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1 Inleiding
Het plangebied is gelegen aan de Leenderdijk zn. te Hamont-Achel (provincie
Limburg). Het omvat één groot perceel met een totale oppervlakte van ca. 3.342 m2.
Het gaat om een onbebouwd perceel. De opdrachtgever plant het terrein te verkavelen
voor nieuwbouw (fig. 1).

Figuur 1. Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied.
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Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een bekrachtigde archeologienota
naar aanleiding van een omgevingsvergunning. Het onderzoek (projectcode
2019K146) werd uitgevoerd door twee erkende archeologen conform de Code van
Goede Praktijk. Onderhavige archeologienota bestaat uit twee delen: een verslag van
de resultaten van het vooronderzoek (deel I) en het daaruit voortvloeiende
programma van maatregelen (deel II).
Het onderzoek omvat in de eerste plaats een bureauonderzoek. Hierbij wordt
nagegaan welke mogelijke archeologische en cultuurhistorische waarden zich binnen
het projectgebied bevinden. Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek
wordt geëvalueerd in hoeverre er voldoende informatie voorhanden is om tot
bovengenoemde doelstelling te bekomen, of dat er bijkomend vooronderzoek in een
andere vorm (al dan niet met bodemingreep) noodzakelijk is.
Het verslag van de resultaten van het vooronderzoek omvat naast deze inleiding nog
vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 worden de vraagstellingen die voor dit onderzoek
relevant zijn, opgesomd. Deze vraagstellingen zullen in hoofdstuk 6 beantwoord
worden, in zoverre als mogelijk op basis van de resultaten van het vooronderzoek. De
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gehanteerde werkwijze en onderzoeksstrategie worden in hoofdstuk 3 beschreven.
Hier wordt ook de gemaakte selectie inzake bronnen verantwoord (cf. de Code van
Goede Praktijk, par. 12.5.2.1). De geplande werkzaamheden worden in hoofdstuk 4
beschreven. Hierbij is van groot belang dat duidelijk wordt in hoeverre de werken
impact zullen hebben op het (eventueel aanwezige) bodemarchief. Hoofdstuk 5 vormt
de weerslag van de resultaten van het bureauonderzoek (assessment), gebaseerd op een
exhaustieve studie van het beschikbare kaartmateriaal, de historische en
archeologische bronnen. In dit hoofdstuk wordt geëvalueerd wat de archeologische
potentie van het plangebied is. In hoofdstuk 6 wordt een synthese gevormd op basis
van het assessment, waarin de onderzoeksvragen beantwoord worden, en wordt ook
geïnformeerd over de eventuele kennisvermeerdering die het plangebied kan
opleveren. Verder wordt nagegaan in hoeverre de eventuele archeologische en
cultuurhistorische waarden aangetast kunnen/zullen worden door de geplande
werkzaamheden. Het eerste deel wordt afgesloten met de bibliografie en bijlagen.
Het tweede deel omvat een gemotiveerd advies omtrent het vervolgtraject
(programma van maatregelen).
1.1 Randvoorwaarden
Hoewel het terrein momenteel toegankelijk is voor verder archeologisch
vooronderzoek buiten het bureauonderzoek, wordt het archeologisch vooronderzoek
met ingreep in de bodem toch in een uitgesteld traject uitgevoerd. De reden hiervoor
is economisch van aard: momenteel is er nog helemaal geen zekerheid dat de
omgevingsvergunning verkregen zal worden. Het nu al laten uitvoeren van al het
archeologisch vooronderzoek zonder de zekerheid dat de verkaveling vergund zal
worden, wordt ervaren als een financieel risico.
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1.2 Technische fiche/administratieve gegevens
Naam site
Ligging
Kadastrale gegevens
Bounding Box
Onderzoek
Projectcode
Uitvoerders/actoren
Erkend archeoloog
Nummer wettelijk depot
Termijn
Geplande ingreep
Totaal oppervlakte plangebied
Geldende wetgeving en voorwaarden

Randvoorwaarden
Doelstelling

Thesaurus

Leenderdijk zn., Hamont-Achel
Leenderdijk zn., Hamont-Achel
Hamont-Achel, 2e afdeling/Achel, sectie A, perceel 60M2
226148.358335, 217304.081909, 228804.775004, 219058.269411
Archeologisch en geschiedkundig bureauonderzoek
2019K146
Elly N.A. Heirbaut, LAReS
Julie Hagen, LAReS
Elly N.A. Heirbaut: OE/ERK/Archeoloog/2016/00162
Niet van toepassing
november 2019
Verkaveling
ca. 3.340 m2
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. De nota werd
opgesteld overeenkomstig de Code van Goede Praktijk. De
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft, bedraagt 3.000 m² of meer, zoals
bepaald in artikel 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013.
zie paragraaf 1.1
Het doel van deze archeologienota is om via de tot op heden
beschikbare bronnen (bureauonderzoek) na te gaan wat het
archeologische potentieel van het projectgebied is, wat de
mogelijke bedreigingen zijn voor het eventueel aanwezige
bodemarchief en hoe hiermee dient omgegaan te worden.
Archeologienota,
bureauonderzoek,
archeologisch
vooronderzoek in uitgesteld traject
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2 Vraagstellingen
In het kader van dit bureauonderzoek zijn van tevoren enkele vragen geformuleerd
waarop het onderzoek antwoord tracht te vinden.
1. Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische en
cultuurhistorische potentieel van het terrein?
2. Welke archeologische sites zijn bekend in of nabij het projectgebied?
3. Wat is de landschapshistoriek/evolutie in gebruik van het terrein?
4. Wat is de impact van de geplande werken?
5. Levert het huidige bronnenmateriaal voldoende informatie op of is er
aanvullend vooronderzoek (al dan niet met ingreep in de bodem) nodig? In het
laatste geval: welke methode levert het meeste informatie op? Welke
onderzoeksstrategie moet toegepast worden in het uitgesteld traject?
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3 Methodiek van het onderzoek
3.1 Onderzoeksmethodiek
Om na te gaan of er archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied
aanwezig zijn en om een antwoord te kunnen geven op de in hoofdstuk 2
geformuleerde vraagstellingen, is een bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn
verschillende soorten bronnen geraadpleegd, die in hoofdstuk 5 besproken zullen
worden (assessment). De meeste bronnen zijn online beschikbaar gesteld door de
Vlaamse Overheid.
Om de fysische geografie van het projectgebied te onderzoeken zijn de bodemkaart,
bodembedekkingskaart, erosiegevoeligheidskaart, tertiair geologische kaart en
quartair geologische kaart geraadpleegd. Deze zijn online te raadplegen in de
databases van Geopunt Vlaanderen (www.geopunt.be) en in de Databank
Ondergrond Vlaanderen (www.dov.vlaanderen.be).
Om een beeld te krijgen van de historische (landschaps)ontwikkeling van het
plangebied zijn de beschikbare historische en topografische kaarten geraadpleegd. De
gegeorefereerde historische kaarten, dit zijn de kaart van Frickx (1712), de kaart van
de Ferraris (1771-1778), de Atlas der Buurtwegen (1841), de kadasterkaart van Popp
(1842-1879) en de kaart van Vandermaelen (1846-1854), kunnen online geraadpleegd
worden via het Geoportaal Onroerend Erfgoed (www.geo.onroerenderfgoed.be).
De kaart van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw is voor dit gebied
niet beschikbaar. Op dezelfde website zijn ook verschillende 20e- en 21e-eeuwse
luchtfoto’s te raadplegen. Daarnaast is gebruik gemaakt van ander historisch
kaartmateriaal, o.a. uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, dat is in te zien via de
website van Cartesius (www.cartesius.be). Voor de historische bronnen is gebruik
gemaakt van de inventaris onroerend erfgoed en van schriftelijke bronnen. De
combinatie van historische bronnen, historische kaarten, topografische kaarten en
luchtfoto’s zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het projectgebied en de ruimere
omgeving vanaf de 18e eeuw tot het heden goed in beeld gebracht kan worden.
Om ook zicht te krijgen op de perioden vóór de 18e eeuw is onderzocht of er zich in
en/of nabij het plangebied archeologische resten in de ondergrond bevinden of reeds
zijn onderzocht. Om dit te kunnen bepalen, zijn voornamelijk de online beschikbare
gegevens geanalyseerd. Hierbij is in eerste instantie de database van de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI; www.cai.onroerenderfgoed.be) bevraagd. Hierbij
moet opgemerkt worden dat de CAI niet volledig is en geen garantie biedt op de aanof
afwezigheid
van
een
eventuele
archeologische
site.
Ook
is
www.inventaris.onroerenderfgoed.be geraadpleegd voor het plangebied en de
ruimere omgeving. Dit is verder in dit rapport verwerkt.
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Naast het onderzoek naar de historische ontwikkeling van het gebied en de reeds
gekarteerde archeologische vindplaatsen, dienen ook de geplande werkzaamheden en
de (eventueel) hierbij horende verstoringen in kaart gebracht te worden. De
beschrijvingen gebeuren op basis van de plannen en schetsen die de opdrachtgever ter
beschikking heeft gesteld (hoofdstuk 4). Hiertoe behoren de plannen van en informatie
over de bestaande bebouwing (“bestaande toestand”) en de bouwtekeningen van het
te realiseren project (“nieuwe toestand”).
Op basis van alle beschikbare gegevens is tenslotte een conclusie getrokken omtrent
de kans op de aanwezigheid van archeologisch erfgoed met een groot potentieel tot
kennisvermeerdering, en de eventuele intactheid van een al dan niet aanwezige
archeologische site (hoofdstuk 6). Hieruit vloeit een advies omtrent eventuele
vervolgstappen die genomen moeten worden.
3.2 Rapportage en afbeeldingen
De indeling in hoofdstukken is reeds eerder beschreven. Wat betreft de afbeeldingen
die in deze archeologienota zijn opgenomen, geldt dat zij alle zijn afgebeeld op klein
formaat omwille van de opmaak van de tekst. In bijlage zijn de beschikbare plannen
opgenomen.
De kaarten die gemaakt zijn op basis van de beschikbare bodemkaarten, luchtfoto’s en
CAI zijn zoveel mogelijk op eenzelfde schaal vervaardigd (zie ook figurenlijst).
Omwille van de duidelijkheid (vb. situeren van het plangebied ten opzichte van de
omringende omgeving) kan hiervan afgeweken zijn. Historische kaarten zijn op een
andere schaal gemaakt om zo ook zicht te geven op een groter gebied, of juist in te
zoomen op details.
De in deze archeologienota opgenomen informatie en plannen zijn vermeld met
toezegging van de opdrachtgever.
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4 Beschrijving van de geplande werkzaamheden
4.1 Bestaande toestand
Het plangebied is gelegen in Hamont-Achel, langs de Leenderdijk. Het bestaat uit één
groot perceel met een totale oppervlakte van ca. 3.340 m2. Op dit moment is het terrein
onbebouwd; ook in het verleden is het terrein niet gebruikt voor bewoning. Op dit
moment is het terrein braakliggend. Aan alle zijden van deze kant van de Leenderdijk
wordt het omgeven door bebouwde terreinen; aan de overkant van de Leenderdijk
strekken zich uitgebreide landbouwgronden uit.

Figuur 2. Luchtfoto uit 2019.
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4.2 Nieuwe toestand
De opdrachtgever plant het terrein te verkavelen voor nieuwbouw (fig. 3a). In totaal
worden 7 nieuwe loten gecreëerd waarop telkens een geschakelde woning (loten 1 t/m
6) zal gebouwd worden. Alleen in het geval van lot 7 gaat het om een vrijstaande
woning.
De woningen op loten 1 t/m 6 hebben een gelijkaardig grondplan (fig. 3b). De
voorzijde van de woningen bevindt zich op 5 m vanaf de straatkant. Langs alle
woningen bevindt zich telkens een 3 m brede oprit die doorloopt tot halverwege de
woningen, uitgezonderd van lot 1 waar de oprit tot achteraan de woning doorloopt.
In het geval van de woningen op loten 1, 3 en 5 is er nog een aparte verharding
11

voorzien die vanaf de straat naar de voorgevel loopt; dit zal naar de voordeur zijn. In
de andere gevallen is er geen aparte verharding meer voorzien. Tussen de woningen
op loten 2 en 3, en 4 en 5 is in de tussenruimte telkens een dubbele carport aanwezig.
Op lot 6 bevindt deze zich ook, op dezelfde hoogte als op de andere loten, langs het
huis. Alleen op lot 1 is geen carport voorzien. Achteraan de woningen is telkens een
terras getekend dat zich over de volledige breedte van de woning bevindt.
Op lot 7 is een zeer grote woning voorzien, met een aparte inrit die iets meer dan 5 m
breed is. Deze oprit loopt tot ca. 1/3 van de diepte van de woning door, en vernauwt
dan tot een verhard pad dat naar achter doorloopt. Een tweede verhard pad vertrekt
vanaf de straat en loopt naar de voorgevel.

Figuur 3a. Verkavelingsplan.
Uit het funderings- en rioleringsplan (fig. 3b) blijkt dat achteraan de woningen telkens
enkele putten voorzien worden. De leidingen die hiernaar toe leiden, lopen vanaf de
achterkant van de woningen langs de scheiding tussen de geschakelde woningen naar
de putten. Het gaat per lot om een zinkput met een capaciteit van 3.500 liter en een
regenwaterput van 5.000 liter.
Langs de woningen lopen ook enkele leidingen, die vooraan uitkomen op een tijdelijke
put die aansluiting geeft op het rioleringsnetwerk in de straat.
De snedes van de woningen geven aan dat de woningen op loten 1 t/m 6 niet
onderkelderd worden. De woningen worden gefundeerd op een betonnen plaat die
op volle grond wordt gelegd. Er wordt vooralsnog van uit gegaan dat dit op een diepte
van ca. 45 cm, maar de exacte diepte is nog niet bepaald. De funderingen langs de
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buitenmuren komen iets dieper en zullen tot een diepte van ca. 1 m reiken. Dit is echter
lokaal en niet onder alle muren.

Figuur 3b. Funderingsplan en rioleringsplan van de toekomstige woningen.

Figuur 3c. Snede van de woningen op loten 1 t/m 6.
De woning op lot 7 wordt wel onderkelderd met een volwaardige kelder en dit tot een
diepte van ca. 3 m. De kelder bevindt zich onder de volledige woning.
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Figuur 3d. Snede van de woning op lot 7.
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5 Archeologisch bureauonderzoek
In dit hoofdstuk wordt verslag uitgebracht van het bureauonderzoek naar de
archeologische en historische kennis over het plangebied (assessment-rapport). De
hierbij gehanteerde methoden, technieken en criteria zijn beschreven in hoofdstuk 3.
5.1 Archeologische voorkennis
Er is nog geen archeologisch onderzoek in welke vorm dan ook uitgevoerd binnen de
grenzen van het plangebied. Deze bureaustudie is met andere woorden het eerste
onderzoek dat voor deze locatie wordt uitgevoerd. Buiten de grenzen van het
plangebied zijn op enkele locaties al archeologisch onderzoek uitgevoerd of
archeologische waarden bekend. Deze worden beschreven in paragraaf 5.6.
5.2 Historische bronnen
5.2.1 Achel1
De eerste vermelding van Achel dateert van 1139, meer bepaald Achile. Andere
schrijfwijzen zijn Achell, Aghel, Aghelen en Aghell. Etymologisch zou de naam
verwijzen naar twee Germaanse stammen: aha, water, en lo, bos, vandaar de betekenis:
waterrijk bosgebied.
Het voormalige slot van Grevenbroek, een waterburcht, lag ten westen van het
onderzoeksterrein. Het werd gebouwd in de eerste helft van de 15e eeuw, aan de
samenloop van Warmbeek en Vliet, en bestond uit een herenwoning en een neerhof,
met elkaar verbonden door een ophaalbrug, het geheel voorzien van ronde torens op
de vier hoeken en omgeven met drie diepe grachten, een dubbele omwalling en een
ringmuur. Het kasteel was het bolwerk van de gelijknamige vrije heerlijkheid, die de
dorpen Achel, Sint-Huibrechts-Lille en Hamont omvatte en waarvan ridder Willem
van Boxtel in 1309 de eerste heer werd. Na de familie van Boxtel (1309-56), was de
heerlijkheid in het bezit van Dirk van Meerheim (1356-60), de familie van Hamal (136080) en het geslacht van Arkel, ook van Grevenbroek genoemd; in 1506 hoorde ze toe
aan Cornelis van Bergen. Oorspronkelijk was ze in het bezit van de abdij, later het
kapittel van Sint-Servaas van Maastricht, die wel de kerkelijke rechten behield tot aan
de Franse Revolutie. Na een gewapend conflict met de prinsbisschop van Luik verloor
Grevenbroek in 1401 zijn zelfstandigheid en werd het een leen van de prinsbisschop.
Circa 1550 werd het kasteel hersteld. In 1553 kwam het in handen van de heer van
Bocholt. Het domein zou in 1585 overgaan naar de Bisschoppelijke Tafel van Luik.
Achel behoorde sindsdien tot het ambt of rechtsgebied Pelt-Grevenbroek. In plaats van
de vroegere heren resideerden nu enkele drossaards op de oude burcht, totdat deze in
1702, tijdens de Spaanse successieoorlog, door Engelse en Hollandse troepen onder
leiding van John Churchill, hertog van Marlborough, volledig werd verwoest. Op de
Ferrariskaart (1771-77) wordt dit goed daarom aangeduid met de naam Château
Grevenbroek Ruine. In 1776 werden Sint-Huibrechts-Lille en Achel in pand gegeven
1

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14663
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aan barones de Hubens, die tot op het einde van het ancien régime vrouwe van Achel
en Lille werd. De watermolen het Mulke, gesitueerd op 80 m ten noordwesten van het
onderzoeksgebied, is één van de banmolens van de heerlijkheid Grevenbroek.
Aanvankelijk werd deze molen opgericht aan de samenloop van de Beverbeekloop en
de Warmbeek, maar in 1742 werd de molen verplaatst en meer ten zuiden aan de
Warmbeek heropgericht. Circa 1918 stopten de maalactiviteiten. De straatnaam
Wagerdijk duidt op de benaming van de aarden weg die naar het voormalige
waaghuis op 650 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied liep. Het voormalig
waaghuis werd door de dorpen Achel, Hamont en Sint-Huibrechts-Lille op
heidegrond van de gemeente Achel tussen 1771 en 1775 opgericht tussen twee oude
banmolens van de heerlijkheid Grevenbroek, de nog bestaande watermolen 't Mulke
en een in 1800 tijdens een herfststorm omgewaaide houten windmolen, om de
geregeld terugkerende geschillen tussen de molenaars en de inwoners van
Grevenbroek in te dijken.
5.2.2 Hamont2
Algemene Beschrijving
Hamont ligt in het noorden van de provincie Limburg tegen de Nederlandse grens
aan. Het maakt sinds 1977 deel uit van de fusiegemeente Hamont-Achel (kanton
Neerpelt-Lommel, arrondissement Hasselt). Geografisch gezien ligt Hamont in het
bekken van de Warmbeek op een uitloper van het Kempens Plateau. De stedelijke kern
ontwikkelde zich op een wat drogere plek tussen noord-zuid georiënteerde depressies
waarlangs het Kempens Plateau wordt gedraineerd. De meest voorname depressie ligt
ten westen van de stadskern. De Warmbeek, een zijrivier van de Dommel
(Maasbekken), stroomt er doorheen. Naast de depressies met natte alluviale bodems
zijn er in het vlakke landschap rond Hamont restanten van wat hoger geleden
landduinen, nu meestal begroeid met dennenbossen en heide. Op het gewestplan staat
de volledige historische stadskern van Hamont ingevuld als woongebied.
Archeologische nota
Vindplaatsen en losse vondsten uit de steentijd3 en metaaltijden4 situeren zich in de
buitengebieden en tot nu toe niet in de stadskern. Op het einde van de 19e eeuw dook
in de literatuur de niet bewezen bewering op dat Hamont zich ontwikkelde aan de
Romeinse weg Tongeren-Bilzen-As naar het noorden.
De oudste schriftelijke vermelding van Hamont dateert van 1257.5 Hamont werd
vermeld in een voogdijreglement dat de verhouding regelde tussen het kapittel van
Sint-Servaas in Maastricht, tot wiens domein Hamont behoorde, en de plaatselijke
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Historische stadskern van Hamont
[online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140048 (Geraadpleegd op 25-11-2019).
3 Creemers 1996.
4 Roosens 1962; 1963; Roosens & Beex 1965; Mertens 1965; Engels 1982; Beex & Goosens 1967.
5 Gerits 1898.
2
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voogd, Willem van Boxtel. De precieze betekenis van de naam Hamont is niet gekend.6
Wel staat vast dat de verschillende verklaringen steeds de elementen ‘afsluiting’ en
‘verweer’ bevatten.
Zeker vanaf het midden van de 13e eeuw moet er zich een economisch en juridisch
centrum gevormd hebben.7 De hypothese bestaat dat in die periode een eerste fase van
de stadsontwikkeling plaatsvond rond het geestelijke centrum (de plaats waar de
voorganger van de latere 15e-eeuwse kerk werd gebouwd) en het vlakbij gelegen
wereldlijke centrum (vermoedelijk een voorganger van de latere burcht, maar de aard
ervan is onbekend).8 Rond 1280 was er zeker al een pastoor in Hamont aanwezig, die
een romaans kerkje bediende waarvan echter nog geen spoor is gevonden. De
Brabantse schoolmeester P.N. Panken merkte tijdens een bezoek aan Hamont
omstreeks 1870 wel 'een geheel vervallen doopvont van harden zerksteen’ op. Volgens
Panken had de doopvont ‘4 koppen aan de buitenkant, waarvan 3 niet meer aanwezig
zijn’ en bevond ze zich ‘noordwaarts het sacristij’ en diende ze ‘tot opvanging van het
water, dat uit de kerkgoot loopt’. In de huidige Sint-Laurentiuskerk wordt een laatromaanse Sedes Sapientiae, uit de periode 1240-1250, en een koorkapsluiting die wordt
gedateerd omstreeks 1300, bewaard.9 Er was in die periode ook zeker een schepenbank
met een schout als voorzitter.
Het stadje kende vooral een bloeiperiode in de 14e eeuw. In het begin van de 14e eeuw
moet dit centrum vrij belangrijk zijn geweest want er vestigden zich toen Lombarden,
afkomstig van de zuidelijke streek van de Alpen en de Povlakte, in Hamont.10 In 1309
kreeg Petrus Lumbardus de Hamont een convocatie overhandigd door Willem de
Mines om een vergadering van 87 Lombardische financiers bij te wonen aan het hof
van keizer Hendrik VII in Keulen. Hamont maakte toen met een bijzonder statuut deel
uit van de heerlijkheid Grevenbroek, die voor het eerst werd vermeld in 1367.
In een oorkonde van 1396 werd Hamont voor het eerst ‘stad’ genoemd. Hamont heeft
echter altijd maar beperkte – en geen volwaardige - stadsrechten genoten. In de 14e
eeuw was er een markt, een bestuur met een ruime bevoegdheid, een zegel en een
wapen. Als uiterlijk kenmerk van de verstedelijking werd rond het middeleeuwse
stadje een vestingsgracht met aan weerszijden een aarden wal (wal – gracht – wal)
aangelegd (tweede fase van de verstedelijking). In het noorden bevond deze
omwalling zich ter hoogte van de huidige Hoogstraat en ten zuiden lag ze achter de
huizen op de markt. Deze gracht werd in 2001 tijdens een noodopgraving, naar
aanleiding van het uitgraven van een bouwput, doorsneden.11 Verder is er over deze
stadsgracht weinig gekend. Op het einde van de 14e eeuw bouwde men een
versterking, een ‘burcht’, aan de westzijde van de huidige Brouwersstraat. De
bouwheer was wellicht Robrecht van Rijnswoude (van Arckel), heer van Grevenbroek.
Daar waar hij in de burcht van Grevenbroek leenplichtig was aan de prins-bisschop
Molemans 1976.
Gerits 1989.
8 Creemers & Van de Sijpe 1995a en 1995b.
9 Van de Sijpe 2004.
10 Van der Sijpe 2000.
11 Pauwels 2006; Pauwels & Van den Hove 2006.
6
7

17

van Luik, was hij in de burcht van Hamont aan geen enkele leenplicht onderhevig. In
1401 belegerde de prins-bisschop met succes zowel stad als burcht.12 In het midden
van de 16de eeuw bestond deze burcht al niet meer.13
Vanaf 1401 was de heerlijkheid Grevenbroek afhankelijk van de prins-bisschop van
Luik. Hamont verkreeg het Hasseltse poorterschap en zo werden de inwoners
buitenpoorters van Hasselt. In 1585 verwierf de prins-bisschop de volle eigendom van
het stadje. Kort nadien werd Hamont als 9e of 10e ‘Loonse stad’ opgenomen in de
Luikse Staten en mocht de stad Hamont de burgemeesters afvaardigen naar de
landdagen in Luik.14
In het centrum bevond zich de Sint-Laurentiuskerk. Over de romaanse kerk, volgens
een niet op historische bronnen berustend verhaal, in 1437 afgebroken waarschijnlijk
omdat ze te klein of bouwvallig was, is verder niets geweten. De stenen romaanse
kerktoren, die met latere aanpassingen tot in 1851 bleef bestaan, doet vermoeden dat
ook het schip van steen was. De latere gotische kerk werd gebouwd in het eerste kwart
van de 15e eeuw. Na meerdere verbouwingen in de volgende eeuwen wordt de
gotische kerk uiteindelijk afgebroken en in 1902-1903 vervangen door de huidige
neogotische kerk.15
In het begin van de 16e eeuw werd de stadskern opmerkelijk uitgebreid. Wellicht had
vooral de landbouw en wolhandel welvaart gebracht. De stadskern had een ovale
vorm, die ook zichtbaar is op de latere kaart van Graaf de Ferraris (1771-1778) en het
gereduceerd kadaster (1845-1855). De tweede omwalling liep in het noorden ter hoogte
van de huidige Burg en ten zuiden ter hoogte van de huidige Wal (derde fase van de
stedelijke ontwikkeling). Centraal binnen de omwalling lag een groot en langgerekt
marktplein. In het westen van de omwalling bevond zich de Achelpoort en in het
noordoosten de Budelpoort. Beide poorten verdwenen respectievelijk omstreeks 1861
en omstreeks 1856. In het midden van de twintigste eeuw werden de grachten
gedempt en verdwenen de laatste delen van de wallen.16 Op deze gedempte grachten
werden de huidige Burg (noorden) en Wal (zuiden) aangelegd. Zo bleef de oude stad
bewaard in de huidige ruimtelijke structuur.
In de tweede helft van de 16e eeuw boerde de stad sterk achteruit op economisch vlak.
Strikt georganiseerde ambulante handel en ambachten (de teutenhandel) brachten de
eeuwen erna enig soelaas. Hamont had ook heel wat te lijden van oorlogsgeweld en
inkwartieringen in de 17e en 18e eeuw.
De oudste bewaarde woningen van Hamont gaan terug tot het midden van de 17e
eeuw. Ze dateren van kort na de verwoesting van de stad door de Lorreinen in 1654.

Creemers & Van de Sijpe 1995b.
Gerits 1989.
14 Van der Sijpe 2005.
15 Gerits 1989.
16 Gerits 1989.
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Het oudste huis, Huis Rijcken (ook wel ‘De Poel’ genoemd, naar de er tegenover
gelegen waterpoel) werd gebouwd in 1655.
In het midden van de 19e eeuw neemt de welstand weer wat toe, dankzij successen in
de teutenhandel en dankzij kleine familiale bedrijven van allerlei aard (leerlooierijen,
brouwerijen …). Deze burgers haalden hun welstand uit kleine nijverheden en uit de
teutenhandel. Vanaf het midden van de 19e eeuw bouwden die welstellende burgers
statige herenhuizen of ‘teutenhuizen’ in het centrum van de stad.
Binnen de tweede stadsomwalling van Hamont zijn resten aanwezig van een zeker
achthonderd jaar durende stadsontwikkeling. Deze kunnen een beeld geven van de
evolutie van een klein stadje met omwallingen, versterkingen, een groot marktplein,
aaneengesloten woningbouw en economische activiteiten. De bescherming van een
aantal huizen garandeert dat een aantal sporen en ontwikkelingen bewaard en
leesbaar zullen blijven via bouwhistorisch onderzoek. Nieuwe ruimtelijke projecten
binnen de tweede stadsomwalling hebben natuurlijk een bedreigende impact op het
aanwezige bodemarchief. Wanneer bouwwerken van allerlei aard archeologisch
onderzoek mogelijk en nodig maken, kan het beeld van de stadsontwikkeling dat tot
nu toe vooral gekend is uit historische bronnen, worden bevestigd, verduidelijkt en
aangevuld voor de oudste, tot nu toe ongekende fase van stadswording. Enkele
kleinere archeologische registraties binnen de historische stadskern bevestigen dit.
Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar achtereenvolgens
aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden hebben aangepast. Ze is met andere
woorden het resultaat van een complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk
was naargelang de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context.
Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief karakter en
verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel gepland, maar hebben vaak
een oude nederzettingskern die teruggaat op een burcht of abdij, een economische
infrastructuur of andere. Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of
pre-middeleeuwse aanwezigheid.
Het gebruik van de 19e-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als bron voor het
onderzoek naar de historische gelaagdheid van een stad wordt gesuggereerd omdat
deze een tijdsbeeld geeft van net voor de industrialisering en omdat dit de eerste
nauwkeurige versie van het kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke
perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel element in de plattegrond, die vaak
een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van herverdeling blijven
oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang zichtbaar in het stedelijke landschap.
De historische stedelijke kernen zijn immense archeologische sites en behoren tot de
meest uitgebreide en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie.
Tegelijkertijd zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke
ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.
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Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de aanwezige
versterkingen in de eerste plaats louter defensieve structuren waren en als dusdanig
infrastructuur met een zware belemmerende invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit
volgt de constructie om de stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei
en dus als bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen een belangrijk onderdeel
van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve componenten en bepalend voor
de conceptuele stedelijke ruimte vóór de industriële periode en dus ook betekenisvol
als afbakening van de complexe archeologische sites die steden zijn.
Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch complexe en
waardevolle ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening van de stadsgracht rond
de wallen en muren. De grachten bieden bovendien goede bewaringscondities voor
organisch stedelijk afval. In een aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren
tussen de 16e en de 18e eeuw vervangen door bastions en Vaubanversterkingen. De
vergelijking met oudere stadsplannen laat echter steeds zien dat deze latere
omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte omvatten.
Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste perceelsafbakening en
rekening houdend met belangrijke fysieke grenzen. Deze afbakening concentreert zich
in de eerste plaats op de begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren,
omwalling, stadsgrachten. Ook de open ruimten tussen de bebouwde kern en
strategische elementen, zoals de rivieroever, worden opgenomen. Op deze manier zijn
we honderd procent zeker dat de afbakening van de historische stedelijke kernen in
Vlaanderen dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch
erfgoed.17
5.3 Cartografische bronnen
Voor dit gedeelte van het onderzoek zijn de kaarten van Frickx, van graaf De Ferraris,
de Atlas der Buurtwegen, de Poppkaart en de Vandermaelenkaart gebruikt. De
topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw is
voor dit plangebied niet beschikbaar.18 Er zijn in dit kader ook recente topografische
kaarten ook bekeken.
Als algemeen referentiekader lijkt de Frickxkaart (fig. 4) moeilijk als alleenstaand
cartografisch document leesbaar. De kaart is te algemeen om er duidelijke informatie
over het plangebied uit af te leiden. Daarenboven kan de kaart niet goed
gegeorefereerd worden. Wel blijkt uit deze kaart dat het gebied waarin het plangebied
ligt redelijk leeg was.
De Ferrariskaart (1771-1778) is op deze locatie alvast duidelijk en gedetailleerd te
plaatsen (fig. 5). Hierop is te zien dat het plangebied uit landbouwgrond bestond dat
Tys e.a. 2010.
Alle gebruikte kaarten en luchtfoto’s kunnen online geraadpleegd worden op
http://www.geopunt.be. Dit zal niet elke keer herhaald worden bij de desbetreffende
kaartbeschrijving.
17
18
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aan de noordkant en de westkant begrensd wordt door een weg. Ten noorden van
deze weg komt heidegebied voor. Op uitzondering van enkele kleine gebouwen op
enige afstand ten zuidwesten en een klein gebouw op enige afstand ten oosten, komt
er hier geen bebouwing voor.

Figuur 4. Uitsnede uit de Frickxkaart (1744).

©LARES

Ongeveer driekwart eeuw later worden de kaarten van de Atlas der Buurtwegen
(1841) gemaakt (fig. 6). Daarop is een volledig ander wegpatroon te zien. De wegen
ten noorden en ten westen zijn verdwenen; in de plaats daarvan is een nieuwe noordzuid lopende weg aangelegd die direct langs de oostkant van het plangebied loopt.
Deze weg sluit in het zuiden aan op een oost-west lopende weg.
Wat bebouwing betreft is nog steeds een vrij leeg landschap weergegeven. Wel is er
iets aan bebouwing bijgekomen. De gebouwen die op de Ferrariskaart zijn aangeduid,
zijn nog steeds op deze kaart zichtbaar. Bij de oostelijk gelegen bebouwing wordt nu
ook het toponiem ‘Oude Hoef’ weergegeven. Nieuw is de bebouwing ten zuiden van
het plangebied, die langs de genoemde wegen zijn gesitueerd. Ook nieuw is het kleine
gebouw dat ter hoogte van het plangebied staat aangegeven, aan de overkant van de
straat. Het plangebied zelf is niet bebouwd.
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Figuur 5. Uitsnede uit de Ferrariskaart (1771-1778). ©LARES

Figuur 6. Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen (1841). ©LARES
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De Vandermaelenkaart (1846-1854) vertoont een wezenlijk ander beeld dan de Atlas
der Buurtwegen (fig. 7). Het wegennet is weer helemaal anders aangegeven, waarbij
de weg nu niet ten oosten van het plangebied loopt maar ten westen. De weg ligt niet
direct langs het plangebied maar er iets vanaf. Ook de aansluiting met de zuidelijke
weg is niet hetzelfde als op de Atlas der Buurtwegen. De bebouwing lijkt in grote lijnen
wel overeen te komen. Zo wordt de ‘Oude Hoef’ ook op deze kaart weergegeven maar
het aantal gebouwen en de ligging ervan komen niet overeen met de voorgaande kaart.
Ook de bebouwing ten zuiden van het plangebied lijkt op een andere locatie te liggen,
ook al lijkt het er wel op dat grosso modo wel dezelfde bebouwing wordt bedoeld als
op de voorgaande kaart. Welke kaart nu de historische werkelijkheid benadert, blijft
onduidelijk. Wel is het plangebied ook op deze kaart aangegeven als onbebouwd en
zal het in gebruik zijn als landbouwgrond.

Figuur 7. Uitsnede uit de Vandermaelenkaart (1846-1854).

©LARES

De hierboven besproken historische kaarten tonen een hoge mate van continuïteit in
en rond het plangebied vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot het einde van de 19e
eeuw. Het stratenplan lijkt wel sterk onderhevig te zijn geweest aan veranderingen.
Wat bebouwing betreft, blijft het plangebied steeds onbebouwd. De omgeving
daarentegen kent wel enige ontwikkeling, ook al kan niet precies achterhaald worden
waar de bebouwing nu exact heeft gestaan. Tussen de verschillende historische
kaarten is er een te grote discrepantie in locatie van de bebouwing, ook al wordt op
elke afzonderlijke kaart wel dezelfde bebouwing bedoeld.
Afsluitend zijn nog enkele topografische kaarten bekeken. Door de grote continuïteit
23

binnen het plangebied en de hoge tijdsresolutie van de verschillende beschikbare
topografische kaarten werd ervoor gekozen hier slechts één te bespreken.19 De
topografische kaart van Beverbeek 1887 vertoont het plangebied in een onbebouwde
staat langsheen de huidige Leenderdijk en lijkt in gebruik als grasland. Daarbij zijn de
huidige Sint Odilialaan en Achel Statie duidelijk weergegeven. Aan de noordoostelijke
hoek buiten het studiegebied is wel een woning/hoeve op te merken.

Figuur 8. Uitsnede uit de topografische kaart van België van 1939.

©CARTESIUS

5.4 Luchtfotografie
Ter aanvulling van de 18e- tot 20e-eeuwse historische kaarten zijn ook recentere
luchtfoto’s uit verschillende jaartallen bekeken. Op de luchtfoto uit 1971 (fig. 9) kan
duidelijk gezien worden dat de omgeving stilaan in gebruik wordt genomen voor
bewoning. Langsheen de wat grotere wegen komen nu verschillende huizen voor, ook
al wordt het landschap nog steeds gekenmerkt door een voornamelijk agrarisch
gebruik. Deze tendens zet zich door in de laatste decennia van de 20e eeuw (fig. 10),
waarbij gaandeweg steeds meer woningen worden gebouwd. Het plangebied blijft
echter steeds onbebouwd en braakliggend, en wordt nu eens als weide, dan eens als
akker gebruikt. Vanaf het begin van de 21e eeuw wordt het gebied steeds meer en meer
ingenomen als woongebied; het plangebied daarentegen blijft nog steeds onbebouwd
(fig. 11). Dit blijft het geval tot op heden (fig. 2).

Voor het meest complete overzicht aan gegeorefereerde topokaarten voor het plangebied zie
www.cartesius.be.
19
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Figuur 9. Uitsnede van de luchtfoto uit 1971.

©LARES

Figuur 10. Uitsnede van de luchtfoto uit 1979-1990.
25

©LARES

Figuur 11. Uitsnede van de luchtfoto uit 2012.

©LARES

5.5 Geo(morfo)logie en bodem
Om de geomorfologie en de bodemopbouw van het plangebied te bestuderen, zijn de
bodemkaart
van
Vlaanderen,
de
potentiële
bodemerosiekaart,
de
20
bodembedekkingskaart en de tertiair en quartair geologische kaarten gebruikt. Om
te kijken hoe de landschappelijke hoogteligging van het plangebied is ten opzichte van
een grotere omgeving en de relatie van het plangebied tot beek- en riviervalleien zich
verhoudt is het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II bestudeerd.
Geomorfologisch gezien ligt het studiegebied op de overgang tussen de Vallei van de
Warmbeek in het noorden en het Kempisch plateau in het zuiden. De Vallei van de
Warmbeek is een relatief vlak gebied gelegen tussen de ca. 35 en 30 m en wordt enkel
ingesneden door een aantal beken. Het gebied wordt gekenmerkt door heide en bossen
met vennen.
Het plangebied is gelegen op een overgangszone van een plateau naar een vlakte en
ligt daardoor op een hoogte tussen 34,4 m +TAW in het noordoosten en 35 m +TAW
in het zuidwesten. Op ca. 450 m ten oosten stroomt de Vliet.

20

Alle bodemkaarten kunnen gevonden worden op www.dov.vlaanderen.be.
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Figuur 12. Terreindoorsnede: boven NO-ZW; onder NW-ZO.
5.5.1 Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II
Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (fig. 13) wijst hetzelfde uit. Net zoals ook uit
de historische kaarten bleek, blijkt hieruit dat er geen natuurlijke waterlopen in de
directe omgeving van het plangebied stromen. Enkel op 450 m ten oosten stroomt de
Vliet. Het plangebied is gelegen op de helling van een plateau op een hoogte tussen
34,4 m +TAW en 35 m +TAW waarbij het hoogst gelegen punt in de zuidwesten ligt.
Dit is in de richting van het Kempisch plateau.
5.5.2 Tertiair geologische kaart
Op de tertiair geologische kaart (fig. 14) ligt het plangebied in een gebied waarin de
tertiaire afzettingen uit de kiezeloölietformatie, m.n. het Lid van Jagersborg, bestaan.
Dit bestaat uit grove asgrijze zanden met wat kleiige intercalaties.
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5.5.3 Quartair geologische kaart
Op de quartair geologische kaart (fig. 15) wordt aangegeven dat binnen het plangebied
geen holocene en/of tardiglaciale afzettingen bovenop de pleistocene sequentie
voorkomen (type 39).21

Figuur 13. Hoogteligging op het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II.

©LARES

5.5.4 Bodemtype
Op de bodemkaart van Vlaanderen (fig. 18) blijkt dat binnen het plangebied het
bodemtype OB voorkomt. Dit klopt echter niet aangezien het terrein in het verleden
nog niet bebouwd is geweest. Afgaande op de omgeving zou dit mogelijk een Zcgbodem kunnen zijn. Dit zijn matig droge zandgronden met duidelijke humus- en/of
ijzer B-horizont. Deze podzolen hebben een bouwvoor met een laag humusgehalte. De
B is goed ontwikkeld en soms verkit. Tussen 60 en 90 cm beginnen de
roestverschijnselen.22
5.5.5 Potentiële bodemerosie en bodembedekking
De potentiële bodemerosiekaart per perceel (fig. 17) geeft aan dat de erosie voor dit
terrein te verwaarlozen is. Uit de bodembedekkingskaart (1 m resolutie) (fig. 18) blijkt
een situatie die overeenkomt met de huidige werkelijkheid.
21
22

www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
Van Ranst & Sys 2000.
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Figuur 14. Uitsnede van de tertiair geologische kaart.

©LARES

Figuur 15. Uitsnede van de quartair geologische kaart.

©LARES
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Figuur 16. Uitsnede van de bodemkaart.

©LARES

Figuur 17. Uitsnede van de potentiële bodemerosiekaart. ©LARES
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Figuur 18. Uitsnede van de bodembedekkingskaart.

©LARES

5.6 Archeologische bronnen
De CAI is weliswaar niet compleet, maar in een wijde omgeving zijn geen
archeologische waarden bekend.23 Hetzelfde geldt ook voor een aantal vastgestelde
inventarissen (landschappelijk relict en bouwkundig erfgoed).
Voor de vermelding van CAI locaties, hebben we ons beperkt tot wat er op een korte
afstand van het plangebied aanwezig is (1 km).
METAALTIJDEN ALGEMEEN:
- CAI ID 150052: Witteberg, Achel: Vondstconcentratie aardewerk, meer bepaald
urnen.
- CAI ID 51934: Grevenbroek, Hamont-Achel: Grafheuvel.
BRONSTIJD:
- CAI ID 700285: Molendijk, Achel: Celtic Field.
IJZERTIJD:
- CAI ID 50818: nabij Rodenrijt, Achel: Pre-romeinse urnen met incineratieresten.
23 Voor

alle waarden die in deze tekst zijn opgenomen, geldt dat de CAI is geraadpleegd op 19 november
2019 (https://cai.onroerenderfgoed.be). Per genoemde waarde zal dit niet meer herhaald worden.
Hetzelfde geldt voor de inventaris van het onroerend erfgoed.
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-

CAI ID 217669: nabij Molendijk, Achel: Losse munten (gouden Stater).

Figuur 19. Overzicht van de waarden uit de CAI. ©OE/LARES
NIEUWE TIJD:
- CAI ID 50830: Oude Hoeve, Hamont-Achel: Alleenstaande hoeve.
- CAI ID 52165: Siggerstraat, Hamont-Achel: Perceelsindeling door grachtjes en
ontwatering van het terrein.
Overige inventarissen:
Voor de vermelding van overige inventarissen hebben we ons beperkt tot wat er op
korte afstand van het plangebied aanwezig is.
-
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ID 135298: Vallei van de Warmbeek en Kasteel van Beverbeek: Het gebied ligt
in de vallei van de Warmbeek, ten oosten van de dorpskern van Achel. Het is
een vlak landschap dat zich uitstrekt vanaf de Belgische-Nederlandse grens tot
aan de het kanaal Bocholt-Herentals. Belangrijke erfgoedelementen zijn onder
andere het domein van de Achelse Kluis, de kasteeldomeinen van Beverbeek
en Genebroek, de site van de Tomp, het voormalige Franciscanessenklooster
Catharinadal en de Watering.24

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135298
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-

ID 18798: Wat achterin gelegen, langgestrekte hoeve met ordonnantie: staldwarsschuur-stal-woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, in kern teruggaand tot de eerste helft van de 19e eeuw.25
ID 16307: Achel Statie, Achel: Alleenstaande dorpswoning met
dubbelhuisopstand van vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak,
daterend van 1898.26
ID 80062: Achel Statie, Achel: Douanewoningen ‘De Acht Zaligheden’.27
ID 15250: Achel Statie, Achel: Alleenstaand burgerhuis Les Agnelets.28

Voor de vermelding van reeds opgemaakte archeologienota’s hebben we ons beperkt
tot wat er op korte afstand van het plangebied aanwezig is.
-

ID 5045: Vooronderzoek aan de Rodenrijt – Klein Eind te Hamont Achel. Aan
de hand van het bureau-onderzoek werd geconstateerd dat het gebied volledig
afgegraven en opgehoogd is. Hierdoor werd vervolgonderzoek afgeraden.29
ID 5433: Vooronderzoek aan de Beverbekerdijk te Hamont-Achel: Aan de hand
van de bureaustudie bleek dat de geplande werken slechts een minimale impact
op het bodemarchief zouden hebben. Hierdoor werd vervolgonderzoek
afgeraden.30

Verder zijn er geen waarden gevonden voor de onmiddellijke omgeving van het
plangebied in:
- Vastgestelde inventaris/wetenschappelijke inventaris (historische tuinen en
parken, houtige beplantingen, archeologische zones, orgels, wereldoorlog
relicten)
- Unesco Werelderfgoed
- Beheersplannen
- Erfgoedlandschappen
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https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/18798
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/16307
27
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/80062
28
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15250
29
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/5045
30
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/8765
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6 Synthese
In dit hoofdstuk wordt vooreerst een synthese gepresenteerd van de resultaten van
het assessment. Hierbij wordt telkens aangegeven op welke van de onderzoeksvragen,
die voorafgaand aan het bureauonderzoek zijn geformuleerd, een antwoord gegeven
kan worden. Ook wordt hier aangegeven wat de impact is van de geplande werken en
in hoeverre zij kunnen leiden tot verstoring van het potentieel aanwezige
archeologische bodemarchief. Vervolgens wordt een korte synthese gegeven voor een
niet-gespecialiseerd publiek.
De volgende onderzoeksvragen zijn voorafgaand aan de bureaustudie geformuleerd:
1. Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische en
cultuurhistorische potentieel van het terrein?
2. Welke archeologische sites zijn bekend in of nabij het projectgebied?
3. Wat is de landschapshistoriek/evolutie in gebruik van het terrein?
4. Wat is de impact van de geplande werken?
5. Levert het huidige bronnenmateriaal voldoende informatie op of is er
aanvullend vooronderzoek (al dan niet met ingreep in de bodem) nodig? In het
laatste geval: welke methode levert het meeste informatie op?
6.1 Synthese voor gespecialiseerd publiek
6.1.1 Samenvatting van de onderzoeksresultaten en beantwoording van de
onderzoeksvragen
Om in te kunnen schatten wat het archeologisch en cultuurhistorisch potentieel van
het plangebied is, zijn de historische kaarten, de bodem- en geo(morfo)logische
kaarten en luchtfoto’s bekeken en zijn verschillende inventarissen (waaronder de CAI)
en historische/archeologische bronnen geraadpleegd (onderzoeksvragen 1-2).
Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied gelegen is op een
ondergrond bestaande uit tertiaire zandige sedimenten. Deze komen voor tot ca. 31,3
m -mv. Tijdens de laatste ijstijd zijn hierop zandige sedimenten afgezet waarin een
matig droge zandgrond met duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont heeft
ontwikkeld. In de directe omgeving van het plangebied stroomt geen natuurlijke
waterloop. Enkel op 450 m ten oosten van het plangebied stroomt de Vliet die
uitmondt in de Warmbeek. Het terrein ligt op een gradiëntzone gaande van de Vallei
van de Warmbeek naar het Kempisch Plateau. Daardoor is het terrein op een hoogte
tussen 34,4 m +TAW in het noordoosten en 35 m +TAW in het zuidwesten gelegen.
Historisch gezien is de ontwikkeling van Hamont-Achel te plaatsen in de
middeleeuwen maar verschillende oudere vondsten in de nabije omgeving wijzen
eveneens op bewoning in de metaaltijden.
Vanuit de historische kaarten is gebleken dat er een hoge mate van continuïteit is in
en rond het plangebied vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot het einde van de 19e
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eeuw. Het stratenplan lijkt wel sterk onderhevig te zijn geweest aan veranderingen.
Wat bebouwing betreft, blijft het plangebied steeds onbebouwd. Deze tendens zet zich
verder tot op de dag van vandaag waarbij het terrein volledig onbebouwd is gebleven.

Figuur 20. Analysekaart op basis van de DTM en de CAI-waarden.
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6.1.2 Impact van vroegere en geplande werken
Het plangebied is volgens de historische kaarten en recente luchtfoto’s nagenoeg
volledig onbebouwd gebleven. Aan de hand van het historisch kaartmateriaal was het
studiegebied tijdens de 18de tot het einde van de 19de eeuw mogelijk in gebruik als
akkerland. Door het ploegen van het terrein kan de toplaag van het terrein gedeeltelijk
verstoord zijn. Recente luchtfoto’s hebben aangetoond dat het terrein tot op de dag
van vandaag onbebouwd is en gebruikt wordt als grasland.
De opdrachtgever plant het terrein te verkavelen voor nieuwbouw (fig. 3a). In totaal
worden 7 nieuwe loten gecreëerd waarop telkens een geschakelde woning (loten 1 t/m
6) zal gebouwd worden. Alleen in het geval van lot 7 gaat het om een vrijstaande
woning. Uit het funderings- en rioleringsplan (fig. 3b) blijkt dat achteraan de
woningen telkens enkele putten voorzien worden. De leidingen die hiernaar toe
leiden, lopen vanaf de achterkant van de woningen langs de scheiding tussen de
geschakelde woningen naar de putten. Het gaat per lot om een zinkput met een
capaciteit van 3.500 liter en een regenwaterput van 5.000 liter.
Langs de woningen lopen ook enkele leidingen, die vooraan uitkomen op een tijdelijke
put die aansluiting geeft op het rioleringsnetwerk in de straat. De woning op lot 7
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wordt wel onderkelderd met een volwaardige kelder en dit tot een diepte van ca. 3 m.
De kelder bevindt zich onder de volledige woning.
De snedes van de woningen geven aan dat de woningen op loten 1 t/m 6 niet
onderkelderd worden. De woningen worden gefundeerd op een betonnen plaat die
op volle grond wordt gelegd. Er wordt vooralsnog van uit gegaan dat dit op een diepte
van ca. 45 cm, maar de exacte diepte is nog niet bepaald. De funderingen langs de
buitenmuren komen iets dieper en zullen tot een diepte van ca. 1 m reiken. Dit is echter
lokaal en niet onder alle muren.
6.1.3 Potentiebepaling, kennisvermeerderingspotentieel en aanbeveling
Potentiebepaling
Op basis van de landschappelijke situatie van het plangebied kan wel gesteld worden
dat er een gradiëntsituatie aanwezig is: in het noordoosten komen lage delen voor
terwijl het landschap in zuidenwestelijke richting stijgt in de richting van het
Kempisch plateau. De afstand tot een beekvallei of stromend water is tamelijk ver,
waarvan de dichtstbij gelegen stroom zich op een afstand van ca. 450 m bevindt.
Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat de kans op het treffen van steentijdsites voor
het plangebied toch vrij laag is aangezien dergelijke sites over het algemeen worden
aangetroffen op een verhoging in het landschap die zich in een range van 0 tot 250 m
van water bevindt.
Er werd in de nabije omgeving van het terrein een heidelandschap en een bosrijk
gebied met vennen gekarteerd op de Ferrariskaart. Dergelijke heidegebieden zijn
ontstaan door het opstuiven van zand uit beekvalleien en werden tijdens de steentijd
frequent bezocht. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat de kans op het treffen van
steentijdsites voor het plangebied toch middelhoog is aangezien dergelijke sites over
het algemeen worden aangetroffen op een verhoging in het landschap die zich in een
range van 0 tot 250 m van water of dergelijke vennen bevinden.
Anderzijds is het moeilijk tot onmogelijk te achterhalen of er zich onder deze gebieden,
die over het algemeen tijdens het holoceen zijn gevormd door verstuiving en afgezet
zijn op pleistocene dekzanden, nog een onderstoven bodem of depressie bevindt.
Indien er effectief sprake is van een ondergestoven bodem of depressie in het
plangebied of een mogelijke depressie op korte afstand van het plangebied, dan
betekent dit dat er eerder rekening gehouden moet worden met een middelhoge
potentie op steentijdsites. Vondsten kunnen hierbij bestaan uit stenen artefacten,
eventueel ook bot en houtskool kan aangetroffen worden. Ze kunnen al vanaf het
maaiveld voorkomen, net als in de ploeglaag. Echter onder de ploeglaag tot de top van
het tertiair kunnen ze in context voorkomen.
Vanaf het neolithicum wordt de landbouw geïntroduceerd. De aanwezigheid van
vruchtbare gronden zijn hiervoor erg aantrekkelijk. In de omgeving van het
plangebied is een aantal archeologische resten uit de metaaltijden en nieuwe tijd
aangetroffen. Bijgevolg wordt de kans op het aantreffen van vondsten vanaf het
neolithicum tot en met de late middeleeuwen als middelhoog benoemd. Vondsten
kunnen bestaan uit stenen, metalen of ceramische resten. Verder kunnen ook sporen
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als paalsporen, haardsporen of kuilen voorkomen. Resten kunnen in de ploeglaag en
aan het oppervlak voorkomen. Onder het maaiveld zullen de resten en sporen zich
echter in context bevinden.
Vanaf de nieuwe tijd is op basis van historische kaarten te zien dat het plangebied
onbebouwd was en gebruikt werd als akkerland. Vanaf dan is er een lage kans op het
aantreffen van archeologische resten. De kans is klein dat er structuren, sporen of
andere resten onder het maaiveld zullen aangetroffen worden. Resten van slagvelden
of oorlogen zijn in de omgeving niet bekend.
Kennisvermeerderingspotentieel
Er zijn voldoende argumenten om te stellen dat het plangebied zich in een
archeologisch interessante zone bevindt, hoewel de huidige archeologische kennis
toch nog als beperkt kan worden beschouwd. Er is weinig tot niets geweten over het
plangebied en de aangrenzende terreinen, zodat onbekend is wat er zich hier aan
mogelijke archeologische resten in de bodem kan bevinden. Anderzijds is gebleken
dat het plangebied een archeologisch interessante situering kent naar analogie met
gekende archeologische sites in de bredere omgeving en met name in verband met de
middeleeuwse evolutie van Achel.
Verder archeologisch onderzoek in het plangebied zou dus meer informatie kunnen
opleveren
over
de
menselijke
aanwezigheid
in
dit
gebied.
Het
kennisvermeerderingspotentieel wordt als groot ingeschat. Tot nu toe zijn er in de
directe omgeving van het plangebied vondsten uit de metaaltijden en nieuwe tijd
gekend. Het potentieel op het aantreffen van resten uit andere perioden maken het
interessant om bij aanwezigheid van archeologische resten de hiaten in de kennis van
de regio op te vullen.
Aanbevelingen
Vanuit de bureaustudie kan geconcludeerd worden dat er voor dit terrein sprake is
van een middelhoge potentie wat betreft de periode paleolithicum tot en met de late
middeleeuwen. Verder archeologisch vooronderzoek binnen de afgebakende
bouwzone om beter de archeologische potentie van dit terrein in te kunnen schatten
wordt raadzaam geacht vanuit een kosten-batenanalyse, waarbij rekening is gehouden
met de inspanning van verder onderzoek in functie van kennisvermeerdering. In het
programma van maatregelen wordt onderbouwd welke typen vooronderzoek
aangewend moeten worden.
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