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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Verslag van resultaten van het bureauonderzoek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in 2019 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Heppensesteenweg 91 te Beverlo (gemeente Beringen) (afb. 1 en 2).
De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
nieuwbouw van een tankstation-servicecenter/shop.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring

Oppervlakte plangebied
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
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Bureauonderzoek
Bouw tankstation/servicecenter en shop
Heppensesteenweg 91
BEVERLO
BERINGEN
LIMBURG
Beringen 6e afdeling, sectie C, nr(s) 582g - 582h - 582l 582m - 582r - 582s - 582t - 582v
De diepte van de funderingen zijn niet gekend, al kan de
fundering tot 1 m diep gelegen zijn.
Er is een kelder aanwezig waarvan de diepte evenmin
gekend is, mogelijk kan dit 2 tot 3 m diep zijn
7495 m2
Noord: 210 018 / 198 679

Heppensesteenweg 91, Beverlo (gemeente BERINGEN)
(EPSG:31370)
Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
1
Autorisatie:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

Zuidoost: 210 061 / 198 558
Zuidwest: 210 003 / 198 542
2017B233
4190122
Jeroen Vermeersch (bureauonderzoek, veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
6 maart 2017
23 april 2019
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
wegen, bureauonderzoek, alluvium, cartografisch onderzoek

In het onderzoeksgebied zijn de volgende verstoorde zones vastgesteld:
-De huidige gebouwen hebben een oppervlakte van 688,25 m². De diepte van de funderingen is niet
bekend, vermoedelijk zitten die op maximaal 80 cm-mv (vorstvrije diepte).
-De verharding is, incl de oprit en wegenis binnen het plangebied ca. 1786 m². De diepte van de verharding
op het terrein is ca. 30 cm.
Op onderstaande afbeelding zijn beide zones in het groen omlijnd. De verharding staat gearceerd
aangeduid.
Binnen het huidige gebouw is nog een kelder aanwezig. Deze heeft een oppervlakte van ca. 440 m². De
diepte is 315cm -mv. De ligging van de kelder is op onderstaande afbeelding in het rood aangeduid.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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Afb. 3.
1.1.2

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Archeologische voorkennis

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarden gekend. Evenmin zijn bouwhistorische objecten
gekend. Deze zijn in de omgeving wel gekend en zullen verder in het daartoe voorziene hoofdstuk in detail
besproken worden.
1.1.3

Huidig gebruik

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de Heppensesteenweg te Beverlo (gemeente Beringen). Het
gebouw, met huisnummer 91 is thans in gebruik als garage.
Het gebouw zelf heeft een oppervlakte van ca. 688 m². Deze is op een oppervlakte van 440 m² onderkelderd
tot een diepte van 315 cm –mv. De kelder zelf zal behouden blijven in de toekomstige planning. De wijze
van fundering van het gebouw is niet bekend maar zit vermoedelijk op maximaal 80 cm –mv (vorstvrije
diepte).
Bij het gebouw is een deel van het gebied verhard. De verharding zit er op een diepte van 30 cm. Aan drie
zijden is het gebouw omzoomd door kiezelverharding dat een totale oppervlakte heeft van ca. 1786 m².
De overige zone van het plangebied is in gebruik als tuin met een oppervlakte van 5062,85m².
Binnen het plangebied is een strook van 1103,13 m² bestemd als bouwvrije zone van Aquafin. Die strook
heeft een NW-ZO oriëntatie en loopt onder het gazon en deels onder de verharding door waarna die in het
zuidoosten de rand van het perceel en de beek volgt.
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Verder is het niet gekend welk type rioleringen of leidingen in het plangebied aanwezig zijn. Hiervan is
bijgevolg ook geen diepte gekend al kunnen die op ca. 1 m diepte zitten.
Er is voor zover bekend nog geen onderzoek uitgevoerd naar de milieuhygiënische situatie in het
plangebied.
In het kader van het onderzoek zijn geen gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse
kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIP.

Afb. 4.

Plan met zicht op de bestaande toestand.

Afb. 5.

Snede van de bestaande toestand.

1.1.4

2

3

Beschrijving van de geplande werken

De huidige garage zal inclusief de funderingen worden afgebroken. De kelder zal behouden blijven. Op de
locatie wordt een nieuw tankstation en servicecenter gebouwd, dat eveneens een winkel, carwash, bureel
en magazijn zal bevatten.

2
3

Plan aangeleverd door de opdrachtgever
Plan aangeleverd door de opdrachtgever
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Het nieuwe gebouw zal een oppervlakte hebben van ca. 767m². Er zouden enkel plaatselijk vier
funderingszolen worden geplaatst met een oppervlakte van 1 m² op een diepte van 1m. Dit waar de luifel
zal geplaatst worden.
Rondom het gebouw wordt een zone met verharding aangelegd in niet-doorlatende asfalt, waar onder
andere het deel van het tankstation is gelokaliseerd. Deze zone heeft een oppervlakte van 854,45m². De
dikte van deze zone is 30 cm
Rondom dit centrale deel van het tankstation en servicecenter wordt een 6 meter brede weg aangelegd in
verharding in waterdoorlatende klinkers. Dit zal een oppervlakte hebben van 1833,75m². De weg heeft daar
een dikte van 30 cm. Voor de oprit naar de Heppensesteenweg zal deze strook licht worden aangevuld.
Verder worden ook autostaanplaatsen aangelegd in groene grastegels. Deze zullen een oppervlakte hebben
van ca. 336 m².
Er worden nog opslagtanks voor benzine voorzien die een diepte zullen hebben van 4,2m. De oppervlakte
hiervoor is niet bekend.
Verder zijn er nog een aantal kleinere oppervlaktes die in gebruik genomen worden. De laadpalen voor
elektrische fietsen nemen 14m² in, de compressor & opslag CNG 16,5 m². Deze zijn in het noorden van het
plangebied gelegen. De vloeistofdichte verharding in het westen zal een oppervlakte hebben van 30 m². De
dieptes van deze locaties is niet bekend.
Ten slotte wordt het gras heraangelegd. Dit gebeurt op een oppervlakte van 3502m². De diepte van deze
aanleg is nog onbekend maar zal erg beperkt blijven.
In totaal gaat het om een nieuwbouw (gebouw, verharding, etc.) op een oppervlakte van ca. 3991m² en een
groenaanleg van 3502m². De bodemingrepen beperken zich tot 30 cm voor de verharding. Lokaal zullen er
vier funderingszolen geplaatst worden met een diepte van 1m op een oppervlakte van 1m². De diepste
verstoringen zullen bestaan uit deze voor de opslagtanks: 4,2 m diep. De oppervlakte hiervoor is niet
bekend.

Afb. 6.
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Inplanting nieuwe toestand.
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Afb. 7.

Inplanting nieuwe toestand.

Afb. 8.

Detail van het tankstation en de winkel- en handelsruimte.

Afb. 9.

Snede A-A nieuwe toestand.
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In het plangebied zijn de volgende ingrepen gepland:
Aard ingreep:
Wijze fundering:
Onderkeldering:
Diepte bodemverstoring:
Oppervlakte bodemverstoring:
Verwachte wijziging grondwaterstand:
Toekomstige ligging boven- en ondergrondse
infrastructuur:
Toekomstige ligging verharding:

Bouw nieuw tankstation en servicecenter
Funderingszolen
Ja, maar blijft behouden
Max. 4,2 m -mv
2
3991 m
Geen
Zie plannen
Zie plannen

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
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5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als
de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.
Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. Op basis van de ligging van het plangebied gedeeltelijk in een nog niet vastgestelde zone, geldt
een verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan
2
2
1000 m , waarbij het perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000 m .
2

Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van ca. 4063 m
2
beslaan (binnen een totaal perceelsoppervlak van 7610 m ) en daarmee de maximale onderzoeksgrenzen
4
worden overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te laten opmaken.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
5
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?

4
5

https://geo.onroerenderfgoed.be
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016
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-

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?

Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
Aardkundige gegevens:
Tertiaire kaart
Quartairgeologische kaart 1:50.000
Geomorfologische kaart
Bodemkaart 1:50.000
Bodemgebruikskaart
Bodembedekkingskaart
Erosiekaart
Hoogteverloopkaarten
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Archeologische gegevens:
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
Kadasterplan
Fricx kaarten uit 1712
Ferraris kaarten uit 1771-1778
Atlas der buurtwegen 1840-1850
Vandermaelenkaart 1846-1854
Topografische kaart
Luchtfoto’s 1979-2012
Orthofoto’s
Archeologische luchtfoto’s
Externe partijen:
Regio-experts
Literatuur
Amateurarcheologen en heemkundekringen
Toponymie
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Informatie

Bron
Tertiaire kaart

6

Formatie van Diest: zandige heterogene lagen met grind, mariene
oorsprong

Quartairgeologische kaart 1:50.0007

Profieltype 3a: Fluviatiele afzettingen van Holocene datering. Deze
afzettingen bevinden zich op oudere fluviatiele afzettingen uit het
Laat-Weichseliaan.

Geomorfologie8

Kempisch plateau, gelegen aan de Grote Laak, zijrivier van de Grote
Nete (in de zgn. depressie van de Schijns-Nete)

Bodemkaart 1:50.000 9

Oostelijke deel: v-Sfp: zeer natte lemige zandbodem zonder profiel
Centrale deel: v-Pfp: zeer natte licht zandleembodem zonder
profiel
Westelijke rand: v-Pfpm: zeer natte licht zandleembodem zonder
profiel
Noordelijke deel: Pepm: Natte licht zandleembodem zonder profiel

Reeds verrichte boringen10

Op 95 m ten oosten van het plangebied is in 1896, in een
gelijkaardige ondergrond als het plangebied een boring (B5)
uitgevoerd. De boring werd geplaatst op het perceel van de
Molenvijverstraat 21 te Beverlo. Deze vertoont volgende
gelaagdheid (dieptes in meters onder het maaiveld):
0.00 1.80 recent alluvium: Holoceen
1.80 2.20 grijs, grindrijk zand: Quartair

Hoogtekaart11

Circa 38,5 m +TAW

Bodemerosie12

Zeer weinig erosiegevoelig

Volgens de geologische kaart komen in het gebied Tertiaire afzettingen voor van de Formatie van Diest (fig.
4). De afzettingen bestaan uit groen tot bruin zand, heterogeen en bevatten meerdere grindlagen,
(ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten en vertonen een schuine gelaagdheid. De sedimenten zijn
glauconietrijk en bevatten micarijke horizonten. Uit een nabije geologische boring is het niet duidelijk op
welke diepte de Tertiaire afzettingen zich bevinden. De bovenliggende Quartaire afzettingen bevinden zich
in elk geval nog op 2,2 m diepte, het diepste punt van deze boring. In de ruime omgeving zijn in de
fluviatiele zone van de Grote Laak gelegen- andere geologische boringen gekend. Daaruit blijkt het Tertiair
op een diepte te zitten tussen 0,40 m (stroomafwaarts) en 3,00 m (stroomopwaarts). De tertiaire isohypsen
tonen ook aan dat de top van het tertiair in de omgeving tussen 35 en 40 m +TAW gelegen is.

6

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
10
http://www.geopunt.be/kaart.
11
http://www.geopunt.be/kaart.
12
http://www.geopunt.be/kaart.
7
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Afb. 10.

Locatiekaart van het plangebied op de Tertiairgeologische kaart.

Op basis van de geologische gegevens voor het Quartair en de geologische boringen blijkt dat er in het
plangebied een bodemprofiel van het type 3a bevindt. De jongste sedimenten bestaan uit fluviatiele
afzettingen van Holocene datering (zgn. Formatie van Singraven). Deze afzettingen kunnen zich in theorie op
oudere eolische, hellings- of fluviatiele afzettingen bevinden te dateren uit de laatste IJstijd. De boringen
nabij het plangebied wijzen er op dat de afzettingen bestaan uit grijs grindrijk zand uit het Quartair. Het gaat
met name om fluviatiele afzettingen uit het Laat-Weichseliaan en komen algemeen voor in het bekken van
de Grote en Kleine Nete, waar de Grote Laak deel van uit maakt. De dikte van de sedimenten kan variëren
tussen 1 en 5 m en zijn afgezet in een verwilderd riviersysteem. Een precieze datering van de afzettingen is
in deze omgeving niet gekend.Deze Weichseliaanafzettingen rusten op het Tertiair substraat en worden
afgedekt door Holocene sedimenten.
De fluviatiele afzettingen uit het Holoceen (Formatie van Singraven) zijn het resultaat van (sub)recente
alluviatie in het bekken van de Grote en Kleine Nete. Ze zijn afgezet door een meanderende rivier of beek,
13
met lokaal veenvorming. Pure veenlagen kunnen hier en daar voorkomen bovenop een laag van ijzeroer.

13

16

Beerten., 2006: 14.

Heppensesteenweg 91, Beverlo (gemeente BERINGEN)

Dit is een roestige limonietneerslag op de glauconiethoudende Zanden van Diest die de beekdalbodems
14
ondoordringbaar en moerassig maakt.

Afb. 11.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Op basis van de bodemkaart bevinden zich vier verschillende bodemtypes in het plangebied (afb. 6).
In het oostelijke deel van het plangebied:
v-Sfp: zeer natte lemige zandbodem zonder profiel
De zeer natte lemige zandgronden met grondwater en reductiehorizont beginnend tussen 40 en 80 cm.
Deze bodems horen tot de Kempische valleilandschappen. Het zijn permanent zeer natte bodems met
winterwaterstand op het maaiveld en zomerwaterstand tussen 40 en 80 cm voor draineringsklassen . f . . De
bodems zijn ongeschikt voor akkerland en tuinbouw. Deze bodem vertoont ook een veensubstraat op
geringe diepte (20-125 cm diep).

14

De Geyter G.,1995: 14.
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In het centrale deel: v-Pfp: zeer natte licht zandleembodem zonder profiel
Deze bodems zijn zeer natte grondwatergronden en vertonen wateroverlast. Overstroomd in de winter en
nog vochtig in de zomer zijn ze ongeschikt voor akkerland of tuinbouw. Algemeen zijn ze in gebruik als
minderwaardige hooiweiden. Een uitbating met populier, loofhout en aangepast naaldhout is eveneens een
gebruiksvorm. Deze bodem vertoont een veensubstraat op geringe diepte (20-125 cm diep).
In het westelijke rand: v-Pfpm: zeer natte licht zandleembodem zonder profiel
Deze bodems zijn zeer natte grondwatergronden en vertonen wateroverlast. Overstroomd in de winter en
nog vochtig in de zomer zijn ze ongeschikt voor akkerland of tuinbouw. Algemeen zijn ze in gebruik als
minderwaardige hooiweiden. Een uitbating met populier, loofhout en aangepast naaldhout is eveneens een
gebruiksvorm. Deze bodem vertoont een veensubstraat op geringe diepte (20-125 cm diep) en een ijzerrijke
bovengrond.
In het noordelijke deel: Pepm: Natte licht zandleembodem zonder profiel
In de Kempen zijn de natte grondwatergronden vertegenwoordigd door onder andere de Pep-bodems. De
dikte van de humeuze bovengrond is meestal 20-30 cm. De alluviale Pep-gronden liggen iets lager dan de
bodems met profielontwikkeling op Pleistoceen materiaal (in dit geval op een Tertiaire ondergrond); allen
situeren zich in een depressielandschap. Ze vertonen roestverschijnselen vanaf 20 cm diepte en een
blauwgrijze reductiehorizont tussen 100 en 120 cm diepte. De bodems zijn permanent nat, met grondwater
tot het maaiveld in de winter. Ze blijven voldoende vochthoudend gedurende de zomer. Alle natte
grondwatergronden op licht zandleem zijn wegens hun draineringstoestand ongeschikt voor akker- en
tuinbouw. Mits kunstmatige, rationele drainering kunnen ze voor zomergewassen en de teelt van klein fruit
gebruikt worden. Het zijn goede weidegronden. De laagst gelegen alluviale Pep-gronden zijn moeilijker te
ontwateren dan de bodems met profielontwikkeling die iets hoger gelegen zijn. Deze bodems hebben een
ijzerrijke bovengrond.

18
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Afb. 12.

Het plangebied op de bodemkaart.

Volgens onderstaande hoogtekaart ligt het plangebied op een hoogte van ongeveer 38,5 m + TAW. De
blauwe vlak op de kaart is locatie van de put van de garage tijdens de aanleg ervan. Dit betekent ook dat er
in deze zone een verstoring ten opzichte van het natuurlijke niveau kan verwacht worden, dat hoger ligt dan
de uitdieping van de garage. De bebouwde zones in de omgeving liggen duidelijk hoger dan de natuurlijke
(onbebouwde zones). Het gaat om een hoogteverschil van ca. 0,8 meter. Dit geeft aan dat het terrein van
het plangebied is opgehoogd bij de aanleg van de gebouwen omdat de gronden te nat waren. Dit is
eveneens te zien op de ‘streetview’ van GoogleEarth. Op historische kaarten is het niveauverschil op dit
detailniveau niet te zien. Wel is de correlatie tussen de lage/natte/natuurlijke zones goed te onderscheiden
van de gebouwde/opgehoogde/droge terreinen.

19
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Afb. 13.

20

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.

Heppensesteenweg 91, Beverlo (gemeente BERINGEN)

Afb. 14.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).

De bodemerosiekaart toont aan dat het gebied gelegen is in een zone met een lage kans op erosie (niet
afgebeeld).
1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 15):
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Omschrijving

Datering

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 15.

51659

290 m ten
westen

Metaaltijden

Losse vondst van een koperen lanspunt in de ‘Dikken Bosch’. Deze is in 1845
aangetroffen bij het turven

55068

900 m ten
zuiden

Romeinse
Tijd

Onder de huidige dorpskerk, gebouwd in 1780, zou een Romeinse tumulus
gelegen hebben.

Heppensesteenweg 91, Beverlo (gemeente BERINGEN)
1250 m ten
oosten

17de eeuw

Schans van Korspel: oudste vermelding is in 1607, op de Atlas der
Buurtwegen te zien als een perceel met greppel. In 2009 is er op het terrein
15
een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

161029

815 m ten
zuidwesten

16de eeuw.

Schans van Eindert (ook wel geheten: Dorpsschans, Schans van Beverlo).
Oudste vermelding in 1580. Ook te zien op de kaart van Ferraris.

700805

430 m ten
zuidwesten

18de eeuw

Pot met muntschat van circa 100 munten

150457

In het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen bekend. In het
plangebied zelf zijn geen meldingen gekend.
De oudste vondst die in de omgeving is aangetroffen betreft een losse vondst uit de Metaaltijden. Het gaat
om een koperen lanspunt die in het veen is aangetroffen in een zeer natte licht zandleembodem zonder
profiel, zoals die ook binnen het plangebied voorkomt. Daar zit het veen tussen 20 en 125 cm onder het
maaiveld. De diepte van de vondst is echter niet gekend.
Uit de Romeinse tijd stond er op de locatie van de kerk van Beverlo mogelijk een tumulus. De precieze
onderbouwing hiervoor is echter onbekend.
de
Uit de 16 eeuw zijn in de omgeving van het plangebied twee schansen gekend. In het hele gebied zijn vele
schansen gekend die nagenoeg alle dateren uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Deze werden door de
locale bewoners opgeworpen ter verdediging tegen de vele bendes en legers die het land teisterden. Deze
vlucht- of boerenschansen kwamen voornamelijk voor in geïsoleerde delen van het landschap op vochtige
gronden, waar de lokale bevolking met hun vee konden op terug trekken. De schansen werden omgeven
16
door greppels die bijkomende veiligheid boden.
de
Uit de 18 eeuw is een muntschat gekend. Deze is in 2002 aangetroffen bij het openbreken van een vloer in
een hoeve tijdens restauratiewerkzaamheden. De reden of de historische context van deze muntschat is
echter niet gekend.
Voor aanvullende gegevens is de lokale heemkundekring aangeschreven. Op het moment van schrijven is
echter geen bijkomende informatie ontvangen.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
De naam Beverlo werd voor het eerst als Beuerlo vermeld in 1186. De naam betekent: "Op zandgrond
gelegen bos met (veel) bevers". Oorspronkelijk was Beverlo een nederzetting van Salische Franken. Het ging
deel uitmaken van het Land van Ham. Het historische Beverlo omvatte eveneens Heppen en de heide tussen
Heppen en Hechtel. Tussen 900 en 1100 werd Beverlo een afzonderlijke parochie.
De 16e en de 17e eeuw brachten besmettelijke ziekten en plunderingen door rondtrekkende troepen in het
kader van de Tachtigjarige Oorlog. Zelfs ná de Vrede van Münster vielen nog 22 inwoners van Beverlo ten
offer aan de Slag van Sint-Nicolaasdag in 1648. De bevolking verdedigde zich door de oprichting van
schansen. In Beverlo geschiedde dit in 1590, in Heppen in 1591, en in Korspel in 1607. Ter verdediging
ontstonden ook de schuttersgilden. De Sint-Annagilde van Beverlo werd reeds in 1551 vermeld; die van
Heppen in 1627; die van Korspel in 1645.
Op de heide is kort na de Belgische onafhankelijkheid (1835) een belangrijk militair kamp opgericht, het
Kamp van Beverlo. Hier ontstond de stad Bourg-Léopold, het latere Leopoldsburg, dat in 1850 afgesplitst

15
16

Keijers, 2009.
Keijers, 2009: 13.
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werd van Beverlo en een zelfstandige gemeente werd. Ook Heppen werd een zelfstandige gemeente in
1850.
De parochie Beverlo had als dochterkerk de parochie Kwaadmechelen. De pastoor werd benoemd door het
Sint-Lambertuskapittel. De huidige Sint-Lambertuskerk is gelegen op een kunstmatige heuvel ten westen
van het dorp, laatstgenoemde met driehoekig dorpsplein, waarlangs de weg Beringen-Heppen liep; deze
oude weg werd recent vervangen door de noordwestelijke omleiding. Sinds 1919 evolueerde de gemeente
van landbouw- naar forensengemeente door de nabijheid der steenkoolmijn van Beringen-Mijn ten zuiden
van de dorpskom: een gedeelte der tuinwijken van Beringen-Mijn werd aangelegd op het grondgebied
Beverlo. Zeer recente uitbouw van de dorpskom ten zuidoosten, onder invloed van de nabijgelegen
industrieterreinen Kwaadmechelen-Tessenderlo. De vroegere kleine landbouwbedrijven zijn dan ook vrijwel
volledig verdwenen.
Groot-Beverlo maakte samen met Oostham en Kwaadmechelen deel uit van het Land van Ham. Deze
gemeenten werden bij de fusies van 1977 echter niet opnieuw samengevoegd. Beverlo werd integendeel
17
opgenomen in de gemeente Beringen, waar het historisch gezien geen enkele band mee had.
Bouwhistorische schets
Buiten de Sint-Lambertus parochiekerk uit 1780 zijn geen bouwhistorische monumenten in de omgeving van
het plangebied gekend. Het is een Classicistisch kerkje met een merkwaardige ligging op een beboomde
hoogte met omgevend kerkhof. De kerk was zwaar beschadigd in 1940, en werd in 1958 gerestaureerd door
G. Daniëls, met toevoeging van een sacristie en doopkapel. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip
met ingebouwde westelijke toren, een vrij hoge dwarsbeuk van één travee en een koor van een rechte
travee met halfronde sluiting, aan de noordzijde door een sacristie geflankeerd. Zuidelijke sacristie en
doopkapel zijn recent. Bakstenen gebouw met gebruik van kalksteen voor de plinten en
18
vensteromlijstingen.
Aan de Korspelstesteenweg 104 staat een langestrekte hoeve die als monument beschermd is. De hoeve
wordt vermoedelijk in kern al weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1777), maar verschijnt pas in zijn
huidige extensie in de Atlas der Buurtwegen (1840-1844). Waarschijnlijk betreft het een oorspronkelijke
vakwerkbouw die tijdens het interbellum werd versteend. De oude constructie was hierbij bepalend: oude
houtstructuren, schrijnwerk, de traditionele woonhuisindeling met zeer hoge, centrale schouw, alsook de
typische langgevelstructuur met de verschillende hoevecomponenten in sequentie bleven alle perfect
bewaard. De hoeve, die overigens altijd zijn oude functie is blijven behouden, is tot slot pittoresk ingeplant
19
te midden van weiland, afgeboord door de armen van een oude vijfsprong.
Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Jaartal

Bron

Ferraris kaarten20 1771-1778

Atlas der

17
18
19
20

24

Ca. 1840-

Historische situatie

De Heppensesteenweg is op het moment van de aanmaak van de kaart nog
niet aangelegd. De weg die Beverlo naar het noorden verbindt is de huidige
Molenvijverstraat. De zone van het plangebied is onbebouwd.
Het plangebied is gelegen op drie onbebouwde percelen. Wanneer de kaart

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120880 en https://nl.wikipedia.org/wiki/Beverlo
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/21423
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/3962
Ferraris 1771-1778.
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Jaartal

Bron
21

buurtwegen

1850

Vandermaelen
kaarten22
Poppkaarten
Topografische
23
Kaart

1846-1854

Topografische
24
kaart
25
Luchtfoto

1887
1971

26

1979-1990

27

2013-2015

Luchtfoto
luchtfoto

Na 1842
1873

Historische situatie

online wordt uitgezoomd is het tracé van de steenweg te zien. Deze werd
rondom deze tijd aangelegd.
De steenweg is op deze kaart te zien. Het terrein is onbebouwd en ook niet in
gebruik.
Deze zijn voor dit gebied niet beschikbaar
Hier is mogelijk een gebouw op afgebeeld, al is dit niet geheel duidelijk. In de
omgeving is de bebouwing beperkt aanwezig.
Op deze kaart is duidelijk dat er geen bebouwing aanwezig is. Vermoedelijk
was dit ook het geval in 1873.
Op de luchtfoto is het terrein onbebouwd. Bebouwing langs de steenweg
ontwikkelt zich wel
Het terrein is nog steeds onbebouwd. De zone is niet in cultuur gebracht en
bestaat uit grasland met bomen/struiken
Op deze foto is de huidige garage te zien. De zone buiten de verharding
bestaat voornamelijk uit grasland/tuin.

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
28
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. De
Heppensesteenweg is op het moment van de aanmaak van de kaart nog niet aangelegd (afb. 10). De weg
die Beverlo naar het noorden verbindt is de huidige Molenvijverstraat. De zone van het plangebied is
onbebouwd. Mogelijk was de zone in gebruik als grasland. Nabij het plangebied zijn wel een aantal percelen
in gebruik als akker, zo mogelijk het noordoostelijke deel van het plangebied. De slechte georeferentie van
het plangebied maakt het moeilijk om hier duidelijke uitspraken over te maken.

21

onbekend 1840-1850.
Vandermaelen 1846-1854.
23
Kadaster 1850-1864.
24
www.cartesius.be
25
http://www.geopunt.be/kaart.
26
http://www.geopunt.be/kaart..
27
https://id.erfgoed.net
28
Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
22
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Afb. 16.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 17). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Het plangebied is gelegen op drie percelen. Het
gebruik van deze percelen is niet op de kaart af te leiden. Bewoning is in het plangebied afwezig. Ten zuiden
van de Laak zijn wel een aantal woningen afgebeeld. Op de algemene kaart van de Atlas der Buurtwegen
(indien uitgezoomd) is het vage tracé van de Heppensesteenweg wel te zien. De weg werd dan ook in de
de
29
eerste helft van de 19 eeuw aangelegd ter verbinding van Hasselt en Turnhout via Beringen en Mol.

29

26

https://nl.wikipedia.org/wiki/N72

Heppensesteenweg 91, Beverlo (gemeente BERINGEN)

Afb. 17.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. Op deze kaart is de ligging van het plangebied goed
zichtbaar. Het gebied, gelegen aan de Grote Laakbeek is, net als op voorgaande kaarten, duidelijk niet in
cultuur gebracht. Bebouwing en perceelsindeling ontbreekt volledig.
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Afb. 18.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

Uit 1873 is een topografische kaart beschikbaar. Hierop zien we het plangebied in het alluviale gebied van
de Grote Laak. Het is niet geheel duidelijk maar mogelijk bevindt er zich een noord-zuid gericht gebouw op
het terrein.

28
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Afb. 19.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.

Op de uitsnede van de topografische kaart van Leopoldsburg (Bourg Léopold) uit 1887 is het plangebied te
zien. In vergelijking met vorige kaart is duidelijk dat het gebied in deze tijd niet bebouwd was. Het kan
evenwel zijn dat deze in de periode hiervoor tijdelijk bewoond was. Verdere historische informatie hierover
is niet aangetroffen. Vanuit de heemkundige kring is ook geen aanvullende informatie aangeleverd.
Uit 1935 is eveneens een topografische kaart gekend (niet afgebeeld), ook hier blijft het beeld van het
plangebied hetzelfde. De bewoning in de omgeving in 1887 en in 1935 blijft daarenboven erg beperkt.

29
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Afb. 20.

Het plangebied op de topografische kaart van Leopoldsburg uit 1887 (www.cartesius.be).

Het plangebied is op onderstaande afbeelding goed te zien. Er zijn van dit gebied nog andere luchtfoto’s
beschikbaar op Cartesius.be maar de kwaliteit daarvan is erg beperkt. Onderstaande foto geeft in elk geval
aan dat de zone onbebouwd is in deze periode. Bebouwing ontwikkelt zich wel gestaag langsheen de
steenweg.

30
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Afb. 21.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

Het beeld van de luchtfoto uit 1971 is duidelijker op een recentere foto uit de periode 1979-1990 (fig. 22).
De bebouwing en het landgebruik zijn hier goed zichtbaar. Wat het plangebied betreft blijft de zone
onbebouwd en is voornamelijk in gebruik als groenzone (grassen en struiken/bomen).
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Afb. 22.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.

De luchtfoto uit de periode 2013-2015 toont aan dat de huidige garage op het plangebied bevindt (fig. 23).
De bouw van de garage is uit de aangeleverde informatie niet gekend. Naast de huidige bebouwing en
verharding is het plangebied in gebruik als groenzone (tuin).

32
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Afb. 23.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Op basis van dit bureauonderzoek is gebleken dat de ondergrond van het plangebied bestaat uit mariene
zandige afzettingen uit het Tertiair. De precieze diepte van dit substraat is niet gekend. Deze afzettingen zijn
bedekt door grindig zandige fluviatiele afzettingen uit de laatste ijstijd (Weichseliaan). Aan de zuidrand van
het plangebied loopt namelijk de Grote Laak in zuidwestelijke richting. Op de Weichseliaanafzettingen zijn
vervolgens zandlemige sedimenten in het Holoceen afgedekt. De precieze datering van de afzettingen is
echter niet duidelijk, doorgaans worden die gedurende het ganse Holoceen afgezet.
Het plangebied bestaat uit een aantal varianten van natte tot zeer natte zandleembodems met een venig
substraat tussen 20 en 125 m onder het maaiveld gelegen langs de Grote Laak. Deze bodemtypes komen in
het grootste deel van het plangebied voor.
Uit de omgeving zijn een beperkt aantal archeologische resten gekend. Het gaat om een losse vondst uit de
de
Metaaltijden die in de 19 eeuw in veen is aangetroffen. In het centrum van Beverlo zou de huidige kerk
mogelijk op een Romeinse tumulus gebouwd zijn, al zijn de gegevens hiervoor niet duidelijk.
de
Andere resten zijn gekend uit de Nieuwe Tijd. Zo zijn er in de omgeving een aantal 16 eeuwse schansen
gekend die uit de Tachtigjarige Oorlog dateren.
Beverlo heeft op basis van het toponiem een vroegmiddeleeuwse datering. Resten uit deze periode zijn niet
gekend.
Specifiek voor het plangebied is de kans echter klein dat daar archeologische resten in situ zullen
aangetroffen worden. De bodem is erg vochtig, zowel in de winter- als zomermaanden, wat de kans
verkleint om bewoningsresten aan te treffen. Ook voor landgebruik is deze bodem minder geschikt. Door de
aanwezigheid van fluviatiele afzettingen uit de laatste ijstijd is er wel een kans dat er tijdens het Laat-
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Paleolithicum en het Mesolithicum activiteiten waren langsheen de beek. Deze is namelijk een
aantrekkelijke locatie om voedsel te vinden. Dit betreft dus geen bewoning, wel een tijdelijke aanwezigheid
zoals vissen, eten, jacht en verwerking van voedsel. De kans is echter klein dat dergelijke vondsten in
context zullen aangetroffen worden. De Pré-Holocene bodem bestaat er dan ook uit grinden afgezet door
de beek, wat niet als loopvlak aanzien kan worden. Voor bewoning vanaf het Neolithicum is de kans op
bewoning erg klein vanwege de vochtige bodem, dat in stand wordt gehouden door het aanwezige
veenpakket in de bodem. Een vondst uit de Metaaltijden ten westen van het plangebied, aangetroffen in
veen, toont wel aan dat losse vondsten kunnen aangetroffen worden. De kans dat hierbij een
archeologische context wordt aangetroffen is echter klein. Dit geldt ook voor latere perioden. De
aanwezigheid van archeologische resten, ondanks de lage verwachting, valt echter niet uit te sluiten.

De beantwoording van de volgende onderzoeksvraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als volgt:
De mate waarin de geplande werken een bedreiging vormen voor een potentieel archeologisch niveau is
mede afhankelijk van de omvang van de geplande werken (oppervlakte en dieptebereik) en de huidige
verstoringsgraad. Om de impact van de werken te bepalen, zal deze per bodemingreep toegelicht worden.
De nieuwbouw gaat een omvang krijgen van 767 m². Hiervan valt een groot deel samen met de reeds
bestaande kelder, die intact gehouden dient te worden. Deze kelder heeft een omvang van 440 m². De
2
bijkomende verstoring bedraagt daarmee maximaal 327 m , maar valt tevens deels samen met de
verstoring door de bestaande bebouwing.
Een groot deel van het te ontwikkelen oppervlakte zal bestaan uit nieuwe verharding. Deze kan
onderverdeeld worden in nieuwe asfalt (ca. 854 m²) en klinkers (ca. 1833 m²). Voor een deel zal de
bestrating samenvallen met de bestaande verhardingen. Het dieptebereik van de nieuwe bestrating zal
voorts beperkt zijn (ca. 30 cm) en plaatsvinden binnen de bestaande verhardingen.
De overige werken bestaan uit lokale ingrepen, zoals de aanleg van opslagtanks. Deze ingrepen zullen
voornamelijk beperkt van aard en oppervlakte zijn.
Rondom de nieuwbouw zal groenvoorziening (her)aangelegd worden. Deze heraanleg zal amper met
bodemingrepen gepaard gaan.
Samengevat zal de aanleg van het nieuwe gebouw amper tot bijkomende verstoring zorgen. De nieuwe
bestrating zal wel een groter oppervlakte beslaan, maar valt deels samen met de huidige bestrating (en
daarmee binnen huidige gabarit) dan wel binnen de uit de DTM afgeleide ophogingen van het plangebied.
De overige ingrepen zullen eerder kleinschalig zijn, evenals de oppervlakkige aanleg van de groenzones.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de geplande werken grotendeels binnen bestaande verstoringen en
ophogingen zullen plaatsvonden en daarmee als geheel niet tot nauwelijks tot bijkomende verstoring zullen
leiden.
Uit de archeologische verwachting kwam reeds een lage verwachting naar voren ten aanzien van
vondstensites uit het Paleolithicum en Mesolithicum en eveneens een lage verwachting op sporen- en
vondstensites uit het Neolithicum. Dit betekent niet dat archeologische sporen of vondsten direct kunnen
worden uitgesloten. Echter, de lage verwachting in combinatie met de zeer marginale bijkomende
verstoringen die de geplande werken teweeg zullen brengen, is de kans op kenniswinst bij archeologisch
vervolgonderzoek zeer marginaal. Uit kosten – baten overweging wordt dan ook geadviseerd om geen
vervolgonderzoek uit te voeren.
De beantwoording van de laatste onderzoeksvraag: “Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee,
welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?” is als volgt:
Het plangebied is onvoldoende onderzocht om met zekerheid te stellen dat er bij de toekomstige werken
geen archeologische waarden zullen aangetroffen worden. Echter omdat het terrein met 0,8 m is
opgehoogd en de meeste werken binnen deze ophoging dan wel binnen bestaande verstoringen zullen
plaatsvinden is de kans klein dat de geplande werken een impact hebben op het bodemarchief en er bij de
toekomstige werken archeologische resten zullen aangetroffen worden. De lage verwachting op
archeologische resten en de zeer beperkte impact van de werken zorgen ervoor dat archeologisch
vervolgonderzoek op basis van kosten – baten analyse niet zinvol is. Het plangebied kan dan ook vrijgegeven
worden.

34

Heppensesteenweg 91, Beverlo (gemeente BERINGEN)

1.2.5

Samenvatting

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart 2017 en april 2019 een archeologienota opgesteld naar
de archeologische waarde van de locatie Heppensesteenweg 91 te Beverlo (gemeente Beringen) (afb. 1 en
2). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de
voorgenomen nieuwbouw van een tankstation-servicecenter/shop.
Op basis van het bureauonderzoek werd duidelijk dat er op basis van aardkundige, archeologische en
historische bronnen er slechts een erg lage kans is op het aantreffen van archeologische resten of sporen in
het plangebied. Er is een beperkte potentie voor resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum.
Deze resten kunnen verband houden met tijdelijke/korte activiteiten langs de beek, al bestond het
plangebied uit grinden die door de beek zijn afgezet. Dit zijn echter geen sedimenten die als loopvlak zullen
gebruikt zijn voor de verwerking en het eten van voedsel.
De ondergrond bestaat uit mariene sedimenten, afgezet tijdens het Tertiair. Tijdens de laatste ijstijd zijn er
in het plangebied fluviatiele sedimenten afgezet bestaande uit grindhoudend zand. Vervolgens zijn er
tijdens het Holoceen jongere fluviatiele afzettingen afgezet bestaande uit zandlemige sedimenten.
Het plangebied bestaat dan ook uit een (zeer) natte zandleembodem die langsheen de Grote Laak ook een
veensubstraat bevat. In de omgeving zijn een beperkt aantal archeologische resten gekend, daterende vanaf
de Metaaltijden, deze laatste is in een veensubstraat aangetroffen. In het plangebied zelf zijn geen
archeologische of bouwhistorische waarden gekend. Dit is te verklaren vanwege de erg natte bodem die het
onaantrekkelijk maakt voor bewoning en voor cultivatie van de bodem. De kans is dan ook erg klein dat er in
het plangebied archeologische resten zullen aangetroffen worden. Daarenboven is het terrein met ca. 0,8 m
opgehoogd wat de kans op het aantreffen van resten bij de toekomstige werken erg verkleind omdat enkel
de toekomstige putten het originele maaiveld zullen aansnijden.
Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert dan ook om het plangebied vrij te geven.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand op
het terrein.
Afb. 3. Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Afb. 4. Plan met zicht op de bestaande toestand.
Afb. 5. Snede van de bestaande toestand.
Afb. 6. Inplanting nieuwe toestand.
Afb. 7. Inplanting nieuwe toestand.
Afb. 8. Detail van het tankstation en de winkel- en handelsruimte.
Afb. 9. Snede A-A nieuwe toestand.
Afb. 10. Locatiekaart van het plangebied op de Tertiairgeologische kaart.
Afb. 11. Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.
Afb. 12. Het plangebied op de bodemkaart.
Afb. 13. Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Afb. 14. Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Afb. 15. Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afb. 16. Het plangebied op de Ferraris kaart.
Afb. 17. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Afb. 18. Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Afb. 19. Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.
Afb. 20. Het plangebied op de topografische kaart van Leopoldsburg uit 1887 (www.cartesius.be).
Afb. 21. Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.
Afb. 22. Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
Afb. 23. Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2017B233

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Ligging plangebied
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2
Topografische kaart
Ligging plangebied
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Topografische kaart
Locatie verstoorde zones
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Bouwplan
Bestaande toestand
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Snede
Bestaande toestand
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Bouwplan
Nieuwe toestand
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

7
Bouwplan
Nieuwe toestand
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannenlijst
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Topografische kaart
Locatie verstoorde zones
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Topografische kaart
Locatie verstoorde zones
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Topografische kaart
Tertiaire bodem
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Topografische kaart
Quartaire bodem
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Topografische kaart
Bodemkaart
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13 en 14
Hoogtekaart
DHM
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Topografische kaart
CAI
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan

16
Historische kaart

Onderwerp plan
Aanmaakschaal

Ferrariskaart
Onbekend
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Aanmaakwijze
Datum

Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Historische kaart
Vandermaelenkaart
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Historische Topografische kaart
1873
Onbekend
Digitaal
25 april 2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

20
Historische Topografische kaart
1887
Onbekend
Digitaal
25 april 2019
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Bijlage 2 Fotolijst

40

Projectcode
Onderwerp

2017B233
fotolijst

ID
Type
onderwerp

21
luchtfoto
Luchtfoto uit 1971

ID
Type
onderwerp

22
luchtfoto
Luchtfoto uit 1979-1990

ID
Type
onderwerp

23
luchtfoto
Luchtfoto uit 2013-2015

