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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2020F271 (bureauonderzoek)

Aanleiding:

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van
gronden met in totaal een kadastraal oppervlakte van ca.
5147m2 en een vergunningsgebied van 5121 m2. Daarmee
valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen
waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen
3000 m2 of meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei
2014 en de Code van Goede Praktijk).

Erkend archeoloog:

Annelies de Raymaeker,
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Sara Claessens
OE/ERK/Archeoloog/2020/00002
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
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Locatie:

Houthalen, Tenrijt (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 220940, y= 190709
punt 2: x= 221045, y= 190804
Prov. Limburg, Gem. Houthalen-Helchteren, Afd. 3, Sectie
F, Percelen 173B en 170A (deels)

Periode uitvoering:

22-06-2020 t/m 24-06-2020

Relevante termen1:

Bureauonderzoek, plaggen, paleobodem, zandgronden

Bebouwde zones:

Geen

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied en het
vergunningsgebied (©Databank Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie

3

Archeologienota: Houthalen – Tenrijt

190800

190780

190760

190740

190720

Legende
Projectgebied
Vergunning
220920

220940

220960

220980

221000

221020

221040

221060

Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied en het
vergunningsgebied (©CADGIS).
1.1.2 Archeologische voorkennis
Niet van toepassing.
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem3 (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem4 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met

3
4

Zie de Code van Goede Praktijk versie 4.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 4.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
-

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Randvoorwaarden:
Niet van toepassing.
Beschrijving geplande werken:
Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geïllustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes5 voor zover deze reeds zijn
opgemaakt.
Huidige situatie
Het vergunningsgebied is grotendeels bebost. Tussen de bebossing zijn enkele zones grasland
aanwezig. Op de luchtfoto van 2019 (fig. 1.4) lijkt de oostelijke hoek van het terrein in gebruik als
stockageplaats voor materiaal van de bouw van de woning vlak naast het vergunningsgebied. Er is geen
bebouwing aanwezig binnen de contouren van het vergunningsgebied.

5

Alle bouwplannen werden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer.
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Fig. 1.4: Recente luchtfoto waarop de huidige terreincondities zichtbaar zijn.

Fig. 1.5: Zicht op het vergunningsgebied. (Bron: GoogleMaps – Streetview).
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Geplande werken
Deze archeologienota kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden. Het vergunningsgebied zal opgedeeld worden in negen loten waarop telkens een open- of
halfopen woning wordt voorzien. Deze huizen zullen bereikbaar zijn via een nieuwe weg die de loten
met de Tenrijt zal verbinden.
Aangezien het gaat om een verkaveling, wordt uitgegaan van een volledige verstoring van het terrein.
Eventueel relevante archeologische waarden in de ondergronden worden hierdoor bedreigd.
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Fig. 1.6: Verkavelingsplan, geprojecteerd op het kadasterplan.
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Zie bijlage voor een gedetailleerd verkavelingsplan op groot formaat.
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Fig. 1.7: Verkavelingsplan.7
7

Zie bijlage voor een gedetailleerd verkavelingsplan op groot formaat.
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1.1.4 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen et cetera van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen8. Voor wat betreft de beschrijving van het fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van België, de
tertiairgeologische kaart, de quartairgeologische kaart, de bodemkaart, het kadasterplan en
luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart werd niet geraadpleegd, vermits deze niet
beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via Geopunt Vlaanderen en het NGI9 online ter
beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot publicatieplannen met behulp van de software QGIS.
De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.
Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed10. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen
of de kaart van Vandermaelen) is geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend Erfgoed en werd
bewerkt via de software QGIS.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de
beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de geschiedenis
van het onderzoeksgebied vanaf de middeleeuwen, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige
omvang dat dit niet past binnen een archeologienota.
1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het vergunningsgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het vergunningsgebied besproken,
met zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en
bodemtypologie11.
Het vergunningsgebied is gelegen aan de Tenrijt in de deelgemeente Houthalen. Het terrein behoort
tot de archeoregio van de Kempen en ligt volgens de traditionele landschappenkaart in het Mijngebied
van Genk-Waterschei. Deze regio omvat de versneden zuidwestelijke en zuidelijke rand van het
Kempens Plateau.12
8

www.dov.vlaanderen.be
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
10
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
11
Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.3.2 in de Code van Goede Praktijk versie 4.0.
12
Antrop e.a. 2002. 45.
9
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Fig. 1.8 (DHM II) toont dat het vergunningsgebied zich bevindt op een zone tussen de Groenstraatbeek
en een aftakking van deze beek. Het reliëf daalt in zuid(west)elijke richting waardoor het terrein dan
ook afwatert in deze richting via de Groenstraatbeek. Verder is het geëgaliseerde steenstort van de
steenkoolmijn van Houthalen (zie infra) zichtbaar ten westen van het vergunningsgebied.
Het detail van het DHM II (fig. 1.9) en de terreinprofielen (fig. 1.10) tonen dat het terrein op een hoogte
tussen 51,0 en 52,5 is gelegen. In de noordelijke hoek van het terrein is wel een soort talud zichtbaar.
Ook lijkt perceel 170A, net zoals de westelijke hoek van perceel 173B, iets hoger te liggen dan de rest
van het vergunningsgebied.
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Fig. 1.8: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied en
het vergunningsgebied.
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Fig. 1.9: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied, het
vergunningsgebied en twee terreinprofielen.

Fig. 1.10: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van zuidwest naar noordoost (paars) en
van noordwest naar zuidoost (oranje).
Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit afzettingen uit de Formatie van
Diest (code Di). De Formatie van Diest vormde zich tijdens het Mioceen (23,8 ma – 5,4 ma) en ligt
binnen het vergunningsgebied op een diepte tussen 4,27 m en 6,06 m (volgens de diktekaart quartair).
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Hieronder staan de verdere voor het vergunningsgebied beschikbare gegevens opgesomd volgens
www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
•

•

•
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Volgens de tertiair geologische kaart (fig. 1.11) is het voornaamste lithografische kenmerk van
de Formatie van Diest het voorkomen van groen tot bruin heterogeen zand met een schuine
gelaagdheid en waarin meerdere grindlagen , (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten en
micarijke horizonten aanwezig kunnen zijn. Bovendien zijn deze gronden glauconietrijk.
De quartair geologische kaart (fig. 1.12) duidt het onderzoeksgebied grotendeels aan met
code 1. Langs de zuidelijke grens van het vergunningsgebied wordt een strook echter
aangeduid met code 3a. Code 1 staat voor eolische afzettingen (ELPw) (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen; 116 ka – 11,7 ka) of mogelijk Vroeg-Holoceen (vanaf 11,7 ka)
met daaronder hellingsafzettingen van het quartair (HQ). Volgens de quartair geologische
kaart werd, langs de zuidelijke grens van het vergunningsgebied (code 3a), op de eolische
afzettingen fluviatiel sediment (FH) (organochemisch en perimarien incluis) afgezet. Het gaat
om afzettingen van het Holoceen en mogelijk het Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan: 14,650 ka
– 11,650 ka). Onder de hellingsafzettingen kunnen in deze zone ook fluviatiele (FPLw) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen; 116 ka – 11,7 ka) voorkomen. Zowel de eolische afzettingen
als de hellingsafzettingen als de fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan kunnen in deze
zone mogelijk ontbreken/afwezig zijn.
Volgens de bodemkaart (fig. 1.13) komen op het vergunningsgebied Zdm-gronden voor. Dit
zijn matig natte zandbodems met een dikke antropogene humus A-horizont. Dit zijn
hydromorfe plaggenbodems. De humeuze deklaag is ten minste 60 cm dik en is donkergrijs of
donker grijsbruin van kleur in de bovenste 40-50 cm (Ap1). Meer naar onder toe wordt de Ap
bleker (Ap2). Onder deze plaggen komt een begraven A of Ap voor (van het bedolven profiel)
en is eerder zwartachtig grijs en voelt vaak eerder venig aan.13 Als er inderdaad plaggen
aanwezig zijn op het vergunningsgebied kunnen deze mogelijk een intacte artefacten- en/of
grondsporensite hebben afgedekt. Dit zou dan kunnen wijzen op een mogelijk goede
bewaartoestand van eventueel aanwezige archeologische sites. In de omgeving van het
vergunningsgebied staan enkele zones gekarteerd als zones waar een podzolbodem aanwezig
is (g-gronden). Het is dus mogelijk dat onder de plaggen een intacte paleobodem aanwezig is
wat gunstig is voor de bewaartoestand van steentijd artefactensites.

Baeyens 1977. 54.
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Fig. 1.11: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.12: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, het
vergunningsgebied en waterlopen.
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Fig. 1.13: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied, het vergunningsgebied
en waterlopen.
1.2.2 Historische beschrijving van het vergunningsgebied
Het vergunningsgebied is gelegen in de deelgemeente Houthalen (prov. Limburg). In 1977 fusioneerde
Houthalen en Helchteren tot de gemeente Houthalen-Helchteren. Houthalen wordt voor het eerst
vermeld in 1117 als Hallu en omstreeks 1212 als Holt-Halen. Dit zou mogelijks te verklaren zijn als hout
(=bos) en Halen (= bochtig hoogland). Oorspronkelijk behoorde Houthalen tot het graafschap Loon.
Later zou de gemeente deel uitmaken van de heerlijkheid Vogelzang, die ook de omliggende dorpen
Zonhoven, Zolder en een deel van Heusden omvatte. Houthalen had zoals de omliggende dorpen vaak
te lijden onder doortrekkende legers. Als antwoord hierop bouwden de inwoners vier schansen in de
verschillende wijken. De ontsluiting van het dorp kwam er met de weg Luik-’s Hertogenbosch in 17601770 en vooral met de exploitatie van de steenkoolmijn vanaf 1938. De steenkoolmijn zorgde voor een
explosieve bevolkingsgroei, waarbij talrijke migranten van buiten Europa kwamen. De wijken
Meulenberg en Houthalen-Oost zijn volledig nieuw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. In 1965 ging
de steenkoolmijn dicht, maar op het geëgaliseerde steenstort werd een industrieterrein aangelegd.
Dit om de werkgelegenheid te verzekeren. Na 1980 groeide het centrum uit tot een kleinsteeds
handelscentrum. Helchteren werd voor het eerst vermeld in 1107 als Haltera, wat mogelijk afkomstig
is van de haledjra of jeneverbessenstruik. De heerlijkheid Helchteren hing tijdens het Ancien Régime
af van de abdij van Sint-Truiden, die hier het waterslot Ter Dolen of de Dool liet bouwen. De abdij bezat
zowel de geestelijke als de heerlijke rechten in het dorp. De gehuchten De Hoef, Dorp, Kunsel en Sonnis
lagen alle vier op de noordelijke helling van de Mangelbeek. Helchteren werd ontsloten door de weg
Luik-’s Hertogenbosch in 1768-1788, het station aan de spoorweg Hasselt-Eindhoven in 1865 en de
weg Heusden-Bree in 1908-1910. Vooral de steenkoolmijn Helchteren-Zolder vanaf 1930 en de
kazerne tussen het dorpcentrum en het oostelijk gelegen Sonnis hebben het aangezicht van het dorp
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gewijzigd. Alleen in Sonnis is het eeuwenoude agrarisch karakter bewaard gebleven. In september
1944 werd in Helchteren hevig slag geleverd tussen Britse en Duitse troepen. Na de oorlog werden nog
een kazerne en schietveld voor vliegtuigen aangelegd. Hierdoor is momenteel een derde van het
grondgebied door militairen in gebruik.14
Vervolgens zal dieper worden ingegaan op het vergunningsgebied zelf aan de hand van historisch
kaart- en fotomateriaal. De Ferrariskaart (1777; fig. 1.14) toont een zeer landelijke omgeving. Het
vergunningsgebied ligt op ca. 1 km ten zuidoosten van de historische kern van Houthalen. Rond dit
dorp was een grote zone in gebruik als akkerland waartoe het vergunningsgebied behoort. Ook het
wegennetwerk was in deze periode niet heel uitgebreid. Wel liep er een weg dwars door het
vergunningsgebied. Een afwijkende georeferentie van de Ferrariskaart kan echter mogelijk betekenen
dat de oorspronkelijke locatie van de weg ten opzichte van het vergunningsgebied licht afwijkt van wat
zichtbaar is op fig. 1.14.
Ook op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840; fig. 1.15) blijft het vergunningsgebied onbebouwd. Wel is
een uitgebreider wegennetwerk zichtbaar. Zo staan de Tenrijt en de Hofstraat langs de zuidelijke grens
van het vergunningsgebied al afgebeeld. Ook de huidige Groenstraat ten noorden van het terrein is
reeds zichtbaar. Langs deze wegen staan ook al verschillende gebouwen afgebeeld, zoals het gebouw
net ten oosten van het vergunningsgebied. Op de Atlas der Buurtwegen ligt het vergunningsgebied
tussen de gehuchten Ten Rijt en Breelaer.
De kaart van Vandermaelen (1846-1854; fig. 1.16) geeft een gelijkaardig beeld weer als de Atlas der
Buurtwegen. Wel staat op deze kaart de regio rond het vergunningsgebied benoemd als Heuvereynde.
Dit gehucht is ook zichtbaar op de topografische kaart van 1873 (fig. 1.17). Op deze kaart is ook de
Brelaer Heide afgebeeld. Ook de Meulenberg, ten oosten van het vergunningsgebied, wordt hier al
vernoemd.
Op de topografische kaart van 1939 (fig. 1.19 en fig. 1.20) staat echter opnieuw het gehucht Ten Rijt
vermeld. Ook de Brelaar Heide en de Meulenberg worden vernoemd. Verder toont deze topografische
kaart een talud langs de straatkant en een kleine talud op de noordelijke helft van het terrein.
Op de topografische kaart van 1969 (fig. 1.21 en fig. 1.22) verschijnen de koolmijnen van Houthalen.
Ten westen van het vergunningsgebied ligt de mijnsite waarvan de Mijnzetel en terril zichtbaar zijn.
De oudste huisvesting van de mijn ligt iets meer ten noorden aan de Grote Baan (oude cité). Deze
huisvesting werd gebouwd vanaf 1924-1925 en omvatte een dertigtal arbeiderswoningen. De gronden
rond de oude cité werden echter te duur waardoor in 1938 werd besloten om een nieuwe
infrastructuur op de Meulenberg te bouwen (cité Meulenberg). Deze nieuwe infrastructuur bleef in
verbinding met de mijnzetel via de Koolmijnstraat.15 Op de topografische kaart van 1969 is verder nog
op het vergunningsgebied de talud langs de straatkant zichtbaar. Ook verschijnt er meer bebouwing in
de omgeving.
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https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13262 ;
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14671 ;
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14670
15
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https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122178 ;
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122142
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Het projectgebied blijft onbebouwd op de luchtfoto’s van 1971 (fig. 1.23) en van 1979-1990 (fig. 1.24).
Wel zijn enkele bomen langs de straatkant zichtbaar. Deze bomen staan mogelijk ook al op de oudere
topografische kaarten (fig. 1.20 en fig. 1.22) afgebeeld.
Op de topografische kaart van 1989 (fig. 1.26) verschijnt een nieuwe woonwijk ten noorden van het
vergunningsgebied. Het is niet zeer duidelijk maar op de luchtfoto van 2000-2003 (fig. 1.27) lijkt meer
bebossing aanwezig te zijn op het vergunningsgebied. De noordelijke hoek van het terrein blijft
grasland. Deze bebossing is beter zichtbaar op de latere luchtfoto’s (fig. 1.28 t.e.m. fig. 1.33). Zo
kunnen drie beboste zones herkend worden waartussen grasland aanwezig is. Op de luchtfoto van
2005-2007 zijn twee kleine bijgebouwtjes zichtbaar langs de zuidelijke en oostelijke grens van het
vergunningsgebied. Verder blijft het terrein onbebouwd. Op de luchtfoto van 2019 lijkt de oostelijke
hoek van het terrein wel in gebruik als stockageplaats voor materiaal van de bouw van de woning naast
het vergunningsgebied.

Fig. 1.14: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.15: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied en
het vergunningsgebied.

Fig. 1.16: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het
projectgebied en het vergunningsgebied.
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Fig. 1.17: Uittreksel uit de topografische kaart van 1873 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.18: Detail uit de topografische kaart van 1873 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.19: Uittreksel uit de topografische kaart van 1939 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.20: Detail uit de topografische kaart van 1939 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.21: Uittreksel uit de topografische kaart van 1969 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.22: Detail uit de topografische kaart van 1969 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.23: Uittreksel uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.24: Uittreksel uit een luchtfoto van 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.25: Uittreksel uit de topografische kaart van 1981 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.26: Uittreksel uit de topografische kaart van 1989 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.27: Uittreksel uit een luchtfoto van 2000-2003 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.28: Uittreksel uit een luchtfoto van 2005-2007 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.29: Uittreksel uit een luchtfoto van 2008-2011 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.30: Uittreksel uit een luchtfoto van 2012 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.31: Uittreksel uit een luchtfoto van 2013 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.

Fig. 1.32: Uittreksel uit een luchtfoto van 2016 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
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Fig. 1.33: Uittreksel uit een luchtfoto van 2019 met aanduiding van het projectgebied en het
vergunningsgebied.
1.2.3 Archeologisch kader van het vergunningsgebied
In deze paragraaf zal de verhouding van het vergunningsgebied tot haar culturele context worden
weergegeven, met in het bijzonder aandacht voor nabij gelegen archeologische waarden16.
1.2.3.1 Gekende archeologische waarden
Het vergunningsgebied ligt in een redelijk landelijke omgeving. In het gebied werd zeer weinig
archeologisch onderzoek met/zonder ingreep in de bodem uitgevoerd. Binnen een straal van 1 km
werd namelijk enkel een kaartstudie uitgevoerd op de Brelaarschans (ID 161098). Aan de hand van
deze kaartstudie heeft men de locatie van de 17e -eeuwse schans met schansvijver kunnen bepalen.
De schans is namelijk nog vaag te herkennen op het gereduceerd kadaster van 1845-1855.17
Er werden wel verschillende archeologienota’s geschreven voor terreinen in de omgeving van het
vergunningsgebied. Zo schreef HAAST een archeologienota (ID 10950) voor enkele zones in de
vroegere cité Meulenberg (zie supra). Er werd echter geen verder archeologisch onderzoek
geadviseerd aangezien deze terreinen volledig verstoord waren door de bouw en afbraak van de

16

In overeenstemming met paragraaf 12.5.3.2 van de Code van Goede Praktijk versie 4.0.
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161098 ;
https://sites.google.com/site/glschansen/home/houthalen-helchteren/houthalen/breilaarschans
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mijnwerkersbarakken en de bouw van de latere sociale woonwijk. 18
Voor een terrein op ca. 200 m ten zuidoosten van het vergunningsgebied schreef het
archeologiebedrijf J. Verrijckt een archeologienota (ID 7289). Aangezien er zeer weinig archeologisch
onderzoek met/zonder ingreep in de bodem werd uitgevoerd in de omgeving werd besloten dat er
archeologisch relevante waarden aanwezig kunnen zijn uit de metaaltijden, Romeinse periode en
middeleeuwen. Hierdoor werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.19
Ca. 545 m ten zuidwesten van het vergunningsgebied ligt een terrein waarvoor HAAST een
archeologienota heeft geschreven. De topografische kaarten tonen dat het vergunningsgebied in een
beemdgebied was gelegen. Deze eerder natte bodem verlaagt de kans op aanwezigheid van menselijke
aanwezigheid in het verleden. In de omgeving werden echter enkele archeologische vondsten
aangetroffen in een gelijkaardige omgeving. Hierdoor werd een lage tot matige verwachting opgesteld
voor de aanwezigheid van archeologische sporen. Daarom werd ook voor dit terrein een
proefsleuvenonderzoek opgelegd.20
Ten westen van het vergunningsgebied op ca. 220 m afstand ligt een terrein waarvoor J. Verrijckt een
archeologienota schreef (ID 9740). Voor dit terrein bestaat, op basis van de topografische ligging, een
lage tot middelhoge kans op het aantreffen van archeologische vondsten uit het paleo- en
mesolithicum. Voor archeologische sporen uit de metaaltijden, Romeinse periode en de
middeleeuwen bestaat een eerder lage tot matige verwachting door het ontbreken van archeologische
waarden in de omgeving uit deze periodes. Aan de hand van de historische kaarten kan een lage
verwachting opgesteld worden vanaf de 18e eeuw. De verwachting voor de verschillende periodes
hangt echter ook af van de bewaartoestand van de bodem. Daarom wordt een landschappelijk
bodemonderzoek geadviseerd. Afhankelijk van de resultaten van dit bodemonderzoek moet een
bijkomend archeologisch booronderzoek uitgevoerd worden. Ook wordt een proefsleuvenonderzoek
geadviseerd om na te gaan of er een grondsporensite aanwezig is op het terrein.21
Voor enkele zones van de steenkoolmijn ten noordwesten van het vergunningsgebied werden
verschillende (archeologie)nota’s geschreven (ca. 500 – 1 km afstand) door BAAC. Er werd een eerste
archeologienota geschreven met ID 921. Door de mogelijke aanwezigheid van plaggen kunnen er nog
archeologische waarden aanwezig zijn. De gunstige ligging van het terrein (op een helling in de buurt
van water) en de mogelijke aanwezigheid van een Usselobodem zorgt voor een verhoogde kans op het
aantreffen van een goed bewaarde steentijd (artefacten)site. Hierdoor zal in eerste instantie een
landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden. Er kunnen echter ook grondsporensites
aanwezig zijn waardoor ook een proefsleuvenonderzoek werd geadviseerd.22
Verder schreef BAAC drie (archeologie)nota’s voor het project Mijnpark. In de Archeologienota voor
fase 1 (ID 4330) toonde het bureauonderzoek aan dat er archeologische waarden aanwezig kunnen
zijn (waarden in de omgeving + gunstige ligging). Een eerste stap is het uitvoeren van een
landschappelijk bodemonderzoek om de verstoringsgraad en het steentijdpotentieel van het terrein
na te gaan. Er wordt geen proefsleuvenonderzoek geadviseerd aangezien de beperkte grootte van het
terrein zeer weinig tot geen mogelijkheid biedt tot relevante kenniswinst bij een
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van de Konijnenburg 2019.
Verrijckt 2018.
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22
Baeyens 2016.
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proefsleuvenonderzoek.23
Een nota (ID 6650) werd geschreven voor het project Mijnpark fase 2. Op dit terrein werd een
landschappelijk booronderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het archeologisch potentieel voor dit
plangebied zeer laag was. Het terrein was namelijk grotendeels verstoord. Hierdoor werd geen verder
onderzoek geadviseerd.24
BAAC schreef een derde archeologienota voor fase 3 met ID 6651. Door een hoge verstoringsgraad en
door een lage kans op het aantreffen van archeologische sites werd ook voor dit terrein het potentieel
op kennisvermeerdering zeer laag ingeschat. Hierdoor werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.25
Net ten westen van de terreinen waarvoor BAAC enkele (archeologie)nota’s heeft geschreven, ligt een
terrein waarvoor ARON een archeologienota heeft geschreven (ID 11173). Ook op dit terrein werd
geen verder onderzoek geadviseerd door een grootschalige verstoring van het terrein.26
1.2.3.2 Gebieden “geen archeologisch erfgoed”
Ten noordwesten van het vergunningsgebied liggen twee zones vlak naast elkaar die zijn opgenomen
in de GGA (gebieden geen archeologie).
Ook ten oosten van het vergunningsgebied ligt een zone die in de GGA werd opgenomen. Voor delen
van deze zone werd een archeologienota geschreven (ID 10950). Dit gebied behoorde tot de cité
Meulenberg (zie supra) en is tijdens de bouw en afbraak hiervan vergraven. Ook latere bouwwerken
hebben deze zone sterk verstoord waardoor hier geen archeologie meer wordt verwacht.27
1.2.3.3 Beschermde archeologische sites
Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen de begrenzing of in de directe
omgeving van het vergunningsgebied. De synthesekaart toont wel de aanwezigheid van bouwkundige
erfgoed en monumenten in de omgeving, voornamelijk restanten van de koolmijnen
(mijnwerkersschool, schachtbok nr.2, hoofdgebouw mijn, kleuterschool cité Meulenberg,
arbeiderswoningen,…). Ook de pastorie en de Sint-Martinuskerk zijn beschermde monumenten.
Verder liggen enkele hoeves in de omgeving die staan aangeduid als bouwkundig erfgoed.
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Fig. 1.34: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied, het vergunningsgebied en de
archeologische voorkennis in de directe omgeving (Bron: www.agiv.be).

Fig. 1.35: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied, het vergunningsgebied en een
synthese van de culturele waarden in de omgeving (Bron: www.agiv.be).
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1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
het vergunningsgebied is gelegen aan de Tenrijt in Houthalen, een deelgemeente van HouthalenHelchteren (prov. Limburg). Het terrein is gelegen nabij water in een licht hellend reliëf dat daalt in
zuid(oost)elijke richting. Deze gunstige ligging kan mogelijk wijzen op menselijke aanwezigheid vanaf
de steentijd. Bovendien komen volgens de bodemkaart plaggen voor op het terrein. Deze plaggen
kunnen mogelijk intacte archeologische sites hebben afgedekt. De bodemkaart toont ook de
aanwezigheid van podzolbodems in de omgeving. Het is dus mogelijk dat de plaggen een intacte
paleobodem (podzol) hebben afgedekt wat gunstig is voor de bewaartoestand van in situ steentijd
artefactensites. Naast artefactensites kunnen de plaggen mogelijk ook een (pre)historische
grondsporensite hebben afgedekt.
Het historisch kaart- en fotomateriaal toont dat het terrein sinds de 18e eeuw nooit bebouwd is
geweest waardoor er mogelijk een intacte bodemopbouw aanwezig is. Dit alles zorgt voor een goede
bewaartoestand van eventueel aanwezige archeologische sites (artefactensites + grondsporensites).
Kort samengevat kunnen er archeologische restanten vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwen
voorkomen. Door de afwezigheid van bebouwing op het kaart- en fotomateriaal kan de verwachting
vanaf de Nieuwe Tijd worden bijgesteld tot laag. Bovendien is er zeer weinig archeologisch onderzoek
in de omgeving uitgevoerd waardoor er een hoog potentieel op kenniswinst te behalen valt.
Een landschappelijk bodemonderzoek kan controleren in hoeverre er een plaggenbodem aanwezig is
en indien er onder deze plaggen een intacte (paleo)bodem aanwezig is. Dit zou meer inzichten geven
over de bewaartoestand van eventueel aanwezige in situ steentijd artefactensites en/of
(pre)historische grondsporensites.
1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er een archeologische verwachting bestaat voor
(pre)historische archeologische waarden vanaf de steentijd. Een landschappelijk bodemonderzoek zal
kunnen nagaan in hoeverre er plaggen en/of een intacte (paleo)bodem aanwezig zijn op het
vergunningsgebied.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van een archeologische site kan niet afdoende gestaafd worden. Een landschappelijk
bodemonderzoek kan nagaan wat de bodemopbouw is en wat dit impliceert voor de bewaring van het
bodemarchief en eventueel geassocieerde archeologische waarden.
Zijn er archeologische relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van gekende of verwachte archeologische
relevante sites.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Voor de historiek en landgebruik binnen de gemeente Houhalen-Helchteren zou een mogelijke
opgraving van groot wetenschappelijk belang kunnen zijn. Er werd in de omgeving namelijk zeer weinig
archeologisch onderzoek met/zonder ingreep in de bodem uitgevoerd. Er val dus een groot potentieel
op kenniswinst te behalen.
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Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Een landschappelijk bodemonderzoek kan nagaan wat de bodemopbouw is en wat dit impliceert voor
de bewaring van het bodemarchief en eventueel geassocieerde archeologische waarden. Specifiek
voor dit vergunningsgebied kan dit onderzoek nagaan of er plaggen aanwezig zijn die een mogelijk
intact archeologisch niveau/paleobodem hebben afgedekt.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
He volledige terrein zal verkaveld worden in 10 loten (waaronder een weg). Hierbij wordt uitgegaan
van een volledige verstoring van het terrein. Het niet laten doorgaan van deze werken is geen optie.
In eerste instantie wordt een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd om op basis van de
resultaten van dit onderzoek het verdere verloop van het archeologisch traject te gaan bepalen.
Het procesverloop rondom de afwegingen van verder vooronderzoek voor dit onderzoeksterrein na
afronding van het bureauonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in fig. 1.36.
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Fig. 1.36: Procesverloop voor het vergunningsgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de
beslissingsboom bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 32).
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Plannenlijst
2017F271 (bureauonderzoek)
1.1
Topografische kaart
Locatie vergunningsgebied
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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1.3
Kadasterplan
Locatie vergunningsgebied
1/600
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2020
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Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakwijze
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1.4
Luchtfoto
Synthese terreincondities
1/600
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
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2020
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2020
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Type plan
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Type plan
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Datum

1.9
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Weergave reliëf
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.10
Terreinverloop
Hoogte van het vergunningsgebied
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.11
Tertiair geologische kaart
Bodemopbouw
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1989-2001

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.12
Quartair geologische kaart
Bodemopbouw
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1991-2005

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.13
Bodemkaart + Topografische kaart
Bodemopbouw
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2012-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

1.14
Ferrariskaart
Historische kaart
1/10000
Analoog
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Datum

1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.15
Atlas der Buurtwegen
Historische kaart
1/5000
Analoog
1841

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.16
Vandermaelenkaart
Historische kaart
1/5000
Analoog
1846-1954

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.17
Topografische kaart
Historische kaart
1/10000
Analoog
1873

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.18
Topografische kaart
Historische kaart
1/5000
Analoog
1873

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.19
Topografische kaart
Historische kaart
1/10000
Analoog
1939

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.20
Topografische kaart
Historische kaart
1/2000
Analoog
1939

Plannummer
Type plan

1.21
Topografische kaart
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Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Historische kaart
1/10000
Analoog
1969

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.22
Topografische kaart
Historische kaart
1/2000
Analoog
1969

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.23
Luchtfoto
Plangebied
1/2000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1971

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.24
Luchtfoto
Plangebied
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1979-1990

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.25
Topografische kaart
Historische kaart
1/5000
Analoog
1981

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.26
Topografische kaart
Plangebied
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1989

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.27
Luchtfoto
Plangebied
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2000-2003
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.28
Luchtfoto
Plangebied
1/600
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2005-2007

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.29
Luchtfoto
Plangebied
1/600
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2008-2011

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.30
Luchtfoto
Plangebied
1/600
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2012

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.31
Luchtfoto
Plangebied
1/600
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2013

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.32
Luchtfoto
Plangebied
1/600
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.33
Luchtfoto
Plangebied
1/600
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal

1.34
Topografische kaart
Archeologische voorkennis
1/10000
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Aanmaakwijze
Datum

Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.35
Topografische kaart
CAI locaties
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017
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Bijlage 1: Verkavelingsplan
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