dezelfde blokken Doornikse kalksteen (qua afmetingen) zoals 
deze die reeds geborgen werd en zegt dit iets meer over de exacte herkomst (groeve), de 
bestemming, het mogelijke gebruik ervan en/of de datering? (Kan mogelijks onderzocht 
worden op de hoeveelheid materiaal die tijdens het aftoppen onder archeologische 
begeleiding geborgen wordt) 

- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
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Monsters voor een dendrochronologisch onderzoek. Eén of meerdere stukken scheepshout met 
voldoende jaarringen voor een dendrochronologische datering.  

5.8 AANBEVELINGEN 
Wat vervolgonderzoek betreft zijn de volgende acties noodzakelijk om de aanwezige erfgoedwaarden 
te vrijwaren van vernieling.  

• het vervaardigen van een hoge resolutie multibeam en een Side Scan sonar om een uiterst 
duidelijk beeld te krijgen van het wrak zoals het er nu bij ligt. Uit deze observaties dient een 
gedetailleerde topografie van de waterbodem opgesteld te worden met de ligging van het 
wrak en de eventuele scheepselementen. De eventueel aanwezige objecten dienen 
gedetermineerd te worden. 

• afhankelijk van de uitslag van deze survey dient de mogelijkheid geboden te worden om op 
het moment dat het ponton ter plaatse is om de baggerwerkzaamheden uit te voeren een 
extra duik uit te voeren om belangrijke zaken die eventueel op het hoge resolutie 
multibeam/sss beeld zijn te zien en die tijdens de eerdere duiken werden gemist, te 
controleren alvorens kan gestart worden met de baggerwerkzaamheden. De beslissing 
hierover wordt genomen in samenspraak met OE en de opdrachtgever. 

• het volume dat afgetopt wordt en aan land gebracht wordt dient archeologisch onderzocht te 
worden (voorlopig is er geen exact idee over welk volume dit gaat, dit dient bekeken te worden 
aan de hand van de reeds genomen sonar gegevens en/of het hierboven aanbevolen hoge 
resolutie multibeam/ sonar beeld.) 

• wat de zone rondom het wrak in de diepe slijpgeul aan de rand van de lading betreft dient de 
mogelijkheid geboden te worden om op het moment dat het ponton daar ter plaatse is voor 
de baggerwerkzaamheden een extra duik te doen om een extra monster van de grote 
wandplank te nemen die tijdens de duiksurvey werd aangetroffen en/of extra scheepshout te 
bergen.  

5.9 INVENTARIS VAN DE VONDSTEN 
De vondsten afkomstig van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem, vaargeul Boven-
Zeeschelde te Mariekerke werden gedeponeerd in het archeologisch depot van het agentschap 
Onroeredn Erfgoed met als projectcode 2016/312, data van het onderzoek: 11 en 12/05/2016. 
Verantwoordelijk archeoloog: Sven van Haelst. Het ensemble bestaat uit 20 vondstnummers: 
2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-1 tot en met 2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-20, cfr. Inventarislijst 
hieronder. 



Vondsten afkomstig van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem, vaargeul Boven-Zeeschelde te Mariekerke 

Wraksite Mariekerke (Vaargeul Boven-Zeeschelde) 

Projectcode 2016/312 

11 & 12/05/2016 

Verantwoordelijke Archeoloog: Sven Van Haelst, gsm 0032/486 95 09 89 
 

Inventarisnummer Object Materiaal Afmeting Datering Vindplaats Opmerkingen 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-1 Beugelfles Glas h 29cm diam 8cm einde 19de-begin 
20ste eeuw 

Wraksite Mariekerke  Groene beugelfles (bierfles) met opschrift 
"Brouweryen Lamot L. Mechelen Boom" 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-2 Bierfles Glas h 23cm diam 6,5cm Eerste helft 20ste 
eeuw 

Wraksite Mariekerke  Lichtgroene fles (bierfles) met opschrift "Lamot L. 
Mechelen - Malines 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-3 Beugelfles Glas h 24cm diam 6,5cm einde 19de-begin 
20ste eeuw 

Wraksite Mariekerke  Groene beugelfles (bierfles) zonder opschrift enkel 
een klein cirkeltje in bodem 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-4 Bierfles Glas h 20cm diam 5,5cm 20ste eeuw Wraksite Mariekerke  Groene fles (bierfles) opschrift "25cl" +op de 
bodem "K H 25cl  T 5" 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-5 Gin fles Glas h 23cm b 9,5cm d 
7,5cm 

Eerste helft 20ste 
eeuw 

Wraksite Mariekerke  "wit" transparante glazen Gin fles met opschrift 
"Gordon's Dry Gin, REG° 610617" "England"  
"London" +bodem met afbeelding everzwijn en nr 6 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-6 Medicijnflesje Glas achthoekig h ? 4,2 x 
4,2cm  

20ste eeuw Wraksite Mariekerke  Octagonaal donkerbruin medicijnflesje met 
opschrift "Liniment Sloans" "Uitwendig gebruik" 
"Usage externe" 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-7 Kop van beugelfles Glas 3,5 x 7,5cm einde 19de-begin 
20ste eeuw 

Wraksite Mariekerke  Kop van donkergroene beugelfles 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-8 Wit geëmalleerde kan ijzer + 
emaille 

h 24cm diam 15cm 20ste eeuw Wraksite Mariekerke  Gedeelte van wit geëmalleerde kan 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-9 Handvat ketel ijzer 8 x 9 x 1 cm einde 19de-begin 
20ste eeuw 

Wraksite Mariekerke  Handvat van ketel 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-10 Stuk dakpan Aardewerk 13,5 x 12,5cm einde 19de-begin 
20ste eeuw 

Wraksite Mariekerke  Stuk dakpan 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-11 Bakstenen/baksteen-
fragmenten 

Aardewerk Diverse afmetingen einde 19de + 20ste 
eeuw 

Wraksite Mariekerke  4 bakstenen + 3 baksteenfragmenten 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-12 Potscherf Aardewerk 4 x 5 cm ? Wraksite Mariekerke  Grijsbakkend aardwerkscherf 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-13 Randscherf Aardewerk 7 x 2,5 x 2,5 15de-18de eeuws? Wraksite Mariekerke  Randscherf uit roodbakkend aardewerk met 
plaatselijk loodglazuur 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-14 Postcherven Aardewerk Diverse afmetingen 20ste eeuw Wraksite Mariekerke  2 wit porseleinen potscherven 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-15 Steenkool Steenkool Diverse afmetingen ? Wraksite Mariekerke  2 brokken steenkool 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-16 Brok Doornikse 
klaksteen 

Steen ca 12 x 7 x 7cm ? Wraksite Mariekerke  Stuk Doornikse klaksteen afkomstig van grotere 
vierkant gekapte blok 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-17 Gekapte blok 
Doornikse kalksteen 

Steen 61 x 61 x 15cm ? Wraksite Mariekerke  Gekapte blok Doornikse klaksteen 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-18 Botmateriaal Bot Diverse afmetingen ? Wraksite Mariekerke  stuk bovenbeen van rund/paard? + stuk hoef van 
paard of ezel 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-19 Dekbalk Hout 207 x 6,5 x 9cm ? Wraksite Mariekerke  Dekbalk van houten schip met nagelindrukken en 
restanten van smeedijzeren nagels 

2016/312-Wk-MARIEKSCHEL-20 Balk/plank Hout 183 x 20,5 x 7cm ? Wraksite Mariekerke  Blak/plank van houten schip 

  Fig. 50: inventaris van de vondsten aangetroffen bij het onderzoek van de anomalie te Mariekerke. 




