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1. Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens

Projectcode
Actoren
Locatie: Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Site (adres)
Kadastrale gegevens
Oppervlakte onderzoeksgebied
Kadastraal percelenplan
Topografische kaart
Begindatum onderzoek
Einddatum onderzoek
Relevante termen thesauri OE

2019A194
Rik van de Konijnenburg, OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
YK Architecten
Limburg
Maaseik
Maaseik
Oude Baan – Koningin Astridlaan
Maaseik afd. 1 Sie D, percelen 156m² (partim), 156h² (partim), 156g²
(partim), 155c², 154L², 154m², 154n² en 153v, 153w, 154t en 153y
Opp 5424,60 m² ten noorden van de Bosbeek en 159,48 m² ten
zuiden van de Bosbeek (perceel 154t en 154y (partim)
Zie fig. 2
Zie fig. 3
14/06/2019
21/06/2019
bureauonderzoek

Bounding Box:

Fig. 1: Bounding Box
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Kadastrale gegevens: Maaseik afd. 1 Sie D, percelen 156m² (partim), 156h² (partim), 156g² (partim), 155c²,
154L², 154m², 154n² en 153v, 154t en 153w. De oppervlakte van het projectgebied bedraagt 5424,60 m² ten
noorden van de Bosbeek en 159,48 m² ten zuiden van de Bosbeek (perceel 154t en 154y)

Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 06/11/2018 © cadgis viewer
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Fig. 3: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb

Fig. 4: Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto 1970 © AGIV-archief 1970--10-16_74019
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2. Archeologische Voorkennis
Zover bekend bij de archeologische dienst Maaseik zijn er nog geen onderzoeken of vondsten gebeurd/gemeld
binnen het projectgebied.

3. De onderzoeksopdracht
Randvoorwaarden
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag (omgevingsvergunning).
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking traden op 1 juni
2016.
Overwegende dat de percelen waarop de vergunning betrekking heeft geheel of gedeeltelijk gelegen zijn
buiten een archeologische zone (historische kern), opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones, maar in woongebied, dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning indien het terrein groter is 3000 m² én de geplande
bodemingreep meer bedraagt van 1000 m².
Uitstel van veldwerk is gerechtvaardigd aangezien het projectgebied momenteel aan de Oude Baan nog
deels bebouwd, bewoond en in gebruik is. De woningen aan de Koningin Astridlaan, huisnummers 12, 14 en
16, zijn mee opgenomen in de afbakening van het projectgebied, maar blijven behouden. Een
sloopvergunning voor de panden aan de Oude Baan wordt pas tegelijk met de omgevingsvergunning
nieuwbouw aangevraagd.
Vraagstelling
Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen. Dit
houdt in dat er informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid of afwezigheid van archeologisch
erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relatie met het omringend landschap, de
bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed worden ingeschat. Ook de
manier waarop de geplande bodemingrepen worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluatie.
Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?
- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

Beschrijving van de geplande werken
Het bouwprogramma is tweeledig:
Het afbreken (slopen) van de bestaande gebouwen tot in de funderingen en opbreken van de verhardingen,
ondergrondse leidingen, kelder etc.
Het slopen van de bestaande gebouwen, tuinaanleg en verhardingen zal gebeuren met opbreken en
verwijderen tot in de funderingen van alle bouwonderdelen binnen de kadastrale afbakening zoals
weergegeven op fig. 2. De panden aan de Oude Baan zijn deels onderkelderd. Voor de loodsen aan de Oude
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Baan bevindt zich een verhard gedeelte in beton en is er tegen de grens met perceel 152k² een ondergrondse
stookolietank.
Het nieuwbouwprogramma omvat de bouw van twee appartementsblokken die volledig onderkelderd zullen
worden. De oppervlakte van de kelder van de noordelijke blok, gebouw A, inclusief de inrit van de garagekelder
bedraagt 1103,5 m². De oppervlakte van de kelder van de zuidelijke appartementsblok, gebouw B, inclusief de
inrit naar de garagekelder bedraagt 866,80 m².
De kelders zullen gebouwd worden op een gewapende betonnen vloerplaat van 30 cm dikte. De plaat wordt
gegoten op een PE folie waaronder eerst verdicht zand en een 5 cm dikke laag zuiverheidsbeton. De kelders
worden aangezet op een diepte van 314 cm onder het bestaande maaiveld. Ter hoogte van de garage-inritten
wordt de kelder aangezet op een diepte van 344 cm onder het maaiveld.
Voor de nutsleidingen (elektriciteit, water, gas, datakabel, riolering) kan rechtstreeks aangesloten worden op
het netwerk aan de Oude Baan. Hiervoor dienen extra bodemingrepen te gebeuren, met uitzondering van de
regenwaterafvoer waarvoor buiten de kelder aan de achterzijde van het te bouwen pand een leidingennet op
vorstvrije diepte, ca 60 tot 80 cm onder het maaiveld, zal worden aangelegd.
Buiten de kelders zullen infiltratieputten worden aangebracht voor de opvang van hemelwater. De exacte
locatie van die putten dient nog vastgelegd te worden.
Perceel 154t zal behoudens fatsoenering van de bestrating verder onaangeroerd blijven en kan derhalve
uitgesloten worden van de afbakening van het projectgebied in het licht van eventueel archeologisch
onderzoek.
Op perceel 154y zullen de
werken beperkt blijven tot
afbraak van het bestaande
pand en herstel van de oever
van de Bosbeek.

Fig. 5: gegeorefereerd
inplantingsplan van de
nieuwbouw
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Fig. 6: opmeting bestaande toestand, sloopplan © YK architecten

Fig. 7: kelderplan van de nieuwbouw © YK architecten
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Fig. 8: doorsnede A – A’ van de te bouwen kelder, gebouw B (zuidelijke gebouw) © YK architecten

Fig. 9: doorsnede Z – Z’ van de te bouwen kelder, gebouw A (noordelijke gebouw) © YK architecten

Fig. 10: detail uit doorsnede A - A’ van de te bouwen kelder © YK architecten
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Fig. 11: fotografische weergave van de actuele toestand van het projectgebied, opnames d.d. 3/11/2018

4. Werkwijze en strategie van het onderzoek
Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst aan
de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde en
mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het projectgebied in te
kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen
geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in de bibliografie.
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Om een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische
Inventaris geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be) en de verslagen van eerdere
onderzoeken op aanpalende percelen.
Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de
geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via
geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermalenkaart, Atlas der
Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van 1971 tot en met 2016; enkel de betekenisvolle
foto’s werden in deze studie opgenomen. Via het Cartesiusportaal werden de historische topografische kaarten
geconsulteerd, ook hier werden enkel de betekenisvolle kaarten opgenomen. Het kadasterplan werd
opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid
(http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).
Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via PYTHAGORAS software en bewerkt met CORELDRAW X8.

5. Assessmentrapport

A. Geografische en topografische situering

Fig. 12: Situering van
het onderzoeksgebied
op het DHM LIDAR
DHMV II DTM RAS 1M
op
projectgebiedschaal ©
Geopunt
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Fig. 13: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR DHMV II DTM RAS 1M op macroschaal ©
Geopunt

Fig. 14: Situering van het
onderzoeksgebied op het
multidirectionele hill shade 0,25 m
model © Geopunt
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Fig. 15: Hydrografische situering van het projectgebied. © Geopunt

De stad Maaseik heeft zich ontwikkeld op de westelijke oever van de Maas die op ca. 12O00 m ten oosten van
het projectgebied stroomt. Aan de zuidgrens van het projectgebied stroomt de Bosbeek. De percelen liggen
tussen de Koningin Astridlaan en de Oude Baan, op 200 m ten westen van de historische stadskern van
Maaseik.
Het terrein is vrij vlak en varieert in TAWniveau van +33,04 m TAW aan de Oude
Baan naar +33,66 m TAW in het zuidelijke
terreindeel. Uit het digitaal hoogtemodel
(fig. 12 en 13) blijkt dat het terrein op een
lichte verhevenheid ligt ten noorden van de
Bosbeek. Ondanks die lichte verhevenheid
wordt het volledige gebied beschouwd als
een van nature overstroombaar gebied. De
huidige bebouwing dateert deels uit het
interbellum en deels uit de periode 19601980.

Fig. 16: situering van het projectgebied op de
kaart “van nature overstroombare gebieden” . ©
Geopunt
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B. Geologische en bodemkundige situering
Het terrein bevindt zich buiten de alluviale vlakte van de Maas, in het Middenterras. Het Middenterras,
gevormd door het terras ten noorden van de feldbiss-breuk, is een vlak tot subnormaal, halfopen agrarisch
gebied. Het deel ten oosten van de lijn Manestraat – Kinrooi – Gremelslo – Moorskamp – Wurfeld, deel waarin
ook het projectgebied gesitueerd is, bestaat overwegend uit droge gronden met aangepaste
akkerbouwteelten.
De regio bestaat uit een terrassenlandschap, waarvan de terrassen zijn gevormd door perioden met
sedimentatie van afzettingen van de Maas en perioden van erosie door de Maas. De perioden van afzetting
waren in koudere perioden met vlechtende riviersystemen. In een koud klimaat varieert de waterafvoer van de
rivieren gedurende het jaar veel meer dan bij rivieren in de huidige warmere gematigde periode.
In een koud klimaat is zomers als de dooi is opgetreden de afvoer en de sedimentvracht zeer groot. In de
winter kan een riviervlakte vrijwel droog staan omdat het water dan is vastgelegd in sneeuw en ijs. Onder de in
de koudere perioden heersende omstandigheden kon het hemel –en dooiwater veel moeilijker infiltreren naar
het grondwater door de permafrost in de grond. Bij een vlechtend riviersysteem bestaan de rivieren uit
meerdere geulen in tegenstelling tot de meanderende rivieren in warmere perioden, zoals in het huidige
Holoceen.
Meanderende rivieren hebben een meer gelijkmatig verdeelde afvoer over het jaar dan vlechtende rivieren. De
afvoer van deze rivieren heeft naast een snelle over het landoppervlak afstromende component een veel
grotere langzaam stromende grondwatercomponent. Bij hoge neerslag kunnen er hoge pieken in afvoer
ontstaan, maar de afvoer verminderd zeer snel totdat deze vrijwel geheel door het grondwater wordt gevoed.
In de ondergrond is de berging van het grondwater groot en is de doorlatendheid van de ondergrond beperkt
waardoor het grondwater relatief langzaam aangeleverd wordt aan het oppervlaktewater van een afvoerende
rivier. In het Holoceen is er ook een variatie in de afvoer van rivieren en beken.
’s Zomers is de verdamping hoger door de beter gedijende vegetatie, terwijl ’s winters meer water beschikbaar
is voor het oppervlaktewater en grondwater. De meeste neerslag in ons land valt in de maanden oktober tot
december.1 Daardoor is de afvoer van de rivieren en beken in het winterseizoen groter dan in het
zomerseizoen. Echter het verschil in afvoer over het jaar is in het Holoceen niet zo groot als die in de koude
perioden van het Pleistoceen. Omdat de sedimentvracht van de rivieren minder is in meanderende rivieren,
snijdt de riviergeul zich in en verlegd zijn loop lateraal en in zijn stroombed of ondersnijdt de dalhelling.
In wezen is het landschap van de Maasterrassen in de regio Maaseik in het Quartair gevormd door de grote
verschillen in afvoerregime van de rivieren door de klimaatsveranderingen. Zoals boven beschreven vindt er
vooral afzetting plaats in de koudere perioden en insnijding in de warmere perioden. Ieder terrasniveau boven
de huidige riviervlakte van de Maas representeert een periode van afzetting in een van de koudere perioden
(glaciaal).
De dikte van de Quartaire deklagen variëren tussen de 10 en 22 m.2 Onder deze deklaag dagzoomt als Tertiaire
afzetting het lid van Jagersborg van de Kiezeloöliet Formatie, die vanwege de grotere diepte waarop deze
voorkomt minder relevant is. Daarom beperkt deze aardwetenschappelijke beschrijving zich tot de Quartaire
afzettingen. Volgens de quartair-geologische kaart ligt het gebied in een zone gekarteerd als profieltype 35. Het
quartairpakket is van onder naar boven opgebouwd uit fluviatiele afzettingen van het Pleistoceen (FP) en
vervolgens afgedekt door fluviatiele afzettingen van het Laat-Pleistoceen en het Saaliaan (Midden-Pleistoceen).
Daarop bevinden zich eolische afzettingen van het Weichseliaan en/of het Saaliaan (Laat-pleistoceen en
Midden-Pleistoceen).3

1

Berendsen, H.J.A., 2005, 20.

2

Beerten, 2005, 21.

3

Databank Ondergrond Vlaanderen.
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Fig. 17: Het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart © geopunt.be.

Fig. 18: Het onderzoeksgebied op de quartiargeologische kaart en de profieltypefiche 35 a© geopunt.be
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Heel het gebied is gekarteerd op de Bodemkaart van België als OB bodem: bebouwd terrein. Ten noorden van
het projectgebied is een grote zone aangeduid als OT-bodem, vergraven bodems, en OE bodem, groeves. In de
vallei van de Bosbeek komt langsheen de beek een Sdgz bodem voor; een matig natte lemig zandbodem met
duidelijke ijzer en/of humus B horizont, sedimenten worden grover in de diepte. Het is aannemelijk dat binnen
het projectgebied ook deze bodemserie oorspronkelijk aanwezig was. Bij Sdg is de Podzol B samengesteld uit
een zwartbruin Bh1 en een (rood)bruine Bh2; hij reikt tot een diepte van 80 cm indien geen afwijkende lagen
op geringe diepte voorkomen4. Profiel van een Sdg bodem: hydromorfe humus-ijzerpodzol met een
donkergrijze Ap horizont die rust op een uitgeloogde grijze A2 horizont. De B horizont bestaat uit een
zwartbruine Bh2 en een bruine humus of ijzer B (bh2 of Bir). De podzol B is diffuus en reikt tot meer dan 80 cm
diepte. De C horizont vertoont weinig of geen roestverschijnselen; hij is grijs tot groenachtig.
Volgens de FAO-World Reference base (WRB) is het gebied gekarteerd als Technosol; een antropogene bodem.

Fig. 19: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens de
Belgische Classificatie © Databank Ondergrond Vlaanderen.

Sdgz

Sdgz

Fig. 20: Bodemkaart van België, stroomopwaarts verloop van de Bosbeek vanuit het projectgebied (blauw
omkaderd) © geopunt.be

4

BAEYENS, L. en SANDERS, J., 1987, Verklarende tekst bij de bodemkaart van België, kaartblad Maaseik 049W,
Centrum voor Bodemkartering
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Fig. 21: Het onderzoeksgebied op de
bodemkaart volgens de WRB ©
Databank Ondergrond Vlaanderen.

Op de bodembedekkingskaart
opnamejaar 2012 is het
projectgebied ingekleurd als
bebouwd en verhard met groen in
de tuinen van de huizen. Vooral de
inkleuring van perceel 153w, het
meest oostelijke perceel, wijst op
een volledige verharding van het
perceel met ca. 50% bebouwing.

Fig. 22: Het onderzoeksgebied op de
bodembedekkingskaart opname 2012.
© Geopunt.

Maaseik, Oude Baan - Koningin Astridlaan – projectcode 2019A194 - verslag van het bureauonderzoek

18

C. Historisch-cartografische situering

Fig. 23: Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart (1771-1776) ©geopunt.be

Fig. 24: Situering van het
projectgebied op de Atlas der
Buurtwegen (1845)
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Fig. 25: Situering van het projectgebied op de Vandermaelenkaart (1854)

Fig. 26: Luchtfoto’s uit
1970 – 2018 © AGIVarchief en geopunt.be
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Uit analyse van de historische kaarten lijkt het projectgebied pas voor het eerst bebouwd geweest te zijn in de
eerste helft van de 20ste eeuw. De historische kaarten (fig. 23, 24 en 25) tonen geen enkele vorm van
bebouwing binnen het projectgebied. Op de Atlas der Buurtwegen hebben de percelen al enigszins de indeling
zoals op de huidige kadasterplannen. Uit de Ferrariskaart blijkt het gebied in gebruik te zijn als weide.
Ook de luchtfoto’s uit 1970 tot en met 2018 blijkt weinig variatie af te leiden. De percelen zijn bebouwd zoals in
de actuele staat. Enkel het bomenbestand varieert; in 1970 staan er nog vrij weinig bomen binnen het
projectgebied, in 1988 is het centrale deel vrij dicht begroeid.
Uit de topografische kaart uit 1954, kaartblad Maaseik 18/7 blijkt dat de percelen 154t en 153w deel
uitmaakten van het tracé van een inmiddels volledig verdwenen spoorlijn.

Fig. 27: details uit de
topografische kaart uit 1954,
kaartblad Maaseik 18/7 met in
blauw aangeduid het
projectgebied © cartesius.be

D.

Verstoorde zones:

Uit deze bureaustudie kan afgeleid
worden dat het projectgebied verstoord
is op die plaatsen waar gebouwen en
andere constructies staan. Echter, de
mate verstoring, de diepte, kon niet
vastgesteld worden; de af te breken
woningen zijn nog bewoond en de
loodsen nog in gebruik. Mede op
aangeven van de projectontwikkelaars
kan nevenstaand plan van verstoringen
opgesteld worden.

Fig. 28: verstoorde zones
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De percelen 154t en 154y kunnen ons inzien uitgesloten worden van verder archeologisch onderzoek. Perceel
154t is niet echt bedreigd aangezien de werken beperkt zullen blijven tot een opknapbeurt van de bestaande
verharding. Op perceel 154y zijn de werken beperkt tot het afbreken van de bestaande woning. Uit de projectie
van beide percelen op de Atlas der Buurtwegen (fig. 24) blijkt dat de Bosbeek oorspronkelijk doorheen deze
percelen liep. De beek is gedeeltelijk verlegd omwille van de aanleg van de spoorlijn die over perceel 154t liep.
Ook uit de topografische kaart Maeseyck XVIII/7 uit 1872 blijkt de Bosbeek oorspronkelijk doorheen de
percelen 154t en 154y gelopen te hebben. De achterzijde van het huidige pand op perceel 154y is gebouwd in
de beek hetgeen een bijkomend argument is om te stellen dat dit perceel geen archeologische meerwaarden
meer zal opleveren.

Fig. 29: Het projectgebied geprojecteerd op de topografische kaart Maeseyck XVII-7 uit 1872 © cartesius.be

Fig. 30: het af te breken pand aan de Koningin Astridlaan met links de blauwe poort die momenteel de toegang
tot perceel 154t afsluit.
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Fig. 31: de achterzijde van het pand aan de Koningin Astridlaan, gebouwd in de Bosbeek.

E. Archeologische situering

Historische
Stadskern
Maaseik

Fig. 32: Uittreksel uit de Centraal archeologische Inventaris kaart ©cai.onroerenderfgoed.be
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Zoals eerder al geschreven, binnen het afgebakende projectgebied zijn er geen archeologische vondsten
gemeld of gekend. In de nabijheid van het projectgebied, binnen een straal van 500 meter, bevinden zich 4
cai_locaties:
211994: vondstenconcentratie, scherven aardewerk en serviesgoed 17de – 19de eeuw, metaal, grote bronzen
bel/klokje met diameter van 75 mm en hoogte van 60 mm met vermelding ZWITSERLAND, koperen
verstevigingsgesp, loden resten, witmetalen gesp paardengetuig ANKY, 2 koperen gordijnringen, koperen
beslagjes, machineonderdelen, holle koperen knoop met oogje, meelloodje, restant lood, kogelhuls van 56
mm, vierkantig loden beslagplaatje, loden ronde plaat van 80 mm en een aluminium plat deksel van een fles
porto "KOPKE", 2 gespen (schoengesp 18°eeuw en paardengesp).
212952: archeologisch vooronderzoek, kijnelementen (spoorlijn), losse vondsten, greppel en afvalkuil uit de
volle middeleeuwen, een Romeinse scherf en een fragment van handgevormd aardewerk, een gepolijste bijl uit
het neolithicum.
700276: vondstenconcentratie, talrijke potten uit ruw gebakken aarde, een spinschijfhe, lithisch materiaal,
bewerkte vuurstenen zoals messen, krabbers, pijlpunten bijlen en kernen, datering: neolithicum.
214389: archeologisch vooronderzoek, gracht met handgevormd aardewerk, datering: Late Bronstijd.
218212: Tracé van de Romeinse heirbaan Kinrooi – Tongeren
De afbakening van de stad Maaseik als historische kern wordt hier buiten beschouwing gelaten. Het terrein ligt
op ca. 200 m ten westen van de stadsgrachten waardoor met zekerheid kan gesteld dat het projectgebied geen
relatie heeft tot de ontwikkeling van het stadscentrum van Maaseik. De terreinen zullen eerder gebruikt zijn –
zoals ook blijkt uit de Ferrariskaart – als akker of weide waarop mogelijk mest uitgestrooid werd afkomstig uit
de beerputten uit de binnenstad.

6. Synthese
Beantwoording van de gestelde onderzoeksvragen:
- welke

aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het projectgebied?
De archeologische waarde van het projectgebied is op basis van de bestaande bronnen moeilijk in te schatten.
Uit de historische kaarten en plannen is enkel af te leiden dat het projectgebied onbebouwd bleef tot in de
eerste helft van de 20ste eeuw. Er is op geen enkele kaart enige vorm van bebouwing aangeduid. Mogelijk was
het terrein zelfs enkel in gebruik als weide. Wat betreft het mogelijk potentieel moet derhalve gekeken worden
naar de topografische ligging van het terrein; een lichte verhevenheid op de linkeroever van de Bosbeek, maar
binnen het van nature overstroombaar gebied van die beek.Dit betekent dat de percelen niet in een gradiënt
zone liggen. De verwachting naar steentijd is derhalve eerder laag ook al omdat het projectgebied gelegen is in
het van nature overtroombare gebied van de Bosbeek én omwille van de recente bodemingrepen ten gevolge
van de bouw van woningen en loodsen, het aanleggen van tuinen, planten van bomen en, zoals het plan met
verstoorde zones aangeeft, een verstoring van quasi de volledige percelen 155c2 en 154L2. Beide percelen
liggen centraal van noord naar zuid in het projectgebied.
Maar, ook op de andere percelen zijn aanwijzingen van bodemverstorende activiteit. Ter hoogte van de
stookolietank op perceel 153v was bij het terreinbezoek op 3/11/2018 een controleput gegraven ter verificatie
van de aanwezigheid van een stookolietank. Uit het bodemprofiel blijkt een directe aansluiting van de
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opgebrachte grond op de C-horizont, eolische afzettingen. Het terrein lijkt derhalve deels ernstig verstoord
waardoor de verwachting naar archeologische sporen als laag tot matig mag ingeschat worden.

Fig. 33: controleput ter verificatie van de aanwezigheid van een stookolietank aan de Oude Baan op perceel
153v (opnamedatum 3/11/2018).
De vondsten in de nabije omgeving van het projectgebied wijzen op aanwezigheid van antropogene activiteit
van de steentijd tot de Nieuwste Tijd, maar, daar moet meteen de opmerking bij gemaakt dat alle in de caigeregistreerde vondsten gedaan werden buiten het van nature overstroombare gebied.

Fig. 34: projectie van de van nature overstroombare gebieden kaart (rode transparant ingekleurde zone) op het
uittreksel uit de cai-kaart (fig. 32).
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De percelen aan de rechteroever van de Bosbeek (154t en 154y) kunnen uitgesloten worden van verder
archeologisch onderzoek.

- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het projectgebied ligt op de linkeroever van de Bosbeek. Het oorspronkelijke landschap zal een heidelanschap
geweest zijn met aan de boorden van de beek en verspreid in het landschap bomen, struiken en mogelijk kleine
bosjes. Vanaf de (lete) Middeleeuwen zal de omgeving van de hitorische kern Maaseik zich ontwikkelen tot een
akker- en weidelandschap. Dit is zeker het geval in de Nieuwe Tijd zoals af te leiden is van de Ferrariskaart. De
directe omgeving van Maaseik bestaat echter hoofdzakelijk uit natte beemdgebieden. Dit is eveneens af te
leiden uit de bodemkaart waar in de directe omgeving van de stadswallen redelijk veel de drainageklassen d,
vooral ook e, en zelfs h voorkomen (matig nat, nat en zeer nat). Het projectgebied ligt, op de scheiding van een
beemdgebied, aangeduid met de letter P (pâturage – beemd, weide, weidegrond) op de kaart “Europe in the
18th century” zoals te raadplegen op de website mapire.eu.

Fig. 35: uittreksel uit het gesynchroniseerd kaartbeeld “Europe in the 18th century” - ©arcanum-mapire.be
Later, vanaf eind 19de eeuw met de aanleg van een spoorweg, behoort het gebied tot de vertedelijkte lern van
Maaseik.

- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
Tot eind 19de eeuw hoort het gebied bij het weide- en akkergebied dat zich in de omgeving van de historische
kern van Maaseik bevindt. Tijdens het interbellum en in de periode 1960 – 1980 wordt het terrein ebbouwd
met woningen en loodsen. Enkel een binnengebied blijft gevrijwaard van bouwactiviteiten, maar wordt
gebruikt als tuin met aanleg van paden en panten van bomen en struiken. Een klein gedeelte, de percelen
153w en 154t, maakte tot in de jaren 1950 deel uit van het tracé van een spoorlijn die het station van Maaseik
verbond met de grinduitbatingen ten noordoosten van Maaseik.

- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken zijn voor heel het projectgebied op de linkeroever van de Bosbeek volledig vernietigend
aangezien heel het projectgebied zal geïmpacteerd worden door de afbraak van de bestaande bebouwing en
tuinaanleg, de nieuwbouw en heraanleg van de tuinen.
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7. Een afweging van de methodes voor verder archeologisch onderzoek en
archeologische evaluatie van het projectgebied
De beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, veldkartering,
landschappelijk booronderzoek en geofysisch onderzoek zullen geen resultaten opleveren die kunnen opwegen
tegen de kosten die ermee gepaard gaan:
Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieën in de bodem op maar aangezien er geen structuren in
harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden zal dit eerder moeilijk interpreteerbare sporen
opleveren die enkel geïnterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden door een ondersteunende ingreep in
de bodem. Bovendien is deze methode duur en zullen de resultaten niet opwegen tegen de kosten, ook gelet
op de beperkte beschikbare ruimte om dergelijk onderzoek uit te voeren.
Veldkartering: gelet op de begroeiing en verhardingen binnen het projectgebied is deze methode niet
bruikbaar. Een uitgebreid terreinonderzoek, uitgevoerd op 3/11/2018 leverde trouwens geen enkel resultaat
op.
Landschappelijk bodemonderzoek is wenselijk om na te gaan in hoeverre de oorspronkelijke bodemopbouw
bewaard gebleven is, hetzij eventueel geschonden. Er zijn indicaties voor mogelijk ernstige verstoringen en via
een landschappelijk bodemonderzoek kunnen eventueel zones, die te ernstig verstoord zijn, uitgesloten
worden van verder onderzoek.
Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek: er zijn geen directe indicaties voor het mogelijk
aantreffen van prehistorische artefacten. Bovendien blijkt uit het bureauonderzoek dat heel het terrein
mogelijk ernstig verstoord is door bouwactiviteiten, het aanleggen van nutsleidingen en het aanleggen van
tuinen, planten van bomen en struiken etc. de kans op het aantreffen van steentijdartefacten en een
steentijdsite in situ is daarom uit te sluiten.
Proefsleuven: via het programma van maatregelen zal als mogelijk vervolgtraject na een landschappelijk
bodemonderzoek een proefsleuvenonderzoek opgelegd worden om het projectgebied archeologisch alsnog te
kunnen waarderen aangezien er een kans is op het aantreffen van sporensites uit de metaaltijden, Romeinse
tijd en Middeleeuwen.

8. Advies
Ondanks het feit dat het terrein kan beschouwd worden als een matig tot ernstig verstoorde zone, wordt via
het programma van maatregelen geadviseerd het terrein verder archeologisch te evalueren en waarderen via
een vervolgtraject. De historische / archeologische beschrijving wordt immers mede bepaald door de specifieke
topografische situatie. Het terrein is gelegen aan de linkeroever van de Bosbeek en mogelijk worden daar
sporen van off site activiteiten aangetroffen, mogelijk zelfs sporen van bewoning. Dit was onder meer het geval
in Bree, site Houborn, waar ook aan de rand van een beekje een kleine nederzetting uit de IJzertijd werd
aangetroffen5. Gelet op de zeer specifieke situering van perceel 154t, smal perceel tussen bestaande
bebouwing, gelegen aan de rechteroever van de Bosbeek, deel van een oud spoorwegtracé, en in het kader
5

VAN DE KONIJNENBURG, e.a., 2015, Van jonge steentijd tot een Hollands legerkamp, Verslag van het
archeologisch onderzoek te Bree, Houbornstraat, Bree, Haast-rapport D/2015/12654/20
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van de werken zal enkel de bestrating gefatsoeneerd worden zonder extra bodemingrepen, kan dit perceel
uitgesloten worden van verder archeologisch onderzoek (cfrt ook fig. 36). Hetzelfde geldt voor perceel 154y.
het pand zal afgebroken worden, maar, de beek is gedeeltelijk verlegd omwille van de aanleg van de spoorlijn
die over perceel 154t liep. Ook uit de topografische kaart Maeseyck XVIII/7 uit 1872 blijkt de Bosbeek
oorspronkelijk doorheen de percelen 154t en 154y gelopen te hebben. De achterzijde van het huidige pand op
perceel 154y is gebouwd in de beek hetgeen een bijkomend argument is om te stellen dat dit perceel geen
archeologische meerwaarden meer zal opleveren.
Het bureauonderzoek wees uit dat er ernstige verstoringen binnen het projectgebied aanwezig kunnen zijn,
maar de totale afwezigheid van archeologische sporen/waarden kon niet aangetoond worden. Het terrein ligt
bovendien in de nabijheid van het tracé van de Romeinse weg Tongeren – Kessenich (en verder noordelijk).
Voor sporen uit de steentijd (prehistorie) is de verwachting zeer laag; er zijn in de omgeving geen aanwijzingen
voor de aanwezigheid van steentijdsites en het recente bodemgebruik binnen het projectgebied zal te
verstorend geweest zijn om nog een intacte site/nederzetting uit de steentijd aan te kunnen treffen. De
topografische situering maakt het gebied interessant voor bewoningssporen uit de metaaltijden – Romeinse
periode – (vroege) Middeleeuwen (sporensites). Vanaf de Late Middeleeuwen, en zeker vanaf de Nieuwe Tijd
lijkt het gebied onbebouwd geweest te zijn. Sporen uit die perioden zijn uit te sluiten op basis van de
beschikbare kaartgegevens.
Omwille van de kans op het aantreffen van bewoningssporen uit de metaaltijden tot en met de Middeleeuwen
wordt via het programma van maatregelen een vervolgtraject voorgesteld omvattende het uitvoeren van een
landschappelijk booronderzoek binnen het projectgebied teneinde de mate van verstoringen en kans op het
aantreffen van archeologische erfgoedwaarden vast te kunnen stellen, eventueel gevolgd door het aanleggen
van proefputten en
proefsleuven en, indien
blijkt dat er voldoende
aanwijzingen voor
kennisvermeerderende
archeologische
erfgoedwaarden, een
archeologische opgraving.

Fig. 36: voorstel van
inplanting van de
boorpunten voor het
landschappelijk
booronderzoek
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Fig. 37: voorstel van inplanting van de proefsleuven
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9. Samenvattingen
Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
zie punt 6, synthese

Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek
In Maaseik, tussen de Oude Baan en de Koningin Astridlaan, op ca. 200 m buiten de historische kern van de
stad Maaseik, wenst men een nieuwbouwproject te realiseren omvatten twee volledig onderkelderde
appartementsblokken. Daarvoor zullen alle bestaande constructies (woningen, garages, loodsen en
bijgebouwtjes) aan de Oude baan afgebroken worden. De woningen aan de Koningin Astridlaan blijven
behouden. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het terrein mogelijk deels, mogelijk geheeld ernstig verstoord
kan zijn. Maar helemaal uitsluiten van mogelijk nog aanwezige archeologische sporen kon niet. Het terrein ligt
op de linkeroever van de Bosbeek en deze topografische situering maakt het gebied interessant voor
bewoningssporen uit de metaaltijden – Romeinse periode – (vroege) Middeleeuwen (sporensites). Vanaf de
Late Middeleeuwen, en zeker vanaf de Nieuwe Tijd lijkt het gebied onbebouwd geweest te zijn. Sporen uit die
perioden zijn uit te sluiten op basis van de beschikbare kaartgegevens. Ook voor sporen uit de steentijd
(prehistorie) is de verwachting zeer laag; er zijn in de omgeving geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van
steentijdsites en het recente bodemgebruik binnen het projectgebied zal te verstorend geweest zijn om nog
een intacte site/nederzetting uit de steentijd aan te kunnen treffen. Omwille van de kans op het aantreffen
van bewoningssporen uit de metaaltijden tot en met de Middeleeuwen wordt via het programma van
maatregelen een vervolgtraject aanbevolen waarbij in eerste instantie via een landschappelijk booronderzoek
nagegaan wordt in hoeverre er nog een kans is op het aantreffen van kennisvermeerderende archeologische
waarden. De percelen op de rechteroever van de Bosbeek kunnen uitgesloten worden van verder
archeologisch onderzoek.

Fig. 38: zicht op perceel 154t, het perceel op de rechteroever van de Bosbeek
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11.Figurenlijst
COVERFOTO: Luchtfoto’s 1970 – 2014 met afbakening van het projectgebied © agiv-archief 1970-1016_74019 en geopunt.be
Fig. 1: Bounding Box
Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 06/11/2018 © cadgis viewer
Fig. 3: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb
Fig. 4: Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto 1970 © AGIV-archief 1970--10-16_74019
Fig. 5: gegeorefereerd inplantingsplan van de nieuwbouw
Fig. 6: opmeting bestaande toestand, sloopplan © YK architecten
Fig. 7: kelderplan van de nieuwbouw © YK architecten
Fig. 8: doorsnede A – A’ van de te bouwen kelder, gebouw B (zuidelijke gebouw) © YK architecten
Fig. 9: doorsnede Z – Z’ van de te bouwen kelder, gebouw A (noordelijke gebouw) © YK architecten
Fig. 10: detail uit doorsnede A - A’ van de te bouwen kelder © YK architecten
Fig. 11: fotografische weergave van de actuele toestand van het projectgebied, opnames d.d. 3/11/2018
Fig. 12: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR DHMV II DTM RAS 1M op
projectgebiedschaal © Geopunt
Fig. 13: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR DHMV II DTM RAS 1M op macroschaal ©
Geopunt
Fig. 14: Situering van het onderzoeksgebied op het multidirectionele hill shade 0,25 m model © Geopunt
Fig. 15: Hydrografische situering van het projectgebied. © Geopunt
Fig. 16: situering van het projectgebied op de kaart “van nature overstroombare gebieden” . © Geopunt
Fig. 17: Het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart © geopunt.be.
Fig. 18: Het onderzoeksgebied op de quartiargeologische kaart en de profieltypefiche 35 a© geopunt.be
Fig. 19: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens de Belgische Classificatie © Databank
Ondergrond Vlaanderen.
Fig. 20: Bodemkaart van België, stroomopwaarts verloop van de Bosbeek vanuit het projectgebied (blauw
omkaderd) © geopunt.be
Fig. 21: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens de WRB © Databank Ondergrond Vlaanderen.
Fig. 22: Het onderzoeksgebied op de bodembedekkingskaart opname 2012. © Geopunt.
Fig. 23: Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart (1771-1776) ©geopunt.be
Fig. 24: Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (1845)
Fig. 25: Situering van het projectgebied op de Vandermaelenkaart (1854)
Fig. 26: Luchtfoto’s uit 1970 – 2018 © AGIV-archief en geopunt.be
Fig. 27: details uit de topografische kaart uit 1954, kaartblad Maaseik 18/7 met in blauw aangeduid het
projectgebied © cartesius.be
Fig. 28: verstoorde zones
Fig. 29: Het projectgebied geprojecteerd op de topografische kaart Maeseyck XVII-7 uit 1872 ©
cartesius.be
Fig. 30 het af te breken pand aan de Koningin Astridlaan met links de blauwe poort die momenteel de
toegang tot perceel 154t afsluit.
Fig. 31: de achterzijde van het pand aan de Koningin Astridlaan, gebouwd in de Bosbeek.
Fig. 32: Uittreksel uit de Centraal archeologische Inventaris kaart ©cai.onroerenderfgoed.be
Fig. 33: controleput ter verificatie van de aanwezigheid van een stookolietank aan de Oude Baan op
perceel 153v (opnamedatum 3/11/2018).
Fig. 34: projectie van de van nature overstroombare gebieden kaart (rode transparant ingekleurde zone)
op het uittreksel uit de cai-kaart (fig. 28).
Fig. 35: uittreksel uit het gesynchroniseerd kaartbeeld “Europe in the 18th century” - ©arcanum-mapire.be
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Later, vanaf eind 19de eeuw met de aanleg van een spoorweg, behoort het gebied tot de vertedelijkte lern
van Maaseik.
Fig. 36: voorstel van inplanting van de boorpunten voor het landschappelijk booronderzoek
Fig. 37: voorstel van inplanting van de proefsleuven
Fig. 38: zicht op perceel 154t, het perceel op de rechteroever van de Bosbeek
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Bijlage 08. Digitaal Hoogtemodel op microschaal - Bron: www.geopunt.be
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Project: Maaseik - Bosbeek (Kon. Astridlaan - Oude Baan), - Projectcode: 2019A194
Bijlage 09: Digitaal hoogtemodel en hoogteproﬁelen op macroschaal - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied rood omkaderd
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Bijlage 10: Hydrograﬁsche situering - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 11: Van nature overstroombare gebieden - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied rood omkaderd
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Bijlage 12: Tertiairgeologische kaart - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Maaseik - Bosbeek (Kon. Astridlaan - Oude Baan), - Projectcode: 2019A194
Bijlage 13: Quartairgeologische kaart - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 14: Bodemkaart van België - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 15: Bodemkaart volgens de WRB - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage 16: Bodembedekkingskaart, opnamejaar 2012 - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Maaseik - Bosbeek (Kon. Astridlaan - Oude Baan), - Projectcode: 2019A194
Bijlage 17: Ferrariskaart (1771 - 1775) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 18: Atlas der Buurtwegen (1845) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Maaseik - Bosbeek (Kon. Astridlaan - Oude Baan), - Projectcode: 2019A194
Bijlage19: Vandermaelenkaart (1854) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 20: Luchtfoto’s, opnamejaren 1970, 1988, 2007 en 2014 - Bron: www.geopunt.be
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Project: Maaseik - Bosbeek (Kon. Astridlaan - Oude Baan), - Projectcode: 2019A194
Bijlage 21: CAI-kaart - Bron: cai.onroerenderfgoed.be
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Project: Maaseik - Bosbeek (Kon. Astridlaan - Oude Baan), - Projectcode: 2019A194
Bijlage 22: Verstoorde zones - Basiskaart: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Maaseik - Bosbeek (Kon. Astridlaan - Oude Baan), - Projectcode: 2019A194
Bijlage 23: Voorstel inplanting landschappelijke boringen (grid 20 x 20 m) - Basis: bijlage 21
Datum aanmaak plan: 14/06/2019 situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 24: Voorstel inplanting proefsleuven - Basis: bijlage 21
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