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periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):

tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.

Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

4

circa 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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1

Verslag van resultaten bureauonderzoek

F. Stevens
1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in december 2019 en januari 2020 een archeologienota
opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Olmensesteenweg te Ham (Afb. 1 en 2). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
herverkaveling van de bestaande percelen.

Afb. 1.

Het plangebied op de Basiskaart Vlaanderen (GRB). (Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen)
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Afb. 2.

1.1.1

Het plangebied en omgeving op de Basiskaart Vlaanderen (GRB). (Bron: Agentschap Informatie
Vlaanderen)
Administratieve gegevens

uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
aanleiding:
toponiem:
adres:
plaats:
gemeente:
provincie:
kadastrale gegevens:
diepte bodemverstoring:
oppervlakte plangebied:
oppervlakte bodemingrepen:
coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten:
EPSG:31370):

OE-projectcode:

6

Bureauonderzoek
Herverkaveling ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen
Olmensteenseweg
Ongenummerd
Ham
Ham
Limburg
Ham, afd. 1 sectie A nrs. 842f 842g 842h en 852k/ex
Niet van toepassing
5327 m2
Niet van toepassing
205929.8 / 200410.7
206029.1 / 200410.7
205929.8 / 200524.8
206029.1 / 200524.8
2019K183 (bureauonderzoek)

Olmensesteenweg - Ham
VEC-projectcode:
projectmedewerker(s):
wetenschappelijke advisering:
1
autorisatie:
begindatum onderzoek:
einddatum onderzoek:
beheer en plaats documentatie:

relevante thesaurustermen:

1.1.2

5010362 (bureauonderzoek)
F. Stevens (veldwerkleider, bureauonderzoek)
niet van toepassing
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
13 december 2019
28 januari 2020
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
bureauonderzoek.

Eerder onderzoek binnen het plangebied

Binnen het plangebied heeft geen eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
1.1.3

Ligging en huidig gebruik van het plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van de plaats Ham en bevindt zich ten westen van de Olmensesteenweg
direct ten noorden van het perceel waarop huisnummer 105 is gelegen. Aan de zuidwestzijde grenst het
plangebied aan een woonkavel en aan de noordwest en noordzijde grenst het aan beboste kavels.
Het gebied is momenteel onbebouwd en in gebruik als braakliggend terrein.
Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot de milieuhygiënische situatie in het plangebied noch zijn
gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het
KLIP.

1

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

1.1.4

Het plangebied op een luchtfoto uit 2019 (Luchtfoto Vlaanderen, winter 2019 – kleur). (Bron:
Agentschap Informatie Vlaanderen)
Onderzoekskader

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van een voorgenomen herverkaveling om in de toekomst
de bouw van woonhuizen te realiseren. De huidige vier kavels worden herverdeeld in acht kavels, zeven
hiervan zijn voorbestemd voor nieuwbouw en een wordt natuurgebied (zie afb. 4). Vijf kavels zullen een
2
2
2
omvang van 550 m hebben, naast een kavel van 726 m en een kavel van 750 m . Het natuurgebied zal
2
2
1101 m omvatten. Het volledige plangebied heeft daarmee een omvang van 5327 m .
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Afb. 4.
Plan voor herverkaveling met daarop aangegeven de loten waarin het plangebied zal worden
onderverdeeld.
Geplande werken en bodemingrepen
De exacte ingrepen zijn nog niet vastgesteld, het gaat om herverkaveling om in de toekomst verdere
concrete plannen te kunnen ontwikkelen.
ontwikkelen. Zoals gezegd zullen zeven percelen bebouwd gaan worden, en
één perceel ontwikkeld gaan worden tot natuurgebied.
De geplande herverkaveling en latere ontwikkeling zullen leiden tot directe bodemverstoring door de
geplande werken, dan wel tot kennisverlies door versnippering. Voor het plangebied dient daarom
uitgegaan te worden van een integrale verstoring.
Criteria uit Onroerenderfgoeddecreet
Artikel 5.4.2. (01/04/2019 - )
Voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden moet een
archeologienota als vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en gemeld worden in volgende
situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief
defi
beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking
heeft 300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken kadastrale percelen geheel of gedeeltelijk gelegen
zijn in archeologische
cheologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking
heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken kadastrale percelen
percelen helemaal buiten de
archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones, liggen.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale
oppervlakte van de werf van de te vergunnen verkaveling.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, dient enkel rekening gehouden te worden met de terreinen
waarop werken uitgevoerd worden met het oog op het bouwrijp maken van de verkaveling en met de
oppervlakte van de kavels die verkocht en verhuurd zullen worden voor meer dan negen jaar, waarop een
recht van erfpacht of opstal gevestigd zal worden of waarvoor een van die overdrachtsvormen aangeboden
zal worden, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.
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De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden wordt van die verplichting
vrijgesteld indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering.
Bij de aanvraag voor het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
overeenkomstig artikel 85 en 86 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
moet geen gemelde archeologienota worden toegevoegd, voor zover dit niet gepaard gaat met bijkomende
ingrepen in de bodem.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan een archeologienota
waarvan al akte is genomen indienen, als de aanvraag betrekking heeft op dezelfde percelen en als de
ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de werken
omschreven in de archeologienota waarvan akte is genomen. Als er in de archeologienota een
archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en moet hierover een
archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is gemaakt van
onderafdeling 7 van deze afdeling moet de nota waarvan akte is genomen zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
Op het Gewestplan is het plangebied gedeeltelijk bestemd als woongebied met landelijk karakter en
gedeeltelijk als natuurgebied (Afb. 4). Voor het plangebied is geen Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerings Plan
(RUP) van kracht.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor
het verkavelen van gronden. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
criteria. Voor onderhavige omgevingsvergunning geldt een verplichting voor het opstellen van een
archeologienota, daar:
− de terreinen waarop werken uitgevoerd worden met het oog op het bouwrijp maken van de
verkaveling en de kavels die verkocht en verhuurd zullen worden voor meer dan negen jaar, waarop
een recht van erfpacht of opstal gevestigd zal worden of waarvoor een van die overdrachtsvormen
aangeboden zal worden, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies in
2
totaal een oppervlakte van circa 5.327 m beslaan;
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 4.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
2
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.

2

10

Agentschap Onroerend Erfgoed 2019.

Olmensesteenweg - Ham

Afb. 5.

Aanduiding van het plangebied op het gewestplan.
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1.1.5

Onderzoeksopdracht

Doelstelling en vraagstelling
Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
- Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
- Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
- Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?
Randvoorwaarden
Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing op de uitvoering van het bureauonderzoek.
1.1.6

Werkwijze en strategie

Bureauonderzoek algemeen
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
Aardkundige gegevens:
- Tertiairgeologische kaart
- Quartairgeologische kaart 1:50.000
- Geomorfologische kaart
- Bodemkaart 1:50.000
- Bodemgebruikskaart
- Bodembedekkingskaart
- Erosiekaart
- Hoogteverloopkaarten
- Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
- Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
- Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
- Kadasterplan
- Fricx kaarten uit 1712
- Villaret kaarten 1745-1748
- Ferraris kaarten uit 1771-1778
- Atlas der buurtwegen 1840-1850
- Vandermaelen kaart 1846-1854
- Popp kaarten 1842-1879
- Belgische Topografische Kaart 1:20.000
- Luchtfoto’s
- Archeologische luchtfoto’s
Externe partijen:
- Landmaatschappij
- Input Onroerend Erfgoed
- Literatuur
- Iconografische bronnen
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1 Landschappelijke ligging
Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
bron

informatie

Tertiairgeologische kaart 1:50.000

Formatie van Diest (aan het maaiveld)

Quartairgeologische profielkaart 1:200.000

Profieltype 1: eolische afzettingen (zand/zandleem), uit het
Weichseliaan en mogelijk Vroeg-Holoceen.

geomorfologie

Heuvelland van Lummen

digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest

voor het plangebied relevante eenheden: het plangebied zelf is
gekarteerd in het volgende bodemtype
Zcfc Matig droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of
humus B horizont
Nabij gelden de volgende bodemtypes:
wZdfc Matig natte zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of
humus B horizont
Zbfc Droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus
B horizont
wZcfc Matig droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of
humus B horizont

boringen DOV-databank

https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1896-053882
0.0 tot 0.1 Quartaire afzettingen

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster,
1 meter

38 m +TAW

erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse
gemeenten (DOV)

Zeer weinig erosieveilig

0.1 tot 1.9 Formatie van Diest

Tabel 2. aardkundige en landschappelijke gegevens over het plangebied.
Aardkundige en hydrografische situering
Zoals op het Digitale Terrein Model zichtbaar is in afbeeldingen 5 en 6 ligt het plangebied in een relatief
hoger deel ten opzicht van de omgeving en vertoont het een glooiend karakter. De waarden liggen rond de
38 en 39.6 m boven TAW. Het plangebied ligt niet in de buurt van een water.
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Afb. 6.

14

Het plangebied en omgeving op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m. (Bron:
Agentschap Informatie Vlaanderen)

Olmensesteenweg - Ham

Afb. 7.

Het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m. (Bron: Agentschap
Informatie Vlaanderen)

Fysisch-geografische gegevens
Volgens de Tertiairgeologische kaart bestaat het plangebied uit afzettingen behorende tot de Formatie van
Diest, deze afzettingen bestaan uit zandleem tot lemige afzettingen (afbeelding 7).
Op de Quartairgeologische kaart is het plangebied ingedeeld in profieltype 1 (afbeelding 8). Profieltype 1
bestaat uit eolische afzettingen (zand/zandleem), uit het Weichseliaan en mogelijk Vroeg-Holoceen. De
eolische sedimenten uit de laatste ijstijd, het Weichseliaan (116.000-11.700 jaar geleden), bestaan in het
noorden van Vlaanderen voornamelijk uit zand, en gaan richting het zuiden over naar zandleem en leem.
Deze pakketten zijn ontstaan als gevolg van verdroging van het landschap en een gebrek aan vegetatie,
waardoor sediment tijdens deze ijstijd op grote schaal door de wind verplaatst kon worden en als een deken
over het landschap worden afgezet. Lokaal kunnen deze afzettingen nog als colluvium zijn verschoven
(zogenaamde hellingafzettingen). Dit kan gebeurd zijn tijdens het Weichseliaan of pas tijdens het Holoceen,
de huidige warme periode (sinds 11.700 jaar geleden).
De bodem in het plangebied bestaat uit bodemtype ZcFc. Het betreft hier een matig droge zandbodem met
een weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont
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Afb. 8.

16

Het plangebied op de Tertiair geologische kaart 1:50.000. (Bron: Databank Ondergrond
Vlaanderen)

Olmensesteenweg - Ham

Afb. 9.

Het plangebied op de Quartair geologische kaart 1:200.000. (Bron: Databank Ondergrond
Vlaanderen)
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Afb. 10. Het plangebied op de Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest. (Bron: Vlaamse overheid,
Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving/ Databank Ondergrond Vlaanderen)
Grondgebruik en actuele toestand van het terrein
Het plangebied bestaat uit matig droge zandleem tot leem waarin een weinig duidelijk B-horizont
ontwikkeld zal zijn. Gezien de huidige situatie waar het terrein braakliggend is zullen de verstoringen van het
originele bodemprofiel buiten agrarische activiteiten en bioturbatie minimaal zijn. Er zijn geen aanwijzingen
voor bebouwing of grootschalige verstoringen in het verleden.
1.2.2

Historische beschrijving

Historische situatie
De gemeente Ham is in 1977 ontstaan door het samenvoegen van de gemeenten Kwaadmechelen en
Oostham. Ham valt binnen het grote arrondissement Hasselt. Het plangebied ligt in het gedeelte dat onder
de voormalige gemeente Oostham viel.
Voor het eerst is er een vermelding in 784 (Het Germaanse ‘Hamma’ betekent: landtong uitspringend in
overstromingsgebied). Het is gelegen in de zuidelijke Kempen; licht golvend in het oosten, dalend naar het
zuidwesten; natte zandgronden in het noorden en zuiden, droge stuifzanden in het oosten.
Het Land van Ham, dat tijdens de Merovingische tijd in het bezit was van Pepijn van Herstal, is in 698 bij
schenking overgemaakt aan de abdij van Sint-Truiden.
Het dorp ontwikkelde zich op het kruispunt der wegen Kwaadmechelen - Heppen en Olmen - Beverlo,
centraal lag het driehoekig dorpsplein met de kerk en haar kerktoren. Van de oorspronkelijke bebouwing
aan de wegen in de dorpskom bleef vrijwel niets bewaard; pastorie en kasteel lagen ten zuidwesten, buiten
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het dorp, laatstgenoemde verdween in 1834. De magere gronden buiten het dorp werden onder impuls der
norbertijnen tijdens de 16de eeuw benut voor vlas- en hennepindustrie (fabricatie van visnetten), en tijdens
de 17de eeuw gebruikt voor de schapenteelt die er de lakenindustrie als huisnijverheid deed ontstaan.
De belangrijkste kleine gehuchten buiten het dorp waren Quamol ten zuiden, Gerhees ten noordoosten,
Genenberg ten zuidoosten en Langven ten noorden; Wasseven en Generode ontstonden pas tijdens de
20ste eeuw. Het gehucht Langven is dicht bij het plangebied.
Door de achteruitgang van de landbouw tengevolge van de industrialisering tijdens de 20ste eeuw, ging de
oorspronkelijke bebouwing met langgestrekte hoeven (onder meer van het driebeukig type) en hoeven met
losse schikking vrijwel volledig verloren om plaats te ruimen voor recente lintbebouwing aan de
belangrijkste wegen, door de aantrekkingskracht van belangrijke industriële inplantingen in de onmiddellijke
omgeving (de "Produits chimiques de Limbourg" te Kwaadmechelen, de "Produits chimiques" te
Tessenderlo en de Steenkoolmijn te Beringen), en de aanwezigheid van het militair kamp te Leopoldsburg.
Voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog evolueerde de vroegere landbouwgemeente naar
woonforenzengemeente met aanleg van nieuwe woonwijken ten noordwesten en ten zuidwesten van de
dorpskom, en zeer recent ten zuiden van het gehucht Gerhees.
Bouwhistorische schets
Er zijn geen relevante bouwhistorische elementen bekend in de nabije omgeving van het plangebied.
Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
bron

jaartal

historische situatie

Frickx kaarten

1744

Als woest gebied gekarteerd

Ferraris kaarten

1771-1778

Zuidelijk deel bebost, noordelijk deel landbouwgrond, gelegen langs
de Olmesnteenseweg

Atlas der Buurtwegen

circa 1840-1850

In drie kavels onderverdeeld

Vandermaelen kaarten

1846-1854

Bebost

luchtfoto

1971

Bebost

luchtfoto

1979-1990

Bebost

luchtfoto

2013-2015

Bebost

Tabel 3. De historische situatie op verschillende, historische kaarten.
de

18 eeuw
De vroegste kaarten met enig detail zijn de Villaret kaarten, deze zijn genoemd naar de Franse ingenieurgeograaf Jean Villaret en dateren uit de periode 1745-1748, waarin Vlaanderen onder Frans bewind stond.
Uit militaire overwegingen werd op meer dan 80 bladen het gebied tussen Gent-Doornik en Maastricht-Luik
3
gekarteerd. Voor het plangebied is hiervan echter geen kaart beschikbaar.
De Frickx kaarten uit 1744 laten weinig detail zien voor het plangebied, het staat weergegeven in een gebied
met wilde begroeiing.

3

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/81b18f6d-975c-424a-bbca-653371693409, geraadpleegd op 02-01-2020.
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Afb. 11. Het plangebied op de Frickx kaart (bron: Agentschap Informatie Vlaanderen/Koninklijke Bibliotheek
van België).
In de tweede helft van dezelfde eeuw kwamen de Ferraris kaarten (Cartes de Ferraris) tot stand. Dit zijn een
verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld
tussen 1771 en 1778 onder leiding van Joseph de Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie,
veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de eerste systematische en grootschalige kartering,
4
zowel in het huidige België als in heel West-Europa.
De kaarten laten zien dat de Olmensesteenseweg is aangelegd en het plangebied in twee kavels is verdeeld.
Het zuidelijke gedeelte is begroeid met bomen terwijl het noordelijke deel is ingericht als landbouwgrond.
Tussen beide percelen is een begroeide afscheiding zichtbaar, mogelijk betreft dit een houtwal.

4
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Afb. 12. Het plangebied op de Ferraris kaart (bron: Agentschap Informatie Vlaanderen/Koninklijke
Bibliotheek van België).
de

19 eeuw
Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven. Dit is een verzameling van boeken met
5
overzichts- en detailplannen, van rond 1840. De opmetingen voor deze kaarten zijn accurater dan bij de
Ferraris kaarten, maar de informatie over het landgebruik is beperkt.
De kaarten laten zien dat er drie kavels zijn, eentje meer dan er op de Ferrariskaarten zichtbaar was. Wat
voor soort landgebruik er op deze kavels is uitgevoerd is echter niet bekend.

5

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20, geraadpleegd op 02-01-2020.
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Afb. 13. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen (bron: Agentschap Informatie Vlaanderen/Provincie
Vlaams-Brabant/Provincie Limburg/Provincie Oost-Vlaanderen//Provincie WestVlaanderen/Provincie Antwerpen).
Rond zes jaar later zijn de Vandermaelen kaarten samengesteld, genoemd naar Philippe Vandermaelen
6
(1795-1869). Deze Carte topographique de la Belgique is gemaakt tussen 1846 en 1854 op schaal 1: 20.000.
De kaarten laten zien dat het plangebied inmiddels geheel voorzien is van bomen.

6
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Afb. 14. Het plangebied op de Vandermaelen kaart (bron: Agentschap Informatie Vlaanderen/Koninklijke
Bibliotheek van België).
Met de Popp kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te
gebruiken en in kaart te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zijn Atlas cadastral parcellaire de la Belgique niet afgemaakt. Deze kaart brengt het kadaster duidelijk in
7
beeld. Er is echter geen kaartblad beschikbaar van de Popp kaarten voor het plangebied.
De Topografische Kaart van België (1:20.000) is de eerste kaart die werd opgemeten en gewaterpast door de
officieren van het Krijgsdepot, van 1860 tot 1873. Ze toont het grondgebied op de ellipsoïde van Delambre
en gebruikt de sinusoïdale projectie van Bonne. De hoogtes die zijn opgemeten en worden voorgesteld door
hoogtelijnen, zijn berekend vanaf het gemiddeld zeeniveau bij laag water aan de sluis van het Handelsdok in
Oostende. Dankzij fotolithografie in zeven of acht kleuren kon ze snel gepubliceerd worden, en dat verklaart

7

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8f54a85f-4a89-4a58-8bdf-73972a91c30f, geraadpleegd op 02-01-2020.
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het succes van wat oorspronkelijk een voorbereidend document op schaal 1:20 000 was. De topografische
kaart op 1:20 000 zal tot 1951 op het terrein herzien worden; de legende zal verschillende keren aangepast
8
en verrijkt worden.
Op de kaart uit 1873 is te zien dat het plangebied niet bebouwd was en deels als akkerland en deels bebost
is aangeduid.

Afb. 15. Het plangebied op de Topografische Kaart van België 1:20.000 uit 1873 (bron: Nationaal
Geografisch Instituut via www.cartesius.be).
ste

20 eeuw
Op de Topografische Kaart van België (1:20.000) uit 1904 en 1937 is te zien dat er geen verandering is ten
opzicht van de kaart uit 1873. Het enige markante is dat er mogelijke wandelpaden of brandgangen in de
bebossing staan aangegeven. Een andere afwijking kan gezien worden in de ligging van de hoogtelijnen. De
hoogtelijnen zoals aangeduid op de kaart uit 1937 sluiten daarbij beter aan op de actuele situatie. In

8

http://cartesius.be/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B07DF5417-81B0-4ADB-94D3-F5CC01AEFCBE%7D,
geraadpleegd op 24-012019.
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hoeverre de afwijkingen in de hoogtelijnen ook daadwerkelijk duiden op een aanpassing op het reliëf in het
verleden is echter onzeker.

Afb. 16. Het plangebied op de Topografische Kaart van België 1:20.000 uit 1904 (bron: Nationaal
Geografisch Instituut via www.cartesius.be).
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Afb. 17. Het plangebied op de Topografische Kaart van België 1:20.000 uit 1939 (bron: Nationaal
Geografisch Instituut via www.cartesius.be).
ste

In de 20 eeuw werden de eerste luchtfoto’s van het plangebied gemaakt. Op de foto’s is te zien dat het
plangebied bebost is.

26
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Afb. 18. Het plangebied op een luchtfoto uit april 1971 (Luchtfoto Vlaanderen, zomer 1971 - zwart-wit:
bron: Agentschap Informatie Vlaanderen).
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Afb. 19. Het plangebied op een luchtfoto uit juni 1988 (Luchtfoto Vlaanderen, zomer 1979-1990 – kleur:
bron: Agentschap Informatie Vlaanderen).
ste

21 eeuw
ste
Sinds het begin van de 21 zijn er met grote regelmatig, en het laatste decennia zelfs jaarlijks, luchtfoto’s
gemaakt van het Vlaamse grondgebied. Ook op deze luchtfoto is het plangebied bebost.
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Afb. 20. Het plangebied op een luchtfoto uit april 2015 (Luchtfoto Vlaanderen - kleur: bron: Agentschap
Informatie Vlaanderen).
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1.2.3

Archeologisch kader

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (Afb. 21):

161120

165510

500m

17e eeuw

750m

20e eeuw

omschrijving

datering

afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 21. Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

Schans genaamd de Langenschans
Rond metalen plaatje, achtergrond van
kompas?, zwart met witte letter en cijfers, woord
'DEGREES' en gradenindeling tot 360 rond de rand, 5cm
doorsnede, opening in het midden, 0,5 cm, en twee
kleinere gaatjes ernaast. Mogelijk afkomstig van de
neergeschoten Halifax bommenwerper: crashsite van
Halifax HX313-QB-B, 28 mei 1944

Tabel 4. Overzicht van meldingen uit de CAI.
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI slechts twee archeologische meldingen
bekend. Het betreft hier beiden meldingen uit de Nieuwe tijd. Op circa 500 meter afstand zijn er resten
e
gevonden van de Langenschans een verdedigingselement uit de 17 eeuw. Iets verder ten oosten, op circa
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750 meter van het plangebied is een metalen plaatje gevonden vermoedelijk behorend tot een Halifax
bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog is neergeschoten.
1.2.4

Interpretatie en datering

De bodem binnen het plangebied bestaat uit zandleem tot leem dat in het Weichselien is afgezet. De
afzettingen behoren tot de formatie van Diest. Door het ontbreken van een gradiëntzone, ofwel de
nabijheid van water, is er een lage verwachting voor artefactensites uit de Steentijd.
Voor sporensites uit de periode Neolithicum tot en met Middeleeuwen geldt er een middelhoge
verwachting. Het gebied kan in gebruik genomen zijn geweest, maar duidelijke indicaties met betrekking tot
de archeologische verwachting ontbreken. Er geen informatie over de aanwezigheid van archeologische
waarden in de omgeving bekend. Wellicht kan dit ook te maken hebben met het beperkte onderzoek dat er
tot nog toe heeft plaatsgevonden. Er is in de wijde omgeving uit deze periode geen informatie bekend.
Voor de historische periode is de verwachting laag aangezien het gebied buiten bestaande historische
gebieden ligt. Op de oudst bekende historische kaart uit 1744 is er het gebied nog niet ingericht. Pas op de
e
e
Ferrariskaart is de Olmensteenseweg zichtbaar. Gedurende de 19 en 20 eeuw is er op verschillende
historische kaarten en luchtfoto’s geen bebouwing zichtbaar en is het gebied ingericht geweest als
bosgebied. Voor alle perioden kan gesteld worden dat er een lage verwachting is voor archeologische
resten. Bovendien is het gebied begroeid geweest met bomen en de wortels hiervan zullen het
bodemprofiel enige mate verstoord hebben.
1.2.5

Verwachting en conclusies

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:
-

Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Er geldt een lage tot middelhoge verwachting voor archeologisch resten in het plangebied. Het
gebied ligt in een zone op geruime afstand van een waterloop. Dit is een vereiste om bewoning uit
de vroege prehistorie te kunnen verwachten. De verwachting op artefactensites uit de Steentijd is
daarmee laag.
Voor sporensites uit de periode Neolithicum tot en met Middeleeuwen geldt er een middelhoge
verwachting. De landschappelijke ligging sluit niet uit dat bewoning heeft (kunnen) plaatsvinden.
Over archeologische vindplaatsen in de omgeving is weinig bekend. Tot op heden heeft er ook
weinig onderzoek plaatsgevonden, wat het kennispotentieel juist vergroot.
Voor de historische periode is de verwachting laag aangezien het gebied buiten bestaande
historische gebieden ligt. Op de oudst bekende historische kaart uit 1744 is er het gebied nog niet
e
e
ingericht. Pas op de Ferrariskaart is de Olmensteenseweg zichtbaar. Gedurende de 19 en 20 eeuw
is er op verschillende historische kaarten en luchtfoto’s geen bebouwing zichtbaar en is het gebied
ingericht geweest als bosgebied.
Op basis van bovenstaande overwegingen kan voor de zone van de geplande werken de volgende
specifieke verwachting worden opgesteld:
−
−
−

Een lage verwachting voor een vondstniveau uit het Paleolithicum en/of Mesolithicum.
Een middelhoge verwachting voor een sporenniveau uit het Neolithicum tot en met de Late
Middeleeuwen.
Het plangebied is in de Nieuwste tijd in gebruik als weide- en akkerland met enkele landwegen.
Er worden dan ook geen sporenniveaus uit deze periode verwacht, uitgezonderd incidentele
sporen van activiteiten gerelateerd aan bovengenoemd landgebruik. Het kennispotentieel van
dergelijke sporen is laag.
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-

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?
Nee, het plangebied is niet voldoende onderzocht, er dienen proefsleuven gegraven te worden om
de aan- of afwezigheid van sporen uit de periode Neolithicum tot en met Middeleeuwen vast te
kunnen stellen.

Samenvatting
In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in december 2019 en januari 2020 een archeologienota
opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Olmensteenseweg te Ham (Afb. 1 en 2). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
herverkaveling van het gebied.
Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat er een middelhoge verwachting geldt voor
archeologisch resten (sporensites) binnen het plangebied uit de periode Neolithicum tot en met
Middeleeuwen. Om dit te toetsen dient er een proefsleuven onderzoek te worden uitgevoerd.
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