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INLEIDING
Voorliggende nota behandelt de resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek dat uitgevoerd werd
naar aanleiding van het bekomen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ter hoogte
van de Bekaertlaan te Lanklaar (gem. Dilsen-Stokkem, prov. Limburg).
Aangezien het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem op het moment van de aanvraag niet
volledig kon worden uitgevoerd, werd conform onderafdeling 7 van het Onroerend Erfgoeddecreet een
archeologienota met uitgesteld traject opgemaakt en bij het Agentschap Onroerend Erfgoed gemeld door ARON
bv. Deze archeologienota, die ID 12388 meekreeg, werd door Onroerend Erfgoed in akte genomen met als
voorwaarde dat het naleven van het voorgestelde Programma van Maatregelen en het naleven van het Onroerend
Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 als voorwaarden in de afgeleverde vergunning werden opgenomen.
Het uitgesteld vooronderzoek dat uitgevoerd werd, betrof een landschappelijk bodemonderzoek (2020A18), een
verkennend archeologisch booronderzoek (2020G231) en een proefsleuvenonderzoek (2020G232). De resultaten
van deze onderzoeken worden omschreven in Deel 1 van deze nota. Op basis hiervan wordt er geen verder
onderzoek geadviseerd, wat beargumenteerd wordt in Deel 2.
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DEEL 1. VERSLAG VAN RESULTATEN
HOOFDSTUK 1. HET ONDERZOEKSGEBIED
1. Situering onderzoeksgebied 1
De initiatiefnemer plant op een ca. 18,8 ha groot terrein (Afb. 1), kadastraal gekend als Lanklaar, Afd. 5, sectie B,
percelen 131G en 275G, de bouw van een kartonfabriek. Ook worden er zones met verhardingen, grasdallen en
klinkers aangelegd met hiertussen tuinaanleg, waardoor de bodemingrepen het volledige projectgebied
omvatten.
Het braakliggend onderzoeksterrein ligt op het industrieterrein van Lanklaar, waar eerder de voormalige
Bekaertfabriek stond, die in 2013 is afgebroken. Het projectgebied wordt begrensd door naastgelegen
fabrieksterreinen in het noorden, door de Nijverheidslaan en de Zuid-Willemsvaart in het oosten, de Bekaertlaan
in het zuiden en de Siemenslaan in het westen.

Afb. 1: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood)

Het onderzoeksterrein behoort geomorfologisch gezien tot de Maasvlakte en het terrassenland. Het
onderzoeksgebied zelf ligt in het dekzandgebied van de Maasvallei, ter hoogte van het terras van Eisden-Lanklaar,
op een plaatselijk duinreliëf. De huidige Maas stroomt op ca. 4 km ten oosten van het onderzoeksterrein. De ZuidWillemsvaart ligt direct ten oosten van het terrein, de Vrietselbeek stroomt op 625 m ten oosten.
Binnen het projectgebied zijn beperkte hoogteverschillen zichtbaar (ca. 42 m à 42,5 m TAW) met enkele
uitschieters in de vorm van kunstmatige zand en steenhopen, afkomstig van de sloop van de Bekaert-fabriek (Afb.

1

Wesemael (2019).
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2). Het terrein werd bij de inrichting van het bedrijventerrein geëgaliseerd, hetgeen een ophoging veroorzaakte
t.o.v. het oorspronkelijk landschap.

Afb. 2: Uittreksel uit het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het onderzoeksgebied in het rood.

Ter hoogte van het projectgebied geeft de Tertiair geologische kaart (Afb. 3) afzettingen van de Formatie van
Bolderberg m.n. het Lid van Genk weer. De Quartair geologische kaart (Afb. 4) geeft overwegend de Formatie van
Hechtel (duinzanden) weer die afzettingen van de eolische Formatie van Wildert op fluviatiele Eisden-Lanklaar
grinden afdekt. In het oosten van het terrein ontbreekt de Formatie van Hechtel. Volgens de bodemkaart (Afb. 5)
wordt de ondergrond ter hoogte van het onderzoeksgebied gevormd door een OT-bodem (vergraven/
geëgaliseerde terreinen). Verder wordt in de omgeving, op ca. 1 km ten noorden en 800 m ten westen van het
onderzoeksgebied, het oorspronkelijke duingebied aangeduid d.m.v. X-bodems.
Interessant op archeologisch vlak is dat bij de eolische zanden in de Pleistocene sequentie mogelijk Usselo-bodems
voorkomen. De eolische zanden zijn pakketten die in opeenvolgende perioden zijn afgezet, met daartussen
stilstandsfasen in de sedimentatie. In die stilstandsfasen konden onder invloed van de toenemende vochtigheid
en uitloging tijdens het einde van de laatste ijstijd bodems tot ontwikkeling komen, waaronder de Usselo-bodem.
Deze paleo-bodem ontwikkelde zich tijdens het Allerød (ca. 12.850 - 13.900 BP) en wordt gekenmerkt door een
grijswitte uitgeloogde horizont van ca. 10-15 cm dikte, waarin vaak houtskoolresten (spikkels) voor komen.
Cartografische bronnen tonen aan dat het onderzoeksgebied zich oorspronkelijk in een uitgestrekt duinen- en
heidegebied bevond (Afb. 6) dat aan het eind van de 19de eeuw systematisch werd omgezet in naaldhoutbos
(mijnaanplantingen). In de zuidoostelijke hoek werd begin jaren ’30 na de verbreding van het kanaal (ZuidWillemsvaart) een boerderij met varkensstallen gebouwd (Afb. 7). Deze werd reeds in 1942 ontmanteld en
omgebouwd tot een omheind barakkenkamp (Afb. 8).
Tijdens WOII werd dit barakkenkamp gebruikt als een Duits dwangarbeiders- en krijgsgevangenenkamp , waar
Oost-Europese burgers (‘Ostarbeiter’) en Russische krijgsgevangenen werden ingezet in de nabijgelegen
steenkoolmijnen. Na WO II, vanaf 1950, werd het opnieuw verbouwde kamp gebruikt als verblijfplaats voor
Italiaanse en Turkse gastarbeiders. De sporen van het kamp zijn vandaag de dag echter volledig verdwenen. Het
werd in 1970 gesloopt (Afb. 9), en het terrein werd machinaal geëgaliseerd bij de aanleg van het industrieterrein.
Aansluitend werd binnen het projectgebied de Bekaert staaldraadfabriek gebouwd (Afb. 10). Deze werd in 2013
volledig gesloopt.
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Afb. 3: Uittreksel tertiaire kaart en met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood (Groenblauw: Formatie van
Bolderberg, Lid van Genk) (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 –
www.ngi.be).

Afb. 4: Uittreksel Quartair profieltypekaart kaartblad 26: Rekem met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood. (Geel:
Formatie van Wildert op Maasmechelen grinden op mogelijk een ouder dan het boven liggend lid van de Formatie van Lanklaar;
Licht geel: Formatie van Hechtel op Formatie van Wildert op Eisden-Lanklaar grinden, blauw: Formatie van Leut op onbekende
Maasgrinden op mogelijk een ouder dan het boven liggend lid van de Formatie van Lanklaar, bruin: Formatie van Bouwel op
Formatie van Wildert op Eisden-Lanklaar grinden).)
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Afb. 5: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het
Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).

Afb. 6: Detail uit de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld op initiatief van Graaf de Ferraris (1771-1778)
met situering van het onderzoekterrein (rood).
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Afb. 7: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).

Afb. 8: Detail uit topografische kaart van 1969 met situering van het onderzoeksterrein (rood).
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Afb. 9: Orthofoto uit 1971 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).

Afb. 10: Orthofoto uit 2005-2007 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).
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Uit 12 controleboringen die tijdens het bureauonderzoek op het terrein gezet werden, blijkt dat het terrein veel
minder verstoord was dan aanvankelijk verwacht: in 10 boringen werden de natuurlijke zanden behorend tot de
pleistocene afzettingen bereikt onder een afdekkend pakket zand van 1 à 1,55 m dik. Het betrof zowel gemengd
duinzand als zanden vermengd met teelaarde en spikkels baksteen en beton (sloopresten). Deze vermengde
zanden zijn vermoedelijk aan de egalisatie van het terrein te relateren.
Verder bleek dat in 1 boring (BP12, Afb. 6) in het uiterste zuidoosten van het terrein een Usselobodem voorkwam
op ca. 2 m diepte. De Usselo-horizont bevond zich ca. 1 m onder de resten van een licht vermengde podzol. Ook
elders werden in drie boringen in het noorden en het zuiden van het terrein vermengde podzols (BP7) of intacte
podzolprofielen (BP 5 en 9) aangetroffen onder ca. 1 m vermengde zanden.
Op basis van de terreinhistoriek kon afgeleid worden dat de zanden die tijdens de controleboringen aangetroffen
werden op de podzolbodems, vermoedelijk de resten van de stuifduinen zijn. Deze waren voorafgaand aan de
ontwikkeling van het gebied op de westelijke helft van het projectgebied aanwezig. Bij de aanleg van het
industriegebied in 1970 werd het terrein geëgaliseerd. Hierbij werden vermoedelijk de natuurlijke stuifduinen
afgetopt en de dalen tussen de duinen met het zand gevuld. Mogelijk heeft zich voor de aanleg of na de sloop van
de vroegere staalfabriek nog een bijkomende egalisering voor gedaan. Dit heeft over het volledige projectgebied
een ophoging veroorzaakt die varieert in dikte. Dit is ook zichtbaar op het DHM (Afb. 2) waarop het projectgebied
zich duidelijk als een iets hoger gelegen vlak aftekent.2

Afb. 11: Overzichtsplan controleboringen binnen het projectgebied (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal
Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).

2

Wesemael 2019, 34-36.
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2. Archeologische voorkennis
Op het onderzoeksterrein werd tot heden geen gravend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wel werd een
bureauonderzoek uitgevoerd (2019I26) en zijn verschillende CAI-locaties in de omgeving bekend (Afb. 12).
Ten noordwesten van het projectgebied is de site ‘Reinkensheide’ (CAI 50163) gelegen. Bij een archeologisch
onderzoek in 1962 werden hier onregelmatige, kleine zwarte vlekken ingetekend. De vondsten bestonden uit
grote stukken houtskoolfragmenten en fragmenten van urnes die werden aangetroffen in een drietal komvormige
kuiltjes. Deze sporen konden gedateerd worden in de IJzertijd. Op deze site werd verder ook nog een
vondstenconcentratie van aardewerk aangetroffen, mogelijk eveneens uit de ijzertijd. Tot slot werden er ook
enkele fragmenten van een gepolijste bijl aangetroffen. Deze dateren uit het neolithicum.
Op 150 m ten oosten van het projectgebied werd er een deel van een grafveld aangetroffen (CAI 50726). De
begravingen bestonden uit brandgraven met aardewerk uit de Romeinse periode. Dit grafveld houdt verband met
de aanwezigheid van een Romeinse heirweg, nl. de Romeinse noord-zuid route door de Maasvallei (CAI 218212).
Links en rechts van deze Romeinse weg werden nog verschillende verdere Romeinse vondsten geregistreerd:
Op de grens van de gemeente Lanklaar met de gemeente Eisden is de site Mulheim gelegen (CAI ID 50605). Hier
werden sporen van begravingen uit de vroeg-Romeinse periode aangetroffen. Ca. 600 m ten noordoosten van het
projectgebied werd langs de Dorpsstraat (CAI 51259) een Romeins kruikje gevuld met crematieresten
aangetroffen. Ook dit wijst op de aanwezigheid van een grafveld.
Ten zuiden van het projectgebied, maar aan de oostzijde van de Zuid-Willemsvaart werd nog een tweede deel van
een Romeinse weg aangetroffen. Het gaat hier mogelijk om een wintertracé van de gekende weg CAI 218212 (CAI
ID 700342). Nog iets meer in zuidelijke richting vinden we op het tracé van de Fluxys aardgasvervoerleiding een
locatie waar door middel van terreinverkenning enkele neolithische silexvondsten werden gedaan (CAI ID 50355).

Afb. 12: Detail van de CAI met aanduiding van de omliggende vindplaatsen (lichtblauw), gebeurtenissen (groen) en het
onderzoeksterrein (rood) (Geo.onroerenderfgoed.be, Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal Geografisch
Instituut C18008 – www.ngi.be).
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In de nabijheid van het projectgebied werden twee eerdere vooronderzoeken uitgevoerd in het kader van
archeologienota’s. Meteen ten westen van het projectgebied, aan de overzijde van de Siemenslaan, werd in 2018
door ARON bv een bureauonderzoek uitgevoerd3. Meteen ten zuiden van de Bekaertlaan werd in 2017 door
Annika Devroe een bureauonderzoek uitgevoerd4.
Ten westen van het projectgebied, grenzend aan de westzijde van het industriegebied, werden verschillende
vooronderzoeken uitgevoerd op de voormalige mijnsite van Eisden. Deze archeologienota en bijhorende nota’s
zijn gekend onder de naam ‘Vooronderzoek Dilsen-Stokkem, Terhills, Nationaal Parklaan’ en vormen dankzij het
grootschalige booronderzoek dat werd uitgevoerd in een gebied dat bodemkundig voor een groot deel gelijkend
is met het huidige projectgebied, waardevol vergelijkingsmateriaal5.
Op basis van het uitgevoerd bureauonderzoek (2019I26) werd volgende verwachting voor het huidige
projectgebied vooropgesteld:
Vermits het terrein in het verleden topografisch in een gunstige positie gelegen was, in de gradiëntzone, is het
potentieel op het aantreffen van prehistorische artefactensites theoretisch als hoog te beschouwen. Door de
geschiedenis van het bodemgebruik van het projectgebied tussen het einde van de 19de eeuw en heden, wordt
deze verwachting echter voor een deel van het terrein naar matig bijgesteld. Het noordelijke deel van het terrein
krijgt vanwege het voorkomen van intacte podzolbodem een hoge verwachting mee.
Volgens de Quartairgeologische kaart wordt de ondergrond ter hoogte van het onderzoeksgebied overwegend
gevormd door de Formatie van Hechtel die op zijn beurt afzettingen van de Formatie van Wildert op EisdenLanklaar grinden afdekt. Ter hoogte van het zuidoostelijke gedeelte ontbreekt de Formatie van Hechtel en liggen
er enkel zanden van Wildert op de Eisden-Lanklaar grinden. Over het volledige terrein bestaat de kans dat in deze
Eolische zanden in de Pleistocene sequentie Usselo-bodems voorkomen. Deze bodems uit het warme interstadiaal
van het Allerød krijgen een hoge verwachting mee voor vuursteenartefactensites uit het laat-paleolithicum
(Federmessercultuur).
In de CAI zijn enkele aanwijzingen te vinden voor de aanwezigheid van (proto-)historische sites in de omgeving
van het terrein (>150 m). In principe kan het archeologisch potentieel van het terrein dan ook als matig worden
ingeschat.
Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen is er voor het projectgebied geen enkele indicatie betreffende aanof afwezigheid van bewoning. De ligging op een iets hoger gelegen deel nabij de Maas en enkele beken kan wijzen
op een potentieel voor bewoning uit vroegere perioden (steentijd tot en met Romeinse periode). In de nabije
omgeving zijn enkele steentijdvondsten bekend die op een gelijkaardige topografische locatie aangetroffen
werden.
Voor de middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel duidelijk dat Dilsen-Stokkem reeds bewoond werd
gedurende de 11de eeuw en Lanklaar sinds de 13de eeuw. Het projectgebied is echter volledig gelegen buiten de
bewoningskernen en in landelijk gebied.6

3

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/8738
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/5069
5 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/5696 en
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/9887
6 Wesemael (2019).
4
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3. Geplande bodemingrepen
De initiatiefnemer plant op een 18,8 ha groot terrein (Afb. 13), kadastraal gekend als Lanklaar, Afd. 5, sectie B,
percelen 131G en 275G (gemeente Dilsen-Stokkem, prov. Limburg), ) de nieuwbouw van een kartonfabriek op een
momenteel braakliggend voormalig fabrieksterrein. De fabrieksgebouwen zullen een oppervlakte krijgen van in
totaal 123 568 m². Rondom de zone met nieuwbouw worden ook nog zones met verhardingen (34 514 m²),
grasdallen (1206 m²) en klinkers (2199,2 m²) aangelegd. Hiertussen komt tuinaanleg. De bodemingrepen omvatten
hierdoor het volledige projectgebied.
Het project wordt gerealiseerd in drie fasen:
* zone I: onthaal, aut. magazijn, kartonmachine, verwerking (conversie I en II) + bureelgebouw
* zone II: magazijn (50%) + docklevelers + parking (zijde Bekaertlaan)
* zone III: overige deel (zijde gebuur)
Nivelleren
Het onderzoeksterrein zal voorafgaand aan de werken over de volledige oppervlakte genivelleerd worden
waardoor het maaiveldniveau overal op 42,00 m TAW aangelegd wordt. Het westelijke deel van het terrein zal vnl.
opgehoogd worden en het oostelijke deel eerder afgegraven. De hoeveelheid die moet worden opgehoogd of
afgegraven worden, varieert sterk aangezien het terrein erg veel kleine niveauverschillen kent. Het lijkt er op dit
moment op dat er maximaal een 50-tal cm wordt opgehoogd en maximaal, plaatselijk in het noordoosten van het
terrein, ca. 1 à 1,4 m wordt afgegraven. Elders lijken afgravingen maximaal 50 cm diep te gaan.
Op het braakliggende terrein bevinden zich momenteel ook nog enkele bergen met gestapeld steenpuin. Hier
zullen de afgravingen uiteraard ook dieper gaan t.o.v het huidige niveau. Het zand afkomstig van deze bergen zal
voor de nivellering gebruikt worden. Het nivelleren zal gebeuren door middel van zware machines. Deze
bodemingrepen omvatten het volledige projectgebied.
Industriegebouwen
De industriegebouwen worden opgebouwd op een betonplaat van ca. 0,45 m dikte, over een oppervlakte van 123
568 m² (Afb. 13.2, wit). De plaat wordt voorzien van paalfunderingen die op rijen van om de 12 m geplaatst worden
(van west naar oost) en om de ca. 40 m van noord naar zuid (Afb. 13.2, blauw/lichtgroen en afb. 16). Ter hoogte
van de buitenwanden van de gebouwen worden tussenpalen iets dichter bij mekaar geplaatst op een afstand van
gemiddeld 6 m.
De palen steunen over het algemeen op een funderingsvoet van 2,20 m breed. Een heel aantal tussenpalen zijn
echter smaller. De onderzijde van de funderingszolen zal tot op 180 à 195 cm onder de nulpas (of 40,05 à 40,20
m TAW) uitgegraven worden. Op dit niveau worden veel smallere, diepere in de grond gevormde heipalen
geplaatst om de funderingszolen de nodige stabiliteit te geven. Deze palen worden geboord tot op maximaal 4,5
à 6 m diepte.7
De vloerplaat wordt algemeen op ca. 0,45 m onder de nulpas (41,55 m TAW) aangelegd (Afb. 13.2, wit). Tussen
de funderingszolen zal de betonplaat rusten op de aangevulde / geëgaliseerde grond. Op deze plaatsen vinden
dus buiten de funderingszolen geen / nauwelijks bodemingrepen plaats 8.
Op de meeste plaatsen volstaan de boven beschreven funderingszolen om de stabiliteit van het gebouw te
garanderen, maar in een viertal zones dient bijkomend te worden gefundeerd:
- In het westen van het terrein, ter hoogte van het automatisch magazijn, worden in een dichter grid van 3,4 m x
1,5 m bijkomende paalfunderingen geplaatst (Afb. 13.2, paars/donkderblauw).

7
8

Schriftelijke communicatie met Marc Wustefeld en Alex Bertram op 04/08/2020 en 05/08/2020.
Plaatselijk zullen wel nutsleidingen en riolering aangelegd worden, evenals een diepere sleuf (zie infra).
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- Iets verder ten oosten worden in een grid van 3 m x 3 m bijkomende paalfunderingen geplaatst. De betonplaat
zou hier ook dieper uitgegraven worden tot op 2 m diepte onder de nulpas (40,00 m TAW, afb. 13.2, bruin).
- Centraal op het terrein worden de funderingszolen van de tussenpalen dichter bij mekaar geplaatst in een grid
van 12 x 6 m. De uitgraving van de funderingszolen zal net als elders tot op 180 à 195 cm diepte onder de nulpas
gaan (Afb. 13.2, lichtgroen).
- Ten slotte zal ook ter hoogte van de hoogbouw (ca.12 425 m²) in het oosten van het terrein diepgaand
gefundeerd worden in een dicht grid van 3,4 m x 1,5 m. De betonplaat zal hier op 1,15 à 2,90 m diepte aangelegd
worden (39,10 à 40,85 m TAW, afb. 13.2, donkergeel).
Op de grens met de oostelijke laadkade worden de boven beschreven funderingszolen dieper aangelegd tot op
3,10 m onder de nulpas (dieper dan 38,90 m TAW: Afb. 13.2, lichtgroen).
Centraal in het zuiden van het projectgebied, ter hoogte van de Bekaertlaan, komt er een kantoorgebouw waar er
een ondergrondse parking voorzien zal worden van ca. 1150 m². Het kantoorgebouw zelf zal bestaan uit 4
bouwlagen. De funderingsplaat van de ondergrondse parking heeft een dikte van 0,40 m en wordt aangelegd op
een diepte van 3,70 m onder de nulpas (38,30 m TAW, Afb. 13.2, lichtroze en Afb. 14).
Het aanleggen van de funderingspalen, de betonplaat, en de bouw van de fabriek zal gebeuren met behulp van
zware machines. De diepere in de grond gevormde palen worden geheid zonder voorboren. 9
Laad-en loskades
Ten oosten en ten zuiden van de fabrieksgebouwen komt er een laad-en loskade (Afb. 13.2, donkerroze). Deze
laadkades zullen een oppervlakte hebben van respectievelijk 5467 m² en 3939 m². Er wordt hier een
betonverharding voorzien. Het afgewerkt niveau wordt aangelegd op 1,20 m onder de nulpas. De afgraving van
de laadkades zal bijgevolg ca. – 1,50 m bedragen onder de nulpas, uitgaande van 0,30 m afgravingen voor de
aanleg van verhardingen. Het uitgraafniveau ligt bijgevolg op ca. 40,50 m TAW.
De aanleg gebeurt machinaal met een graafmachine.
Centrale sleuf
Centraal op het terrein wordt een 3 tot 6 m brede noord-zuid georiënteerde sleuf aangelegd tot op 4,12 m diepte
onder de nulpas. Het uitgraafniveau voor deze sleuf ligt dus op 37,88 m TAW (Afb. 13.2, blauw gearceerd).
De bodemingrepen hiervoor zullen machinaal plaatsvinden d.m.v. een graafmachine.
Brandwegen
Er zullen drie brandwegen uitgevoerd worden in grasdallen, met een gezamenlijke oppervlakte van 1206 m². Het
afgewerkt oppervlak van de brandwegen wordt op 0,05 m onder de nulpas aangelegd. Er kan uitgegaan worden
van een maximale afgraving van 0,50 m onder de nulpas of tot op 41,50 m TAW.
De aanleg gebeurt machinaal.
Parkings en groenaanleg
Er worden naast de ondergrondse parking onder het kantoorgebouw eveneens twee bovengrondse parkings
voorzien. Deze worden geklinkerd en hebben samen een oppervlakte van 2199,2 m². Aan de noord-, west- en
zuidzijde van de fabriek worden tussen de verhardingen (parkings en inritten) perken met groenaanleg voorzien,
waarin o.a. bomen worden aangeplant.

9

Plaatselijk zullen wel nutsleidingen en riolering aangelegd worden.
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Het afgewerkt oppervlak van de verhardingen wordt over quasi het volledige terrein op 0,05 m onder de nulpas
aangelegd. Er worden hiervoor afgravingen verwacht tot op 0,35 m onder de nulpas (41,65 m TAW, Afb. 13.2,
donkergroen). De aanleg gebeurt machinaal.

Afb. 13.1. Inplantingsplan van de ontworpen toestand (zie ook BIJLAGE) (Bron: Maxan Engineering & Architects, dd.
16/04/2019, digitaal plan, dd onbekend, aanmaakschaal 1.200, 2019I26)

Afb. 13.2: Funderingsplan met aanduiding van de uitgraafdieptes (zie tekst. Opgemerkt kan worden dat de aanduiding van de
uitgravingen voor de funderingszolen (lichtgroen) vereenvoudigd werden om het plan leesbaar te maken: in de lichtgroen
gearceerde locaties wordt slechts plaatselijk ter hoogte van elke individuele funderingszool (blauw) uitgegraven. Tussenin komt
de vloerplaat (elders in het wit aangeduid)) (Bron: Maxan Engineering & Architects / ARON bv, dd. 09/07/2020, digitaal plan,
1.2000, 2020G231)
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Afb. 14: Doorsnede van het kantoorgebouw met ondergrondse parking (bron: architect, digitaal plan, dd onbekend,
aanmaakschaal onbekend, 2019I26)

Afb. 15: Riolering- en funderingsplan (Bron: Maxan Engineering & Architects, 2019I26, dd. 16/04/2019, digitaal plan, 1:200,
2019I26)
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Afb. 16: Doorsnedes en bovenaanzichten van funderingszolen (Bron: Maxan Engineering & Architects, 2020G231, dd.
20/06/2019, digitaal plan, 1:20, 2019I26)

Nutsleidingen en riolering
Verspreid over het terrein worden heel wat nutsleidingen, riolering en waterputten voorzien (Afb. 13.2, blauw en
afb. 15, blauw en groen). Deze worden aangelegd in machinaal gegraven sleuven en putten die net iets breder en
dieper zijn dan de desbetreffende leiding. Het gaat in dit geval om sleuven die uitgegraven worden tot op een
diepte van 3,70 m onder de nulpas (38,30 m TAW). Een viertal regenwatertanks wordt centraal op het terrein
aangelegd over een breedte van 3 m op een die 39,80 m TAW (Afb. 13.2, lichtgeel).
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4. In akte genomen maatregelen
Uitgaande van bovenstaande gegevens werd in de in akte genomen archeologienota (ID 12388)10 bijkomend
vooronderzoek geadviseerd.
Dit diende in eerste instantie te bestaan uit een landschappelijk bodemonderzoek door middel van boringen.
Indien dit onderzoek aantoont dat op het terrein een gaaf (A-E-B-C) of voldoende gaaf (A-B-C) bewaarde bodem
aanwezig is, dan dient een vooronderzoek naar prehistorische artefactensites uitgevoerd te worden. Dit
onderzoek start met een verkennend archeologisch booronderzoek dat bij een positief resultaat uitgebreid wordt
met een proefputtenonderzoek in functie van steentijd artefactensites.
Vervolgens vindt een proefsleuvenonderzoek naar (proto-)historische sites plaats.
Op basis van de besluiten van bovenstaande onderzoeken, kan na afloop van elk onderzoek gekeken worden naar
een vervolgstrategie, naar de doorlooptijd en naar eventueel natuurwetenschappelijk onderzoek en
conservatietechnieken. Mits een duidelijke motivatie kunnen deelgebieden uitgesloten worden van een volgende
stap in het onderzoek.11
Deze archeologienota werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed in akte genomen zonder bijkomende
voorwaarden.

10
11

Wesemael (2019), https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/12388.
Wesemael (2019), 55-56.
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HOOFDSTUK 2. LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK
1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Onderdeel van het
onderzoek

Landschappelijk bodemonderzoek

Projectcode

2020A18

Naam en
erkenningsnummer
archeoloog

Willem Vanaenrode
OE/ERK/Archeoloog/2018/00207
ARON bv Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006

Andere actoren en
specialisten:
Aardkundige

Functie

Naam

Projectleider
Veldwerkleider
Assistent-Archeoloog
Assistent-Archeoloog
Aardkundige
Topograaf

Petra Driesen
Willem Vanaenrode
Tom Lees
Hanne De Langhe
Sander Op de Beeck
Joris Steegmans

Extern wetenschappelijk
advies

Nvt.

Nvt.

Locatiegegevens

Limburg, Dilsen-Stokkem, Lanklaar, Bekaertlaan.

Bounding box coördinaten

X-min,Y-min: 243783, 190036 ; X-max,Y-max: 244505, 190399.

Oppervlakte

De zone die binnen het huidige project ontwikkeld wordt, heeft een oppervlakte van
ca. 18,8 ha.

Kadasternummers

Lanklaar, Afd. 5, sectie B, percelen 131G en 275G.

Thesaurusthermen12

Landschappelijk bodemonderzoek, Lanklaar, Bekaertlaan.

Overzichtsplan
verstoringen

Zie BIJLAGEN.

12

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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, Afb. 17: Kadastraal plan met perceelgrenzen, afbakening van het onderzoeksterrein (rood) en zone van het landschappelijk
odemonderzoek (blauw).

Afb. 18: Uittreksel uit de topografische kaart met afbakening van het onderzoeksterrein (rood) en zone van het landschappelijk
bodemonderzoek (blauw) (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 –
www.ngi.be).
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1.2 Onderzoeksvragen en randvoorwaarden
Doel van het landschappelijk bodemonderzoek is het beschrijven van de bodem waarbij sediment- en
bodemkarakteristieken worden vertaald naar proces, afzettingsmilieu en daarmee landschapsdynamiek en
archeologisch potentieel. Een volledig boorprofiel wordt bekomen van elke relevante aardkundige eenheid of
antropogene laag. Tevens wordt een volume sediment opgeboord en ingezameld dat als representatief wordt
gezien voor de desbetreffende aardkundige eenheid of antropogene laag.
Op basis van dit onderzoek kan tevens de impactbepaling bijgesteld worden indien dit nodig blijkt, vnl. bij het
voorkomen van diep verstoorde zones.
Hierbij dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
-

-

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?
Doen zich binnen het projectgebied paleobodems voor? Zo ja, welke?
Is er sprake van één of meerdere begraven bodems?
Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel of verschillende gelaagdheden? Zo ja, waar en tot
welke diepte is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een natuurlijke of antropogene
verklaring voor?
Zijn er horizonten die te koppelen zijn aan de voormalige schans op het terrein, zoals bijvoorbeeld
grachtvullingen?
Zijn er tekenen van erosie?
Komen de aardkundige vaststellingen overeen met de verwachtingen uit het bureauonderzoek?
Wat is de diepte van de grondwatertafel?
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met
bodemsporen?
Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze bodems?
Is verder aanvullend vooronderzoek noodzakelijk? Indien ja, motiveer de keuze van de te gebruiken
methode.
In hoeverre dient de vraagstelling, de voorziene onderzoeksstrategie –en methode van de volgende
onderzoeksfasen bijgestuurd worden

1.3 Werkwijze, verloop en actoren
Voor de start van het landschappelijk bodemonderzoek werd de ligging van de ondergrondse kabels opgevraagd
via KLIP.
Op 05/11/2019 vond een werfvergadering plaats waarop Petra Driesen en Elke Wesemael (beide ARON bv), Annick
Arts (Onroerend Erfgoed), de initiatiefnemer en het ingenieursbureau aanwezig waren. Tijdens dit overleg werd
het volgende overeengekomen:




De aanwezige bergen met steenpuin hoeven niet verplaatst te worden voor de uitvoer van het
landschappelijk booronderzoek: de landschappelijke boringen kunnen verplaatst worden naar de voet
van de steenhopen. In geval van bijkomend vooronderzoek (zoals boringen naar prehistorie en/of
proefsleuven) kan het wel nodig zijn dat deze verwijderd moeten worden.



Het boorgrid voor het landschappelijk bodemonderzoek mocht in de zones die sterk geroerd bleken (bv
ter hoogte van de voormalige fabriek) vergroot worden naar 50 x 50 m



Het verwijderen van de begroeiing mocht voorafgaandelijk aan het landschappelijk bodemonderzoek
gebeuren

Ook werd meegegeven dat het project in drie fasen gerealiseerd zou worden waarbij de uitvoer van fase 1 urgent
is.
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zone I: onthaal, aut. magazijn, kartonmachine, verwerking (conversie I en II) + bureelgebouw
zone II: magazijn (50%) + dock-levelers + parking (zijde Bekaertlaan)
zone III: overige deel

Deze fasering mocht mits een buffer aangehouden worden voor de opmaak van de nota’s. Het geniet wel de
voorkeur dat het landschappelijk bodemonderzoek over het volledige onderzoeksgebied dan wel over zone I en II
samen, wordt uitgevoerd.
Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd over het volledige terrein tussen 15 en 28 januari 2020.
Willem Vanaenrode (ARON bv) was veldwerkleider, Tom Lees en Sander Op de Beeck (ARON bv) waren aanwezig
als assisterend archeoloog en als bodemkundige. Petra Driesen en Elke Wesemael (ARON bv) volgden het project
intern op. Hanne De Langhe (ARON bv) schreef het Verslag van Resultaten.
De uitvoering van het landschappelijk bodemonderzoek gebeurde conform de vereisten opgenomen in de Code
van Goede Praktijk (CGP 7.3). Van het programma van maatregelen zoals omschreven in de in akte genomen
archeologienota met ID12388, werd afgeweken wat betreft het boorgrid. Deze laatste voorzag in het plaatsen van
202 boringen in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m. Het boorplan dat in de archeologienota werd
voorgesteld (Afb. 19), werd tijdens de uitvoer van het onderzoek grotendeels aangehouden, vnl. buiten de
voormalige bebouwing. Naar aanleiding van het overleg met erfgoedconsulente (zie supra), werd echter beslist
om in een sterk geroerde zone centraal op het terrein in een groter grid te boren. Er werd hierbij gekozen voor
een grid van 60 m x 60 m om, bij afwezigheid van verstoringen, het oorspronkelijk grid van 30 x 30 m makkelijker
te kunnen verderzetten. Buiten de bouwkader van de voormalige fabriek werd standaard in een grid van 30 x 30
m geboord. Binnen de voormalige fabriek werd begonnen met een grid van 60 x 60 m. Waar de boringen positief
bleken te zijn werd vervolgens het grid verkleind naar 30 X 30 m. Hierdoor werden er uiteindelijk 173 boringen
gezet (Afb. 20).
De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. De diepte van de
geplaatste boringen varieerde van ca. 20 cm tot 300 cm onder het maaiveld. Op elk punt werd getracht een boring
uit te voeren tot op een diepte van minstens 30 cm in de C-horizont, waarna deze werd gefotografeerd,
beschreven. Dat bij 49 boringen verspreid over het terrein (BP2-10, 12-14, 17, 19-23, 25, 38, 40, 42, 45-47, 52, 56,
67, 75, 79, 83, 8, 123-128, 130-133, 145, 155-157, 166, 172-173) niet dieper werd geboord, heeft te maken met
aanwezige verstoringen. Zo kon in het noorden van het terrein ter hoogte van boringen BP46, 47 en 56
bijvoorbeeld slechts tot op ca. 20 cm diep geboord worden omdat op een hard oppervlak werd gestoten.
Steekproefsgewijs werden er verspreid over het onderzoeksgebied boringen tot op een diepte van 3 m gezet om
de mogelijke aanwezigheid van een Usselobodem te controleren.
Alle boorprofielen werden gefotografeerd en beschreven. Er werden hieruit 5 referentieprofielen gekozen
(boorpunten 53, 92, 132, 152 en 161). Het opgeboorde sediment werd in stratigrafische volgorde gelegd met een
schaallat erlangs. De bovenzijde van de boring bevindt zich links(boven) op de foto, het diepste punt rechts(onder).
De positie van het maaiveld bevindt zich ter hoogte van de 0 op de schaallat.
De beschrijving van de horizonten werd gebaseerd op de FAO Unesco Systeem (A, E, B, C; met waar mogelijk
verdere onderverdeling). Alle boringen werden genummerd en zijn daarna op een gegeorefereerd plan met
leesbare schaal aangebracht (boorpunten opgemeten d.m.v. GPRS, inclusief de hoogtemeting in TAW).
De veldwerkleider stelde een boorlijst13 en een gegeorefereerd overzichtsplan, met daarop de inplanting van de
boorpunten (Afb. 18) op. Tevens werden dagrapporten opgesteld. Bij de uitwerking van het onderzoek werden de
foto’s op zo’n manier hernoemd opdat de benaming van de foto’s de gegevens uit de fotolijst omvat. In de
BIJLAGEN is een overzicht van de mappenstructuur met benaming van de foto’s weergegeven. 14. Daarnaast
werden terreindoorsnedes15 en een overzichtsplan van de bewaring van de aardkundige eenheden en de variatie

13

Zie bijlagen.
Zie bijlagen.
15 Zie bijlagen.
14
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in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied opgemaakt
gedigitaliseerd.17

23

16

. Ten slotte werden de boorprofielen

Er werden bij het landschappelijk bodemonderzoek geen natuurwetenschappelijke staalnames genomen.

Afb. 19: Boorplan uit de in akte genomen archeologienota met aanduiding van de boorpunten en het onderzoeksterrein (zwart)
op bestaande toestand (BT) (ARON bv, digitaal plan, dd. 09/2019, aanmaakschaal 1.2000, 2019I26).

16
17

Bijlage 8.
Bijlage 10.
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Afb. 20: Overzichtsplan met de uitgevoerde boringen binnen het onderzochte gebied. De boringen in een grid van 60 x 60 m
binnen de bestaande bebouwing staan in het blauw aangeduid, de rondom en tussenliggende boringen in het zwart werden in
een grid van 30 m x 30 m gezet (Bron: ARON bv, digitaal plan, aanmaakschaal 1:2000, dd. 28/01/2020, 2020A18).
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2 Assessment
2.1 Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksterrein, met een oppervlakte van ca. 18,8 ha en kadastraal gekend als Dilsen-Stokkem, Afdeling 5,
Sectie B, percelen 131G en 275G, is momenteel braakliggend en kent over het algemeen een vrij vlak verloop.
Beperkte hoogteverschillen zijn zichtbaar tussen ca. 41,5 en ca. 42,5 m TAW. Het in oorsprong golvende
duinenlandschap werd in het verleden reeds machinaal geëgaliseerd, o.a. bij de inrichting van het bedrijventerrein.
Dit veroorzaakte een ophoging ten opzichte van het oorspronkelijke landschap. In het westen van het terrein
bevinden zich enkele grote hopen met steenpuin, sterk vermengd met zand en grind, afkomstig van de sloop van
een vroegere fabriek. 18 Verder is er heel wat lage begroeiing, afgewisseld met wat bomen, op het terrein aanwezig
(Afb. 21- 28).

Afb. 21: Overzichtsfoto van het onderzoeksterrein (Bron: ARON bv, dd 17/01/2020, 2020A18).

18

Wesemael 2019, 12.
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Afb. 22: Overzichtsfoto van het onderzoeksterrein, genomen vanuit het zuidwesten (Bron: ARON bv, dd 17/01/2020, 2020A18).

Afb. 23: Overzichtsfoto van het onderzoeksterrein, genomen vanuit het noordwesten (Bron: ARON bv, dd 17/01/2020, 2020A18).
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Afb. 24: Overzichtsfoto van het onderzoeksterrein, genomen vanuit het westen (Bron: ARON bv, dd 17/01/2020, 2020A18).

Afb. 25: Overzichtsfoto van het onderzoeksterrein, genomen vanuit het zuidwesten (Bron: ARON bv, dd 17/01/2020, 2020A18).
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Afb. 26: Overzichtsfoto van het onderzoeksterrein, genomen vanuit het westen (Bron: ARON bv, dd 17/01/2020, 2020A18).

Afb. 27: Overzichtsfoto van het onderzoeksterrein, genomen vanuit het westen (Bron: ARON bv, dd 17/01/2020, 2020A18).
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Afb. 28: Overzichtsfoto van het onderzoeksterrein, genomen vanuit het westen (Bron: ARON bv, dd 17/01/2020, 2020A18).

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat over quasi het volledige onderzoeksterrein één of meerdere
ophogings- en egalisatiepakketten voorkomen. De minimale waargenomen dikte van het ophogingspakket is 20
cm (o.a. BP46, 47, 56 in het noorden van het terrein), maar op de meeste plaatsen waar er doorheen dit pakket
geboord kon worden, bedroeg de dikte ca. 100 à 160 cm. In het ophogingspakket kwamen heel wat verstoringen
voor die plaatselijk tot 3 m diep gaan. Waar er doorheen de ophogingspakketten / verstoringen geboord kon
worden, werden er zandbodems aangetroffen met een al dan niet intact podzolprofiel.
(Gedeeltelijk) bewaarde podzolprofielen werden vnl. aangetroffen centraal in het westen, naar het zuiden toe en
centraal in het oosten (Afb. 29, groen en afb. 30, roze). Naar de perceelgrenzen toe in het westen en oosten en
centraal binnen het projectgebied waren de bodemprofielen volledig verstoord of verstoord tot in de C-horizont.
Soms kwam nog een Ap-horizont voor onder de waargenomen ophogingslaag, maar een podzolprofiel was afwezig
(Afb. 30, witte zone)
Bewaring van de boorprofielen
Een matig tot goed bewaard podzolprofiel (A/B/C-profiel en A/E/B/C-profiel) werd slechts in 40 van de 173
boringen aangetroffen (Afb. 29, groen). Vaak waren de herkenbare podzolhorizonten in deze boringen wel wat
verrommeld. De boringen met herkenbaar podzolprofiel vormen grofweg een tweetal centrale clusters: één
centraal in het westen van het terrein (ter hoogte van de toekomstige fabrieksgebouwen en de zuidelijke laadkade,
47 057 m², Afb. 30 roze) en één in het oosten (ter hoogte van de hoogbouw, 22 019 m², Afb. 30, roze). Het niveau
waarop de podzol aangesneden werd, kon vastgesteld worden vanaf 39,5 à 41 m TAW. De niveaus waren
wisselend, maar algemeen hoger in het westen (40 à 41 m TAW) dan in het oosten. Waar centraal in het westen
een cluster aan boorpunten en dus een gebied met een goede bodembewaring aanwezig was, kan opgemerkt
worden dat er naar het zuiden en het oosten toe tussen de bewaarde podzolprofielen toch heel wat verstoringen
aanwezig waren (zie infra).
De rest van de boringen (133 boringen) waren quasi allen (uitz.: B16, zie infra) volledig verstoord of bevatten een
ophogings-/egalisatiepakket dat reikte tot in de C-horizont (Afb. 27, blauw en rood), hetgeen wijst op een
afwezigheid van een podzol.
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Afb. 29: Overzichtsplan aardkundige variatie met aanduiding van het projectgebied (zwart), gaaf bewaarde bodemprofielen
(donkergroen), matig gaaf bewaarde bodemprofielen (lichtgroen), slecht bewaarde bodemprofielen (blauw) en verstoorde
bodemprofielen (rood) (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd 28/01/2020, aanmaakschaal 1.2000, 2020A18).

Afb. 30: Overzichtsplan variatie aardkundige eenheden met aanduiding van de zones met bewaarde podzolbodem in het roze
(Bron: ARON bv, digitaal plan, dd 28/01/2020, aanmaakschaal 1.2000, 2020A18).
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Waargenomen typeprofielen
Er werden op het terrein in totaal 5 typeprofielen waargenomen: een A/E/B/C-profiel (Afb. 31), een A/B/C-profiel
(Afb. 32), een A/C-profiel (Afb. 33), een verstoord profiel tot diep in de C-horizont (zonder aanwezigheid van een
A-horizont, Afb. 35) en een volledig verstoord profiel waarin de onderliggende C-horizont niet kon worden
aangesneden (Afb. 36). Alle typeprofielen zijn quasi over het volledige terrein bedekt door het eerder vermeld
ophogings-/egalisatiepakket, met uitzondering van boring 16 in het noordwesten van het terrein waarin geen
verstoringspakket werd aangetroffen (Afb. 34). Deze boring vertoonde een A/C-profiel zonder bovenliggend
ophogings-/egalisatiepakket.
In totaal bleek in 21 boringen het podzolprofiel gaaf bewaard (A/E/B/C-profiel, Afb. 29, donkergroen), m.n. in B50,
55, 59-61, 64, 72, 77, 80, 92, 94-96, 109, 113-114, 119-121, 142, 144, 163.
19 boringen bleken een matig gaaf bewaard podzolprofiel te bevatten (A/B/C-profiel, Afb. 29, lichtgroen), nl. B32,
53-54, 65-66, 68, 82, 89-91, 106, 112, 118, 143, 154, 160, 162, 164, 167.
In 8 van bovenstaande boringen met een gaaf tot matig gaaf bewaard profiel (B60, 64, 65-66, 68, 95, 143 en 164)
werd geen Ap-horizont boven het podzolprofiel aangetroffen. De verstoringen reikten hier dus tot de podzol, die
desondanks (matig) gaaf bewaard bleek. Tevens kan nogmaals opgemerkt worden dat in heel wat van
bovenstaande podzolprofielen de typische E- en B-horizonten verrommeld waren (B50, 64, 72, 77, 94, 96, 119).
In 18 boringen werd een slecht bewaard bodemprofiel (A/C-profiel, Afb. 29, blauw) aangetroffen. Kenmerkend
voor deze profielen is dat onder het ophogingspakket nog een Ap-horizont voorkomt boven de C-horizont. Het
betrof boorpunten B16, 69, 70, 74, 76, 98, 100, 101, 104, 108, 110, 111, 122, 134, 140, 141, 147, 161.
De overige boringen op het terrein betroffen volledig verstoorde bodemprofielen of bodemprofielen die tot diep
in de C-horizont verstoord waren (Afb. 29, geel en rood).
Zo kon in boringen B2-10, 12-14, 17, 19-23, 25, 38, 40, 42, 45-47, 52, 56, 67, 75, 79, 83, 88, 117, 123-128, 130133, 145, 155-157, 165, 172, 173 niet door het verstoringspakket geboord worden. De diepte van deze boringen
varieerde van ca. 20 cm tot ca. 3 m.
In boringen B1, 11, 15, 18, 24, 26-31, 33-37, 39, 41, 43-44, 48-49, 51, 57-58, 62-63, 71, 73, 78, 81, 85-87, 93, 97,
99, 102-103, 105, 107, 115, 129, 135-139, 146, 148-152, 165, 168-171 werd onder de verstoringspakketten
meteen de C-horizont aangesneden op een diepte van 38,84 à 41, 63 m TAW.
Beschrijving van de bodemhorizonten
De ophogings-/egalisatiepakketten bestonden uit zand dat vooral in het oosten van het terrein vermengd was met
teelaarde, veel stenen, soms baksteen en in mindere mate ook met beton, mortel, hout of (verbrand) afval. Zoals
reeds vermeld werd, waren deze ophogings-/egalisatiepakketten minimaal 20 cm dik, maar op heel wat plaatsen
werden diepere verstoringen waargenomen tot zelfs 3 m diep. De ophogingspakketten en diepere verstoringen
konden echter op basis van de geregistreerde boorprofielen niet duidelijk van mekaar onderscheiden worden.
Wel was op de meeste plaatsen waar tot in de onderliggende natuurlijke zandbodems geboord kon worden, het
ophogingspakket ca. 100 à 160 cm dik.
De Ap-horizont die in heel wat boringen aangesneden werd, was 5 tot 50 cm dik en bestond uit donkerbruin tot
donkergrijs zand.
De onderliggende E-horizont die in een aantal boringen voorkwam, bestond uit lichtgrijs zand en was 5 tot 15 cm
dik.
In de meeste bewaarde podzolprofielen kwam hieronder een zwartbruine zandige Bh-horizont voor van ca. 5 tot
25 cm dik met daaronder een roodbruine zandige Bs-horizont van 5 tot 20 cm dik. In een aantal boringen (B32,
50, 55, 59, 64, 68, 72, 89, 91, 112, 120-121, 143, 160) ontbrak de Bh-horizont, slechts in vier boringen (B82, 95,
96, 119) kwam geen Bs-horizont voor onder de Bh-horizont. In de meeste boringen was de B-horizont vrij
onduidelijk en zoals reeds vermeld waren de herkenbare podzolhorizonten vaak verrommeld. De afbeeldingen die
in dit rapport weergegeven worden, geven de meest duidelijke podzolprofielen op het terrein weer.
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De onderliggende C-horizont bestond uit gelig tot bruinbeige zand dat hier en daar roestverschijnselen vertoonde.
De diepte waarop roestverschijnselen zichtbaar werden, varieerde van 25 cm tot 2,90 m onder het maaiveld. Op
heel wat plaatsen was een duidelijke roestige Cg-horizont zichtbaar. Plaatselijk werd ook een witbeige tot grijze
reductiehorizont waargenomen, soms rechtstreeks onder de verstoringen en soms onder de C- of Cg-horizont (B1,
98-99, 107-108, 112, 114, 134, 152, 164, 169).
De grondwatertafel werd nergens op het terrein aangesneden.

Afb. 31: Referentieprofiel BP 92 met horizonten Verstoring – Ap – E – Bh – Bs – C (Bron: ARON bv, dd 27/01/2020, 2020A18).
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Afb. 32: Referentieprofiel BP 53 met horizonten Verstoring – Ap – Bh – Bs – C (Bron: ARON bv, dd 27/01/2020, 2020A18).

Afb. 33: Referentieprofiel BP 161met horizonten Verstoring – Ap – C (Bron: ARON bv, dd 27/01/2020, 2020A18).
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Afb. 34: Profiel BP 16 met horizonten Ap –C (Bron: ARON bv, dd 27/01/2020, 2020A18).

Afb. 35: Referentieprofiel BP 152 met horizonten Verstoring –C (Bron: ARON bv, dd 27/01/2020, 2020A18).
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Afb. 36: Referentieprofiel BP 132 met horizonten Verstoring (Bron: ARON bv, dd 27/01/2020, 2020A18).

Afb. 37: Profiel BP 95 met horizonten Verst. – E – Bh – C – T (Bron: ARON bv, dd 27/01/2020, 2020A18).
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2.2 Interpretatie
De bodemkaart geeft voor het grootste deel van het terrein een OT-bodem en in het oosten een OB-bodem weer.
In de omgeving worden onder andere X-bodems (duingebieden) en Z.f-bodems (podzolbodems) weergegeven. De
boringen op het terrein bevestigden de gegevens van de bodemkaart gezien quasi over het volledige terrein
ophogingslagen en verstoringen voorkwamen die tot minstens 20 cm en maximaal 3 m diepte waargenomen
werden. Dit neemt niet weg dat in 40 boringen onder het ophogings-/egalisatiepakket een gaaf tot matig gaaf
bewaard, al dan niet verrommeld podzolprofiel voorkwam (A/E/B/C-profiel en A/B/C-profiel).
Waar doorheen de verstoringen geboord kon worden, werden op het volledige terrein pleistocene zandbodems
(Z..) aangetroffen. Zoals vermeld was in 40 boringen een matig gaaf tot gaaf bewaard podzolprofiel met meestal
onduidelijke B-horizont zichtbaar. In 21 boringen kwam nog een bewaarde E-horizont voor. Dit komt overeen met
een Z.f-bodem. Roestverschijnselen kwamen voor op 0,25 tot 2,90 m diepte of vanaf niveau 38,84 à 41,83 m TAW.
Gezien de aanwezige verstoringen op het terrein, is hier echter weinig informatie uit te halen betreffende de
vochttrap.
De afdekkende ophogings-/egalisatiepakketten die voorkomen op het terrein bestaan uit gemengd duinzand en
betreffen de resten van de stuifduinen die voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied op de westelijke helft
van het projectgebied aanwezig waren (Afb. 4, 7-9, 38). Bij de aanleg van het industriegebied in 1970 werd het
terrein geëgaliseerd. Hierbij werden de natuurlijke stuifduinen afgetopt en de dalen tussen de duinen met het
zand gevuld. Mogelijk heeft zich voor de aanleg en zeker na de sloop van de Bekaert staalfabriek nog een
bijkomende egalisering voor gedaan. Heel wat verstoringspakketten op het terrein bestonden immers uit zanden
vermengd met allerhande sloopresten (beton, baksteen enz.) en in het noorden werd vermoedelijk een bedolven
betonplaat aangetroffen ter hoogte van BP46, 47 en 56.

Afb. 38: Geomorfologische kaart van Paulissen met aanduiding van het projectgebied in het rood (donkergeel: duinreliëf,
lichtgeel: Terras Eisden-Lanklaar, groen: alluviale vlakte Maasvallei).

Het ontbreken van een bewaard podzolprofiel op veel plaatsen kan hoogstwaarschijnlijk aan bovenstaande
egalisatiewerken gerelateerd worden. Hierbij kan opgemerkt worden dat de waargenomen diepte van de
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ophogingen en vooral ook verstoringen op veel plaatsen dieper ging dan het niveau waarop nabijgelegen podzolen
werden aangesneden Dit betekent dat – ook indien er niet doorheen de verstoringen geboord kon worden – op
deze plaatsen de podzol hoogstwaarschijnlijk vergraven is.19
De opeenvolgende werken op het terrein hebben dus over het volledige projectgebied een ophoging veroorzaakt
die varieert in dikte. Dit is ook zichtbaar op het DHM (Afb. 2) waarop het projectgebied zich duidelijk als een iets
hoger gelegen vlak aftekent. Het landschappelijk bodemonderzoek bevestigde op dit vlak dus de bevindingen uit
het bureauonderzoek.
De gelige tot beigebruine natuurlijke zanden die onder de verstoringen werden waargenomen, betreffen
hoogstwaarschijnlijk dekzanden van de Formatie van Wildert. Het Tertiair pakket dat in één boring aangesneden
werd, betreft vermoedelijk een afzetting van de Formatie van Bolderberg.20
Opvallend is dat er tijdens het huidige landschappelijk bodemonderzoek geen Usselobodems werden
aangetroffen. Dit in tegenstelling tot één van de controleboringen uit het bureauonderzoek. De controleboring
waarin een Usselobodem werd waargenomen, lag echter in een uithoek van het terrein (in het zuidoosten).
Mogelijk is er dan ook een verderzetting van deze bodemhorizont buiten het huidige onderzoeksterrein. Alleszins
werd in de omringende boringen die gezet werden tijdens het landschappelijk bodemonderzoek, geen
Usselobodem aangetroffen. Opgemerkt kan worden dat in heel wat van deze boringen ophogingen / verstoringen
tot meer dan 2 m diepte onder het huidige maaiveld voorkwamen. Gezien de Usselobodem net op dit niveau
waargenomen werd, is de kans ook reëel dat deze op het terrein verstoord / weggegraven is.
De matig tot goed bewaarde podzolprofielen (A/B/C-profiel en A/E/B/C-profiel) op het terrein werden in grofweg
een tweetal clusters aangetroffen (Afb. 30, roze): één centraal in het westen van het terrein en één in het oosten
(ter hoogte van de toekomstige hoogbouw). In deze zones kunnen nog prehistorische artefactensites in situ
bewaard zijn. Ook is er een reële kans op het aantreffen van sites met bodemsporen. Hoe verder richting oosten,
hoe meer verstoringen echter voorkwamen tussen de gaaf tot matig gaaf bewaarde podzolprofielen. De kans op
een gave bewaring van een potentieel aanwezige artefactensite is in het oosten dus iets kleiner. Anderzijds tonen
de historische kaarten aan dat in het oosten van het terrein in het verleden een boerderij en een barakkenkamp
lagen, eerst gebruikt tijdens WO II voor dwangarbeiders, nadien voor gastarbeiders (zie supra). De in het oosten
aanwezige verstoringen kunnen aan deze site gerelateerd zijn. De kans op bewaring van een oudere site dan het
barakkenkamp lijkt echter klein.
Het niveau waarop de podzol op het terrein aangesneden werd, varieerde van 39,5 tot 41 m TAW. De niveaus
waren wisselend, maar over het algemeen hoger in het westen (40 à 41 m TAW). Dit is meteen ook het niveau
waarop steentijd artefactensites en ook sporensites aangetroffen kunnen worden.
Buiten de twee podzolclusters (Afb. 30, roze) waren de geregistreerde boorprofielen quasi allen (uitz.: B16, zie
infra) volledig verstoord of verstoord tot in de C-horizont (Afb. 29-30, blauw, geel en rood). Dit maakt dat de kans
op het aantreffen van prehistorische artefactensites hier klein is. Waar een C-horizont bewaard is, kunnen echter
wel nog waardevolle diepere bodemsporen zoals bv. waterputten bewaard zijn en in het oosten van het terrein
is, zoals reeds vermeld werd, de bewaring van het voormalige 20ste eeuwse barakkenkamp niet uitgesloten.

2.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Om de impact van de geplande bodemingrepen te kunnen bepalen op het potentieel aanwezige archeologische
bodemarchief, zijn voor het huidige onderzoeksterrein twee elementen van belang:
19

de dikte van de ophogingslaag die op het terrein werd aangebracht;
de bewaring van het oorspronkelijk bodemprofiel onder deze ophogingslaag.

Hiervan werden plannen opgemaakt (zie BIJLAGEN): De boringen waarin enkel verstoring waargenomen werd, werden
vergeleken met nabijgelegen boringen. Indien op basis hiervan afgeleid kon worden dat dieper of even diep verstoring
waargenomen werd dan de bovenzijde van de nabijgelegen C-horizont, werd afgeleid dat het podzol-profiel
hoogstwaarschijnlijk verstoord is (kleurcode donkeroranje).
20 Zie 1. Situering van het onderzoeksgebied.
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Wat betreft de dikte van de ophogingslaag, is het van belang om na te gaan of en welke bodemingrepen dieper
zullen gaan dan deze ophogingslaag. De ophogingslaag op zich is immers archeologisch niet relevant waardoor
bodemingrepen die niet dieper gaan dan deze laag, het archeologisch bodemarchief geen schade zullen
toebrengen: deze bodemingrepen hebben geen impact21. Onder de ophogingslaag bevinden zich verspreid over
het terrein matig tot goed bewaarde bodemprofielen (A/B/C- en A/E/B/C-profielen), slecht bewaarde
bodemprofielen (A/C) en diep verstoorde bodemprofielen. De mate van bewaring en verstoring in combinatie met
het feit of er al dan niet een impact is van de geplande werken op deze bodemprofielen, bepaalt of er al dan niet
verder archeologisch onderzoek nodig is.
Beide elementen, de dikte van de ophogingslaag en de bewaring van het onderliggend bodemprofiel, worden in
onderstaande tekst afgewogen t.o.v. de geplande bodemingrepen. Op basis hiervan kan een voorstel voor
aanvullend vooronderzoek worden opgemaakt.
Confrontatie van de geplande bodemingrepen met de aanwezige ophogingslaag
Gezien tijdens het landschappelijk bodemonderzoek over quasi het hele terrein een vrij dikke ophogingshorizont
voorkwam, stelde zich de vraag wat de impact van de geplande bodemingrepen op het onderliggend vlak zal zijn.
Hieronder volgt een overzicht van de geplande bodemingrepen met beschrijving van de impact die zij veroorzaken
op het vlak onder de ophoging:
De egalisatie van het terrein gaat zonder afgravingen tot op de natuurlijke bodem gebeuren: de bestaande zand/puinhopen worden over het terrein uitgespreid.
Rondom de gebouwen wordt algemeen afgegraven tot op c 41,65 m TAW, plaatselijk tot 41,50 m TAW (Afb. 39,
donkergroen).
De grootste oppervlakte in het gebouw wordt afgegraven tot op 41,55 m TAW voor de vloerplaat (Afb. 39, wit).
 Gezien het podzolniveau / het relevant archeologisch vlak (indien aanwezig) op 39,5 à 41 m TAW ligt, kan
afgeleid worden dat tijdens de uitvoer van deze bodemingrepen noch het relevant archeologisch vlak
onder de ophogingen, noch het podzolniveau geraakt wordt en dat er bovendien voldoende buffer
aanwezig is om potentieel aanwezige onderliggende resten te beschermen (minstens ca. 50 cm).
Op een aantal plaatsen op het terrein wordt echter dieper verstoord, m.n. ter hoogte van geplande
paalfunderingen en funderingszolen, de geplande parkeerkelder, de los- en laadkades, een diepe centrale NZ
georiënteerde sleuf en de geplande regenwatertanks. De geplande leidingen op het terrein zorgen eveneens voor
diepere (weliswaar plaatselijke) verstoringen.
Ter hoogte van de geplande leidingen wordt verspreid over het terrein zeer plaatselijk in smalle sleuven dieper
verstoord tot op 38,30 m TAW (Afb. 39, blauw). Hier kan de eventueel aanwezige podzol en het archeologisch vlak
dus wel verstoord worden, maar dit gebeurt slechts over een beperkte oppervlakte, over een zeer beperkte
breedte. De potentiële impact lijkt dan ook beperkt.
Ter hoogte van de funderingskolommen vinden verstoringen plaats tot op 40,05 à 40,20 m TAW, voldoende diep
(dieper dan de aanwezige ophogingen) om het relevant archeologisch vlak te kunnen verstoren (Afb. 39,
lichtgroen). De grootste funderingszolen meten 2,2 x 2,2 m en verstoren dus een aaneengesloten oppervlakte van
bijna 5 m². Gezien de funderingszolen op veel plaatsen (waaronder ter hoogte van de wanden van de hallen) kort
op mekaar (op een afstand van 12 m) in rijen worden aangelegd, wordt hier een (quasi) aaneengesloten verstoring
van het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief in bredere stroken verwacht.
De funderingszolen liggen op de meeste plaatsen in rijen met een onderlinge afstand van ca. 36 m (middelpunt –
middelpunt). Op de funderingszolen wordt dus een betonplaat aangelegd met op de meeste plaatsen de
onderzijde op 41,55 m TAW. Concreet wil dit zeggen dat er tussen de rijen funderingszolen, waar enkel vloerplaten

21

Wel dient rekening te worden gehouden met een buffer van ca. 30 à 40 cm om compactatie van potentieel aanwezige
archeologische resten tegen te gaan op plaatsen waar het onderliggend bodemprofiel voldoende bewaard is.
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komen, zones (quasi22) ongeroerd blijven over een oppervlakte van gemiddeld ca. 5378 m² (= indicatieve
oppervlakte van één zone).
In het westen en centraal op het terrein zijn er enkele zones die dichter gefundeerd worden in een grid van (van
west naar oost) 1,25 x 1,25 m (automatisch magazijn, afb. 39, donkerpaarsblauw), 3 x 3 m (afb. 39, bruin), ca. 12
m x 4,3 m (met sokkels van 2,2 x 0,8 m die onderling verboden zijn, afb. 39, lichtgroen) en 3,4 x 1,5 m (hoogbouw,
afb. 39, donkergeel). In deze zones wordt dusdanig dicht en diepgaand gefundeerd (dieper dan 37,5 m TAW), dat
het vlak onder de ophogingen geraakt wordt en dat een potentieel aanwezige archeologisch bodemarchief
grootschalig verstoord kan worden.
Aansluitend aan één van deze zones wordt in het zuiden van het terrein een kelder aangelegd tot op 38,30 m TAW
(afb. 39, lichtroze). Ook deze verstoring gaat dieper dan de aanwezige ophogingen en verstoord dus het
onderliggend vlak.
In het zuiden en het oosten van het terrein worden laadkades voorzien, uitgegraven tot op 40,50 m TAW (afb. 39,
donkerroze). Deze uitgravingen raken plaatselijk het onderliggend vlak onder de ophogingen, elders is de buffer
tot het vlak dusdanig beperkt (< 30 cm) dat een compactatie van het onderliggend vlak en potentieel aanwezige
archeologische resten niet uitgesloten kan worden.
In het westen van het terrein wordt tot slot nog een sleuf uitgegraven van ca.3 m breed tot op ca. 37,88 m TAW
(afb. 39, donkerblauw). Ook worden in enkele gebouwen lokaal nog vier regenwatertanks voorzien van 3 m breed
die uitgegraven worden tot op 39,80 m TAW (afb. 39, lichtgeel). Ook hier wordt het vlak onder de ophogingen
aangesneden en dus verstoord door de geplande bodemingrepen.

Afb. 39: Funderingsplan met aanduiding van de uitgraafdieptes (zie tekst. Opgemerkt kan worden dat de aanduiding van de
uitgravingen voor de funderingszolen (lichtgroen) vereenvoudigd werden om het plan leesbaar te maken: in de lichtgroen
gearceerde locaties wordt slechts plaatselijk ter hoogte van elke individuele funderingszool (blauw) uitgegraven. Tussenin komt
de vloerplaat (elders in het wit aangeduid)) (Bron: Maxan Engineering & Architects / ARON bv, dd. 09/07/2020, digitaal plan,
1.2000, 2020G231)
22

Met uitzondering van lokale smalle sleuven voor leidingen.
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Confrontatie van de geplande bodemingrepen met de bodembewaring onder de ophogingspakketten
Waar de geplande werken dieper gaan dan het aanwezige ophogingspakket en er sprake is van een relatief goed
bewaard onderliggend bodemprofiel (A/E/B/C-, A/B/C- en A/C-profiel), kan het potentieel aanwezige
archeologische bodemarchief verstoord worden.
Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek werden onder de ophogingen twee clusters (A/E/B/C-profielen
en A/B/C-profielen) afgebakend (Afb. 40, roze). In deze zones kan is de bodemopbouw dusdanig goed bewaard,
dat zowel een prehistorische artefactensite als een (proto-)historische sporensite nog aanwezig kan zijn onder het
ophogingspakket.

Afb. 40: Ontwerpplan met aanduiding van de zones waarin een podzolprofiel bewaard was in het roze. In deze zones wordt ter
hoogte van de verstorende bodemingrepen een verkennend archeologisch booronderzoek opgestart, eventueel gevolgd door
verder onderzoek naar prehistorische artefactensites. De geplande boringen zijn op bovenstaand plan reeds aangeduid (Bron:
ARON bv, digitaal plan, dd 01/07/2020, aanmaakschaal 1.2000, 2020G231).

Bodemingrepen in deze podzolzones gaan dieper dan de geplande werken ter hoogte van een viertal dieper /
dichter te funderen gebouwen (afb. 39, bruin, lichtgroen, lichtroze en donkergeel), de zuidelijke laadkade (afb. 39,
donkerroze) en plaatselijk ter hoogte van dieper aan te leggen funderingszolen (afb. 39, lichtgroen), twee
regenwatertanks (afb. 39, lichtgeel) en de NZ georiënteerde sleuf centraal op het terrein (afb. 39, blauw).
Ter hoogte van deze bodemingrepen in de podzolzones dient een aanvullend vooronderzoek te worden
uitgevoerd naar steentijd artefactensites en naar (proto-)historische sporensites. Ter hoogte van de diep en dicht
te funderen gebouwen en de laadkades vindt het onderzoek plaats over de volledige oppervlakte in de
podzolzones, ter hoogte van de funderingszolen, de watertanks en de NZ georiënteerde sleuf vinden de
onderzoeken plaats in een lijntraject binnen de geplande diepere, maar eerder lokale bodemingrepen in de
podzolzones.
Op de volgende pagina zijn de boorplannen afgebeeld die op basis van bovenstaande afweging werden opgemaakt
(afb. 41-42).
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Afb. 41: Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek op bestaande toestand (BT). (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd
01/07/2020, aanmaakschaal 1.2000, 2020G231).

Afb. 42: Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek op ontworpen toestand (OT) (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd
01/07/2020, aanmaakschaal 1.2000, 2020G231).
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Rondom de twee geattesteerde podzolzones werden nog A/C-profielen aangetroffen waarin de bodem minder
diepgaand verstoord is. Hierin kunnen nog dieper bewaarde bodemsporen (vb. waterputten) voorkomen,
waardoor het onderzoek naar (proto-)historische sites dient te worden uitgebreid. Concreet dienen sleuven te
worden verlengd buiten de podzolzones in het westen, centraal en in het zuidoosten op het terrein (Afb. 43-44).
Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek kon niet uitgesloten worden dat de verstoringen in het oosten
van het terrein gerelateerd zijn aan het 20ste eeuws barakkenkamp dat zich hier bevonden heeft. Het niveau onder
de geattesteerde ophogingen kan m.a.w. van archeologisch belang zijn. Daarom diende in deze oostelijke zone
bijkomend onderzoek naar historische resten van dit kamp te worden uitgevoerd, ook in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek. Er werden voor het opsporen van dit kamp een tweetal extra ingepland buiten de
geattesteerde podzolzones. De sleuven werden concreet ingepland waar de geplande bodemingrepen het diepst
gaan, nl. ter hoogte van de oostelijke laadkade en ter hoogte van de funderingen van het meest oostelijk gebouw.
Elders is er dus geen verder onderzoek noodzakelijk omdat de geplande bodemingrepen niet dieper dan de
aanwezige ophogingspakketten gaan, omdat het landschappelijk bodemonderzoek aantoonde dat het
oorspronkelijk bodemprofiel diepgaand verstoord was of omdat er slechts sprake is van een zeer plaatselijke
impact in zeer smalle lijntracés (ter hoogte van de geplande leidingen): verder onderzoek lijkt hier meer verstorend
dan de bodemingrepen op zich, en zal hoogstwaarschijnlijk niet tot kenniswinst leiden.
De vooropgestelde boor- en sleuvenplannen die hier afgebeeld zijn, werden voorgelegd en goedgekeurd door
Onroerend Erfgoed (zie infra).

Afb. 43: Sleuvenplan op bestaande toestand (BT). (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd 01/07/2020, aanmaakschaal 1.2000,
2020G231).
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Afb. 44: Sleuvenplan op ontworpen toestand (OT). (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd 01/07/2020, aanmaakschaal 1.2000,
2020G231).

2.3 Onderzoeksvragen
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek dienden de volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?
Op het terrein werd er een 100 à 160 cm dik ophogings/egalisatiepakket aangetroffen, bestaande uit pakketten
gemengde duinzanden met hier en daar verstoringspakketten vermengd met sloopafval. De diepte van de
verstoringen in het ophogingspakket kon op heel wat plaatsen niet vastgesteld worden vanwege een harde
ondergrond. De minimaal vastgestelde diepte bedroeg 20 cm, maar op plaatsen gingen de verstoringen ook tot
meer dan 3 m onder het maaiveld.
Waar wel doorheen het ophogingspakket geboord kon worden, werden pleistocene zanden aangetroffen waarin
al dan niet podzolprofielen bewaard waren.
De 50 tot 50 cm dikke Ap-horizont die in een heel aantal boringen voorkwam, bestond uit een donkerbruin tot
donkerdgrijs zand.
De onderliggende lichtgrijze zandige E-horizont was 5 tot 15 cm dik op de plaatsen waar deze bewaard was.
De B-horizont bestond op heel wat plaatsen uit een zwartbruine zandige Bh-horizont van ca. 5 tot 25 cm dik met
daaronder een roodbruine zandige Bs-horizont van 5 tot 20 cm dik. In een aantal boringen ontbrak de Bh-horizont,
slechts in vier boringen kwam geen Bs-horizont voor onder de Bh-horizont. In de meeste boringen was de Bhorizont vrij onduidelijk en de herkenbare podzolhorizonten waren vaak verrommeld.
De onderliggende C-horizont bestond uit gelig tot bruinbeige dekzand (Formatie van Wildert) dat hier en daar
roestverschijnselen vertoonde, zichtbaar vanaf 25 cm tot 2,90 m onder het maaiveld of 38,84 à 41,83 m TAW. Op
veel plaatsen was een duidelijke roestige Cg-horizont zichtbaar. Plaatselijk werd ook een witbeige tot grijze
reductiehorizont waargenomen, soms rechtstreeks onder de verstoringen en soms onder de C- of Cg-horizont.
Ook werd in één boring (B95) de top van de onderliggende lichtgrijs/groenige Tertiaire afzettingen van de Formatie
van Bolderberg aangesneden.
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Doen zich binnen het projectgebied paleobodems voor? Zo ja, welke?
Neen. Ook de tijdens de controleboringen aangesneden Usselobodem werd tijdens het landschappelijk
bodemonderzoek nergens waargenomen.
Is er sprake van één of meerdere begraven bodems?
Neen.
Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel of verschillende gelaagdheden? Zo ja, waar en tot welke diepte is
hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een natuurlijke of antropogene verklaring voor?
Ja: de zandpakketten die gebruikt werden om het terrein in het verleden te egaliseren varieerden meestal qua
dikte tussen 100 en 160 cm. Op heel wat plaatsen kwamen in deze zandpakketten en ook dieper verstoringen voor
tot op een waargenomen diepte van minimaal 20 cm tot 3 m, verspreid over het volledige terrein. Slechts in 40
boringen, gesitueerd in een tweetal clusters centraal op het terrein, was nog een podzolprofiel bewaard. Op de
rest van het terrein was het volledige beboorde profiel verstoord of kwamen verstoringen voor tot in de Chorizont. Deze verstoringen waren net als de ophogingen antropogeen van aard en kunnen gerelateerd worden
aan de inrichting van het onderzoeksgebied als industrieterrein en de bouw en sloop van een fabrieksgebouw.
Zijn er horizonten die te koppelen zijn aan het voormalige barakkenkamp op het terrein, zoals bijvoorbeeld
grachtvullingen?
Neen, hoewel niet uitgesloten kan worden dat de aangetroffen verstoringen in het oosten van het terrein
afkomstig kunnen zijn van het 20ste eeuws barakkenkamp. Op basis van het huidige onderzoek kan dit echter niet
met zekerheid vastgesteld worden.
Zijn er tekenen van erosie?
Neen.
Komen de aardkundige vaststellingen overeen met de verwachtingen uit het bureauonderzoek?
Grotendeels wel: de controleboringen die uitgevoerd werden tijdens het bureauonderzoek, wezen al uit dat op
plaatsen een podzolprofiel bewaard was onder zandige egalisatiepakketten. Wel werd, in tegenstelling tot het
bureauonderzoek, geen Usselobodem aangetroffen tijdens het landschappelijk bodemonderzoek.
Wat is de diepte van de grondwatertafel?
De grondwatertafel werd niet aangesneden tijdens het landschappelijk bodemonderzoek.
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)?
Vermoedelijk zijn de afdekkende ophogings-/egalisatiepakketten die voorkomen op het terrein en die bestaan uit
gemengd duinzand, de resten van de stuifduinen die voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied op de
westelijke helft van het projectgebied aanwezig waren. Bij de aanleg van het industriegebied in 1970 werd het
terrein geëgaliseerd. Hierbij werden vermoedelijk de natuurlijke stuifduinen afgetopt en de dalen tussen de
duinen met het zand gevuld. Mogelijk heeft zich voor de aanleg en zeker na de sloop van de Bekaert staalfabriek
nog een bijkomende egalisering voor gedaan. Ook het ontbreken van een bewaard podzolprofiel op veel plaatsen
kan hoogstwaarschijnlijk aan de egalisatiewerken gerelateerd worden, evenals de bouw en de sloop van de fabriek.
De opeenvolgende egalisatiewerken op het terrein hebben over het volledige projectgebied dus een ophoging
veroorzaakt die varieert in dikte.

44

Aron-Rapport 926

Lanklaar, Bekaertlaan

De gelige tot beigebruine natuurlijke zanden die onder de verstoringen aanwezig zijn, betreffen
hoogstwaarschijnlijk dekzanden van de Formatie van Wildert. Het Tertiair pakket dat in één boring aangesneden
werd, betreft vermoedelijk een afzetting van de Formatie van Bolderberg.23
Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met bodemsporen?
De matig tot goed bewaarde podzolprofielen (A/B/C-profiel en A/E/B/C-profiel) op het terrein werden in grofweg
een tweetal centrale clusters aangetroffen: één centraal in het westen op het terrein (ter hoogte van de
toekomstige fabrieksgebouwen en een laadkade), en één in het oosten (ter hoogte van de toekomstige
hoogbouw). In deze zones kunnen nog prehistorische artefactensites in situ bewaard zijn, evenals (proto)historische sporensites.
De rest van de boringen waren quasi allen volledig verstoord of verstoord tot in de C-horizont. Nergens kwam een
bewaarde E- of B-horizont voor en de volledig verstoorde boringen waren meestal dieper verstoord dat het elders
waargenomen podzolniveau. De kans op het aantreffen van prehistorische artefactensites, is hier klein. Waar een
C-horizont bewaard is en de verstoringen relatief ondiep zijn, kunnen echter wel nog waardevolle diepere
bodemsporen zoals bv. waterputten bewaard zijn. In het oosten kunnen – ondanks de aanwezige verstoringen –
bovendien nog resten aanwezig zijn van het barakkenkamp dat hier in de 20ste eeuw gevestigd was. De
verstoringen kunnen hier immers mogelijk aan gelinkt worden.
Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze bodems?
De initiatiefnemer plant op een 18,8 ha groot terrein, kadastraal gekend als Lanklaar, Afd. 5, sectie B, percelen
131G en 275G (gemeente Dilsen-Stokkem, prov. Limburg), ) de nieuwbouw van een kartonfabriek op een
momenteel braakliggend voormalig fabrieksterrein.
Voor de egalisatie van het terrein, de omgevingsaanleg en voor de plaatsing van de betonplaat van het nieuwe
fabriek wordt geen impact op een potentieel aanwezig archeologisch bodemarchief verwacht gezien deze
bodemingrepen plaatsvinden in het tijdens het landschappelijk bodemonderzoek vastgesteld ophogingspakket.
Op een aantal plaatsen op het terrein wordt echter dieper verstoord, m.n. ter hoogte van paalfunderingen in een
dicht grid, funderingszolen, de geplande parkeerkelder, de los- en laadkades, een diepe centrale NZ georiënteerde
sleuf en de geplande regenwatertanks. De geplande leidingen zorgen eveneens voor (weliswaar plaatselijke)
verstoringen. Ter hoogte van deze bodemingrepen wordt een impact verwacht op het potentieel aanwezige
archeologische bodemarchief op plaatsen waar het oorspronkelijk bodemarchief niet of slechts in minimale mate
verstoord is. Daarnaast kan een impact niet uitgesloten worden in het oosten van het terrein, waar de
waargenomen verstoringen mogelijk te linken zijn aan een 20ste eeuws barakkenkamp dat archeologisch als
waardevol beschouwd wordt.
Is verder aanvullend vooronderzoek noodzakelijk? Indien ja, motiveer de keuze van de te gebruiken methode.
Ja: aangezien het landschappelijk bodemonderzoek aantoonde dat het oorspronkelijk bodemprofiel niet of in
slechts minimale mate verstoord was in enkele delen van het terrein en hier dus nog een waardevol archeologisch
bodemarchief kan voorkomen, is aanvullend vooronderzoek noodzakelijk. Ter hoogte van de zones met een
bewaarde podzol omvat dit aanvullend vooronderzoek zowel een onderzoek naar prehistorische artefactensites
(booronderzoeken eventueel aangevuld door een proefputtenonderzoek), gevolgd door een onderzoek naar
(proto-)historische sites in de vorm van proefsleuven. Bijkomend dienen zones met ondiepe verstoringen en een
bewaarde C-horizont, evenals een oostelijke verstoorde zone, met proefsleuven te worden onderzocht vanwege
de potentiële aanwezigheid van diepere (proto-)historische sporen en een 20ste eeuws barakkenkamp.
In hoeverre dient de vraagstelling, de voorziene onderzoeksstrategie –en methode van de volgende
onderzoeksfasen bijgestuurd worden
Gezien uit het landschappelijke bodemonderzoek is gebleken dat over een oppervlakte van ca. 134 064 m² de
bodem volledig verstoord is en / of er geen of nauwelijks impact is van de geplande bodemingrepen op het relevant
23

Zie 1. Situering van het onderzoeksgebied.
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archeologisch vlak, dient hier geen aanvullend vooronderzoek plaats te vinden. Diepere verstoringen in deze zone
betreffen immers zeer smalle sleuven voor nutsleidingen, die bij verder archeologisch onderzoek weinig of geen
kenniswinst zullen opleveren. De kostprijs van verder onderzoek weegt hier dan ook niet op tegen de baten van
zulk onderzoek, waardoor het niet wordt aanbevolen.
In enkele zones waar de werken een impact zullen hebben op het relevant archeologisch vlak, is wel verder
onderzoek noodzakelijk. In een zone van 37 955 m² is de bodem voldoende gaaf bewaard om verder onderzoek
naar prehistorische artefactensites te adviseren. In die zone zal het verkennend archeologisch booronderzoek dus
uitgevoerd worden. Ook de kans op het aantreffen van bodemsporen uit (proto-)historische periodes blijft zeer
reëel in deze zones, waardoor dit onderzoek zal plaatsvinden na uitvoer van het onderzoek naar prehistorische
artefactensites.
In een bijkomende zone van 15 918 m² waar diepe bodemingrepen plaatsvinden, maar waar het podzolprofiel niet
bewaard is, kan niet uitgesloten worden dat diepere bodemsporen uit (proto-)historische periodes of sporen van
een 20ste eeuws barakkenkamp bewaard zijn. Hier dient dan ook enkel een proefsleuvenonderzoek te worden
uitgevoerd.
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Afb. 45: Kadastraal plan met perceelgrenzen en afbakening van het onderzoeksterrein (rood) en zone van het verkennend
archeologisch booronderzoek (blauw).

Afb. 46: Topografische plan met afbakening van het onderzoeksterrein (rood) en zone van het verkennend archeologisch
booronderzoek (blauw) (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 –
www.ngi.be).
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1.2 Onderzoeksvragen en randvoorwaarden
Doel van het verkennend archeologisch booronderzoek is het opsporen, registreren, determineren en waarderen
van prehistorische artefactensites. Verder wordt de potentiële impact van toekomstige geplande werken op de al
dan niet goed bewaarde bodems en het mogelijke aanwezige archeologisch erfgoed ingeschat. Onderdeel van de
evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er
aanbevelingen worden geformuleerd voor een vervolgonderzoek.
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord
worden:
- Komen de aardkundige bevindingen overeen met deze uit het landschappelijk bodemonderzoek?
- Zijn er indicaties die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een steentijd artefactensite?
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)?

1.3 Werkwijze, verloop en actoren
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op 24/07/2020 via het archeologieportaal bij het Agentschap Onroerend
Erfgoed een melding van de aanvang van het onderzoek ingediend met referentie ID 3611.
Het Programma van Maatregelen zoals omschreven in de in akte genomen archeologienota (ID 12388) voorzag in
de uitvoer van een verkennend archeologisch booronderzoek volgens een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12
m, wat aansluit bij de methode die in het afgelopen decennium in Vlaanderen werd gebruikt voor het opsporen
van prehistorische sites, wat in de CGP als een minimaal grid staat vermeld, en wat in de evaluatie van de
strategieën voor booronderzoek van J. Verhagen, E. Rensink, M. Bats & Ph. Crombé (2011)25 tussen het grid voor
sites met een lage vondstdichtheid-verwachting en sites met een matig-hoge vondstdichtheid-verwachting in valt.
Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd in zones met een een gaaf (A-E-B-C) of voldoende gaaf (A-B-C)
bewaarde bodem.26
Op 01/07/2020 vond een werfvergadering plaats waarop de ingenieur, de initiatiefnemer, Annick Arts (Onroerend
Erfgoed), Elke Wesemael en Hanne De Langhe (beiden ARON bv) aanwezig waren. Tijdens dit overleg werden de
resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek besproken en werden de geplande bodemingrepen
afgewogen t.o.v. deze resultaten. Er werd overeengekomen dat het verkennend archeologisch booronderzoek in
een grid van 10 x 12 m ter hoogte van de geplande bebouwing enkel diende plaats te vinden in de zones met een
gaaf tot matig gave bodembewaring die in een dicht grid gefundeerd worden. Bijkomend diende ter hoogte van
de funderingszolen van 2,2 m x 2,2 m die in de podzolzones aangelegd worden, telkens 1 boring geplaatst te
worden per funderingszool. Ook dienden een aantal geplande bredere diepe sleuven met boringen op een
lijntraject te worden onderzocht, m.n. de zone van de regenwatertanks en de diepe NZ georiënteerde sleuf
centraal op het terrein. Daarnaast werd vanwege Onroerend Erfgoed de nadruk gelegd op het aanleggen van
voldoende proefsleuven in het verstoorde oosten van het terrein, waar vroeger het barakkenkamp gelegen was.
De bouwheer en architect drukten tijdens het overleg hun wens uit om alle vooronderzoeken in één fase uit te
voeren, voorafgaand aan de geplande werken. De voorheen besproken fasering zou dus geen betrekking hebben
op de uit te voeren vooronderzoeken. Tevens drukten zij op de urgentie van het project.
Op 13/07/2020 werd een voorstel verzonden met een megaboorplan ter goedkeuring naar Annick Arts (Onroerend
Erfgoed). Zij ging akkoord met het voorgesteld boorplan (Afb. 41-42).
Omdat bleek uit het landschappelijk bodemonderzoek dat de geplande bodemingrepen de bewaarde
podzolbodems (A/E/B/C-profiel of A/B/C-profiel) slechts zouden verstoren over een oppervlakte van 37 955 m²,
werd het verkennend archeologisch booronderzoek enkel over deze (versnipperde) oppervlakte ingepland en
uitgevoerd. In deze zone (Afb. 45-46, blauw) werden uiteindelijk in totaal 278 megaboringen ingepland conform

25
26

Verhagen, Rensink, Bats & Crombé 2011, p. 35-38.
Wesemael (2019), 59-60.
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de bepalingen die overeengekomen werden tijdens het overleg met Onroerend Erfgoed (zie supra). De boringen
werden uiteindelijk in vier zones met een gave tot matig gave bodembewaring effectief geplaatst in een grid van
10 x 12 m. In drie van deze vier zones zou immers in een dicht grid gefundeerd worden en in één zone wordt een
laadkade uitgegraven waaronder slechts een minimale buffer zou liggen tot het archeologisch vlak. In een aantal
tussenliggende stroken waar de bodemingrepen eerder lokaal plaatsvinden in lijntrajecten (ter hoogte van de
geplande funderingszolen, regenwatertanks en een NZ georiënteerde sleuf) werden de boringen geplaatst op een
onderlinge afstand van ca. 12 m, ter hoogte van de funderingszolen werd één boring per funderingszool ingepland.
Het verkennend archeologisch booronderzoek vond plaats van 30/07/2020 t.e.m. 7/08/2020 en van 11/08/2020
t.e.m. 13/08/2020. Willem Vanaenrode was veldwerkleider, Joris Steegmans was topograaf en assistentbodemkundige en Sebastiaan Augustin was assistent-archeoloog (allen ARON bv). Hanne De Langhe (ARON bv)
bracht een bezoek aan de site op 07/08/2020 en schreef het Verslag van Resultaten. Elke Wesemael (ARON bv)
volgde de werken intern op.
Bij de uitvoering van de boringen dienden centraal in het westen van het terrein een negental boringen te worden
verplaatst vanwege de aanwezigheid van een steenhoop die nog niet verwijderd was (Afb. 47). Het betreft BP4445, 50-52, 61-62, 64 en 66. De verplaatste boringen werden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk geplande
boorlocatie gezet binnen de podzolzone en er werden uiteindelijk ook effectief 278 megaboringen op het terrein
geplaatst die een representatief beeld geven van het te onderzoeken terrein.
Vermits uit het landschappelijk bodemonderzoek bleek dat over het volledige terrein een ophogingslaag van
minstens ca. 1 m diep voorkwam, werd de bovenste 70 cm ophoging mechanisch geboord. Vanaf dit niveau
werden de boringen verder manueel uitgevoerd met een megaboor met een diameter van 17 cm en dit tot op
een diepte van maximaal 350 cm onder het maaiveld. In 33 boringen (BP34, 37, 53-54, 63, 67, 76, 82, 95-96, 9899, 101, 106, 136, 149-152, 155, 164, 175, 182-186, 203, 205, 219, 221, 223, 250) kon na het plaatsen van de
mechanische megaboringen niet dieper manueel geboord worden vanwege de harde, verstoorde ondergrond. De
mechanische boringen werden hier tot minimaal 10 en maximaal 70 cm diepte gezet.
De manueel opgeboorde grond werd vanaf niveau -70 voor de registratie in stratigrafische volgorde gelegd met
een schaallat erlangs. De bovenzijde van de manuele boring bevindt zich links op de foto, het diepste punt rechts.
De positie van – 70 cm onder het maaiveld bevindt zich ter hoogte van de 0 op de schaallat. Er werden 5 boringen
gekozen als referentieprofiel: MB29, 120, 77, 188 en 262.
Het opgeboorde sediment werd per stratigrafische bodemeenheid en per laag van maximaal 20 cm dikte gezeefd.
De maaswijdte van de zeef bedroeg maximaal 2 mm.
Alle boringen werden geregistreerd conform de CGP, p. 61. en digitaal ingemeten d.m.v. een landmeetkundige
GPS/Total Station, inclusief hoogtemeting in TAW.
De inplanting van de boringen werd aangeduid op een algemeen overzichtsplan met een leesbare schaal. Het
opmetingsplan is gegeorefereerd en digitaal (inplantingen boringen op kadaster, in pdf-formaat) beschikbaar.
De veldwerkleider stelde boorbeschrijvingen en een gegeorefereerd overzichtsplan met daarop de inplanting van
de boorpunten op.27 Daarnaast werden dagrapporten bijgehouden.28 Bij de uitwerking van het onderzoek werd
een databank opgesteld met een boorlijst29. Bij de uitwerking van het onderzoek werden de foto’s op zo’n manier
hernoemd opdat de benaming van de foto’s de gegevens uit de fotolijst omvat. In de BIJLAGEN is een overzicht
van de mappenstructuur met benaming van de foto’s weergegeven.30. Daarnaast werd een overzichtsplan met de

27

Zie bijlagen.
Zie bijlagen.
29 Zie bijlagen.
30 Zie bijlagen.
28
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bewaring van de aardkundige eenheden en de variatie in de aardkundige opbouw van het onderzochte gebied
opgemaakt31, evenals een bodemtransect32. Ten slotte werden ook alle boorprofielen gedigitaliseerd.33
Deze rapportage en interpretatie gebeurden conform de richtlijnen in de CGP.
Er werden tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek geen lithische artefacten aangetroffen. Een
vondstenlijst werd dan ook niet opgemaakt. Ook werden er geen natuurwetenschappelijke staalnames uitgevoerd.
Een stalenlijst werd daarom niet opgenomen bij de bijlagen en er werd geen assessment uitgevoerd.

Afb. 47: Uitgevoerd boorplan voor megaboringen op bestaande toestand (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd 17/08/2020,
aanmaakschaal 1.2000, 2020G231).

31

Zie bijlagen.
Zie bijlagen.
33 Zie bijlagen.
32
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2 Assessment
2.1 Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied
2.1.1 Beschrijving
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werd net zoals tijdens het landschappelijk bodemonderzoek
over het volledige terrein een minimaal 70 à 290 cm dik ophogingspakket aangetroffen bovenop pleistocene
zandbodems. In dit ophogingspakket kwamen op veel plaatsen recente verstoringen voor. Op een heel aantal
plaatsen kon niet doorheen het ophogingspakket geboord worden vanwege de aanwezigheid van een harde
verstoringslaag op 20 tot 250 cm diepte.
In slechts 32 boringen werd een gaaf podzolprofiel (A/E/B/C-profiel) onder het ophogingspakket aangetroffen
(Afb. 48, donkergroen34), in 50 boringen werd een matig gaaf podzolprofiel (A/B/C-profiel) aangetroffen (Afb. 48,
lichtgroen35). In een heel aantal boringen waren deze podzolhorizonten verrommeld, net als tijdens het
landschappelijk bodemonderzoek al werd waargenomen (zie supra).
In de overige 196 boringen was het podzolprofiel dus niet meer bewaard. In 89 boringen ging het om een volledig
verstoord bodemprofiel tot op de volledige boordiepte (Afb. 48, geel36), in 107 boringen werd onder de
verstoringen nog een C-horizont aangetroffen (Afb. 48, rood37). In 8 boringen werd tussen het ophogingspakket
en de C-horizont nog een Ap-horizont waargenomen (Afb. 48, blauw38).
Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemhorizonten verwijzen we naar het landschappelijk
bodemonderzoek. De waargenomen bodemhorizonten tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek
kwamen hiermee namelijk overeen.
Het podzolprofiel werd overal op het terrein aangesneden op ca. 40 à 41 m TAW. Slechts zeer plaatselijk werd het
podzolprofiel op een hoger niveau (41,45 m TAW, MB71) of een dieper niveau (39,73 m TAW in MB127, 39,63 m
TAW in MB128, 39,81 m TAW in MB131 en 39,43 m TAW in MB143) aangesneden. Opvallend was dat de
podzolprofielen het gaafst bewaard waren in het westen van het terrein. Hier werd in een aaneengesloten zone
van ca. 11 500 m² quasi overal een gaaf tot matig gaaf bewaard podzolprofiel aangetroffen. Vooral op de westelijke
en zuidelijke grens van de te beboren zone in het westen van het terrein kwamen bodemprofielen voor die
verstoord waren tot in de C-horizont, met af en toe nog een Ap-horizont onder het ophogingspakket (Afb. 48, rood
en blauw). Ook naar het oosten en het zuiden van deze zone toe kwamen meer en meer verstoorde
bodemprofielen voor met regelmatig nog gaaf tot matig gaaf bewaarde podzolprofielen ertussen.
Naar het oosten van het projectgebied toe kwamen meer en meer volledig verstoorde bodemprofielen voor. In
de meest oostelijk beboorde zone van het terrein (ter hoogte van de hoogbouw) werden zelfs slechts 1 gaaf
bewaard podzolprofiel en 2 matig gaaf bewaarde podzolprofielen aangetroffen op niveau 39, 87 m TAW – 39,94
m TAW (MB225, 227 en 228, Afb. 48, groen). Alle andere boorprofielen bleken volledig verstoord of verstoord tot
op de moederbodem (Afb. 48, rood en geel).
Ter hoogte van de zuidelijke laadkade werden vooral in het westen matig gaaf bewaarde podzolprofielen
aangetroffen op niveau 40,21 – 40,81 m TAW (Afb. 48, lichtgroen). Ook hier was het oostelijk deel van deze zone
op twee boringen na volledig verstoord of verstoord tot op de moederbodem (Afb. 48, rood en geel).

34

MB10-19, 26, 28-30, 32, 41, 44, 46, 49, 56, 59, 62, 64, 68, 72-73, 80, 85, 100, 108, 115-116, 278.
MB1, 8-9, 33, 36, 39, 43, 45, 47-48, 50-52, 55, 57, 65, 69, 71, 74-75, 78-79, 81, 83-84, 86, 89, 94, 109-110, 117, 119-120,
127-128, 130-131, 143, 157, 159-162, 165, 167, 169, 178, 180, 225, 227.
36 MB34-35, 37, 42, 53-54, 58, 60-61, 63, 66-67, 76, 82, 88, 93, 95-96, 98-99, 101-102, 106, 126, 132-136, 138, 140-142, 149152, 154-156, 163-164, 171-177, 179, 182-186, 195, 202-205, 210-211, 214, 218-219, 221, 223-224, 243, 245-247, 249-251,
253, 256-257, 259, 261-265, 267, 270, 273, 275, 277.
37 MB2-7, 20, 23-25, 38, 40, 70, 87, 90, 92, 97, 103-105, 107, 111-114, 118, 121-125, 129, 137, 139, 144-145, 147-148, 153,
158, 166, 168, 170, 181, 187-194, 196-201, 206-209, 212-213, 215-217, 220, 222, 226, 228-242, 244, 248, 252, 254-255, 258,
260, 266, 268-269, 271-272, 274, 276.
38 MB17, 21-22, 27, 31, 77, 91, 146
35
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Er werden in de boringen geen duidelijke roestverschijnselen waargenomen en de grondwatertafel werd nergens
aangesneden.

Hoogbouw

laadkade

Afb. 48: Overzichtsplan met de waargenomen variatie van de aardkundige opbouw en bewaring van de aardkundige eenheden
van het onderzochte gebied. Een grotere afbeelding van dit plan is terug te vinden in de BIJLAGEN (Bron: ARON bv, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.2000, dd. 17/08/2020, 2020G231).

Afb . 49: Referentieprofiel MB 29 met horizonten Oph – E – Bh-Bs-C (Bron: ARON bv, dd. 3/08/2020, 2020G231).
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Afb. 50: Referentieprofiel MB 120 met horizonten Oph – B – C (Bron: ARON bv, dd. 06/08/2020, 2020G231).

Afb. 51: Referentieprofiel MB 77 met horizonten Oph – Ap – C (Bron: ARON bv, dd. 05/08/2020, 2020G231).
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Afb. 52: Referentieprofiel MB 188 met horizonten Verst – C (Bron: ARON bv, dd. 11/08/2020, 2020G231).

Afb. 53: Referentieprofiel MB 262 met horizonten Verst (Bron: ARON bv, dd. 13/08/2020, 2020G231).
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2.1.2 Interpretatie
De bevindingen van het verkennend archeologisch booronderzoek komen deels overeen met de resultaten van
het landschappelijk bodemonderzoek. Zo werd overal een ophogingspakket aangetroffen boven pleistocene
zanden, hetgeen overeenkomt met bodemtype OT op de bodemkaart. Het voorkomen van zandgronden op het
terrein komt overeen met textuurklasse ‘Z..’. Vooral in het westen werden heel wat bewaarde podzolprofielen
aangetroffen (Z.f), hetgeen eveneens overeenkomt met de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek.
Wat echter opvalt is dat naar het oosten van het onderzoeksterrein toe meer en meer verstoringen voorkwamen
en dat er in het oosten van het terrein uiteindelijk nauwelijks nog (deels) bewaarde podzolprofielen werden
waargenomen tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek. Meer concreet werden in de oostelijk
beboorde zone (ter hoogte van de hoogbouw, zie Afb. 48) slechts 3 podzolprofielen waargenomen die (matig) gaaf
bewaard waren (Afb. 48, groen). Hoewel dit op het eerste zicht niet overeenkomt met de resultaten van het
landschappelijk bodemonderzoek, kan opgemerkt worden dat ook tijdens dit onderzoek in het oosten van het
terrein redelijk wat verstoorde bodemprofielen werden aangetroffen. Deze kwamen echter verspreid voor en er
konden niet echt grote aaneengesloten oppervlaktes aangeduid worden die volledig verstoord waren. Daarom
konden ook nauwelijks grote aaneengesloten oppervlaktes uitgesloten worden voor de uitvoer het verkennend
archeologisch booronderzoek binnen de hoogbouw.
De waargenomen podzolprofielen tijdens het landschappelijk bodemonderzoek waren over het algemeen slechts
matig gaaf bewaard en bovendien verrommeld. Bijkomend kan dan ook opgemerkt worden dat in het smalle
boorprofiel van een Edelmanboor het hoogstwaarschijnlijk niet altijd evident was om een bruine B-horizont te
onderscheiden van bruin gekleurde zandige ophogingen of verstoringen. Met een megaboor wordt meer sediment
opgeboord, hetgeen resulteert in een ruimere staalname en een zekerdere determinatie van de opgeboorde
bodemhorizonten.
Wat betreft de westelijke podzolzone bevestigt het verkennend archeologisch booronderzoek de aanwezigheid
van gaaf tot matig gaaf bewaarde podzolprofielen in een aaneengesloten zone van ca. 11 500 m² (Afb. 48, groen).
Wel werden tussen de podzolprofielen in deze zone ook wat verstoorde bodemprofielen aangetroffen en geeft
het verkennend booronderzoek dus een meer gedetailleerd beeld van de bodemopbouw en -bewaring.
De geelbeige tot bruinbeige C-horizont op het terrein bestond uit eolische afzettingen van de Formatie van
Wildert. Die fijne en compacte zanden komen verspreid over het volledige onderzoeksgebied voor op alle plaatsen
waar doorheen het ophogingspakket en de aanwezige verstoringen geboord kon worden. Een Usselo-bodem werd
net zoals tijdens het landschappelijk bodemonderzoek niet aangetroffen. Ook hier kan dit, net als bij het
landschappelijk bodemonderzoek, verklaard worden doordat de controleboring waarin een Usselobodem werd
waargenomen, in een uithoek van het terrein lag (in het zuidoosten, zie supra).
Het feit dat roestverschijnselen op het terrein niet werden waargenomen en dat de grondwatertafel niet werd
aangesneden, maakt dat we op het terrein met droge bodems te maken hebben. De exacte vochttrap kan vanwege
de aanwezige antropogene ophogingen echter niet bepaald worden.
Voor meer informatie betreffende de aard en de historiek omtrent het ophogingspakket, verwijzen we naar het
landschappelijk bodemonderzoek. Het verkennend archeologisch booronderzoek bracht hieromtrent geen
nieuwe informatie aan het licht.

2.2 Archeologische vondsten
Er werden tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek geen lithische artefacten aangetroffen, ondanks
het feit dat er in het westen sprake was van een vrij goede bodembewaring. Een assessment diende dan ook niet
te worden opgemaakt.
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2.3 Onderzoeksvragen
Volgende onderzoeksvragen dienden bij de uitvoer van het verkennend archeologisch booronderzoek te worden
beantwoord:
Komen de aardkundige bevindingen overeen met deze uit het landschappelijk bodemonderzoek?
De aardkundige bevindingen komen deels overeen met deze uit het landschappelijk bodemonderzoek: in het
westen van het terrein werd overeenkomstig met het landschappelijk bodemonderzoek een vrij grote
aaneengesloten zone (ca. 11 500 m²) met een (deels) bewaard podzolprofiel onder de aanwezige ophogingen
geregistreerd. Naar het oosten van het terrein toe kwamen echter meer en meer volledig verstoorde
bodemprofielen of verstoorde bodemprofielen tot in de C-horizont voor op het terrein. Er werden ter hoogte van
de oostelijke hoogbouw slechts 3 podzolprofielen geregistreerd. Dit komt niet overeen met de bevindingen van
het landschappelijk bodemonderzoek, waar naast een aantal verspreide verstoorde bodemprofielen heel wat
podzolprofielen aangetroffen werden. Deze waren echter vaak slechts matig gaaf bewaard en verrommeld.
Zijn er indicaties die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een steentijd artefactensite?
Ondanks de aanwezigheid van een gaaf tot matig gaaf bewaard podzolprofiel in delen van het terrein, zijn er geen
indicaties voor de aanwezigheid van een steentijd artefactensite. Er werden immers geen artefacten aangetroffen.
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)?
Vermoedelijk zijn de afdekkende ophogings-/egalisatiepakketten die voorkomen op het terrein en die bestaan uit
gemengd duinzand, de resten van stuifduinen die voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied op de westelijke
helft van het projectgebied aanwezig waren. Bij de aanleg van het industriegebied in 1970 werd het terrein
geëgaliseerd. Hierbij werden vermoedelijk de natuurlijke stuifduinen afgetopt en de dalen tussen de duinen met
het zand gevuld. Mogelijk heeft zich voor de aanleg en zeker na de sloop van de Bekaert staalfabriek nog een
bijkomende egalisering voor gedaan. Ook het ontbreken van een bewaard podzolprofiel op veel plaatsen kan
hoogstwaarschijnlijk aan de egalisatiewerken gerelateerd worden, evenals de bouw en de sloop van de fabriek.
De opeenvolgende egalisatiewerken op het terrein hebben over het volledige projectgebied dus een ophoging
veroorzaakt die varieert in dikte.
De gelige tot beigebruine natuurlijke zanden die onder de ophogingen aanwezig zijn, betreffen
hoogstwaarschijnlijk dekzanden van de Formatie van Wildert.
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HOOFDSTUK 4. PROEFSLEUVENONDERZOEK
1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Onderdeel van het
onderzoek

Proefsleuven en proefputten

Projectcode

2020G232

Naam en
erkenningsnummer
archeoloog

Willem Vanaenrode
OE/ERK/Archeoloog/2018/00207
ARON bv Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006

Andere actoren en
specialisten:
Aardkundige

Functie

Naam

Projectleider
Veldwerkleider
Assistent-bodemkundige en topograaf
Assistent-archeoloog

Elke Wesemael
Willem Vanaenrode
Joris Steegmans
Hanne De Langhe

Extern wetenschappelijk
advies

Nvt.

Nvt.

Locatiegegevens

Limburg, Dilsen-Stokkem, Lanklaar, Bekaertlaan.

Bounding box coördinaten

X-min,Y-min: 243783, 190036 ; X-max,Y-max: 244505, 190399.

Oppervlakte

Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 18,8 ha, de zones waarin
proefsleuven werden aangelegd, hebben een totale oppervlakte van 53 936 m².

Kadasternummers

Lanklaar, Afd. 5, sectie B, percelen 131G.

Thesaurusthermen39

Lanklaar, proefsleuvenonderzoek

Overzichtsplan
verstoringen

Zie BIJLAGEN.
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https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Afb. 54: Kadasterplan met aanduiding van het volledige projectgebied in het rood en de zones waarin het proefsleuvenonderzoek
plaatsvond in het blauw.

Afb. 55: Topografische kaart met aanduiding van het volledige projectgebied in het rood en de zones waarin het
proefsleuvenonderzoek plaatsvond in het blauw.
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1.2 Onderzoeksvragen en randvoorwaarden
Doel van het proefsleuvenonderzoek is het opsporen, registreren, determineren en waarderen van (proto)historische sites. Uitgaande van de resultaten van het bureauonderzoek zal het onderzoek in eerste instantie
gericht zijn op het opsporen en registeren van (proto-)historische vindplaatsen waaronder een boerderij en een
barakkenkamp dat zich in de 20ste eeuw in het oosten van het terrein bevond.
Verder wordt de potentiële impact van toekomstige geplande werken op de al dan niet goed bewaarde bodems
en het mogelijke aanwezige archeologisch erfgoed ingeschat. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden
gezocht worden om in situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden
geformuleerd voor een vervolgonderzoek.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
-

-

-

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?
In hoeverre is de bodemopbouw intact?
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Zijn er tekenen van erosie?
Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?
Zijn er losse vondsten (aardewerk, lithische artefacten, …) aanwezig? Zo ja, zijn dit geïsoleerde vondsten
of is er sprake van vondstconcentraties? Kunnen deze concentraties wijzen op de aanwezigheid van een
prehistorische site?
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en
omvang van occupatie?
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van
een erf/nederzetting?
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
 Wat is de omvang?
 Komen er oversnijdingen voor?
 Wat is het, geschatte, aantal individuen?
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van verdedigingsstructuren?
Zijn er sporen en / of vondsten die gerelateerd kunnen worden aan de 20ste eeuwse boerderij, het
barakkenkamp of aan WOII?
Zijn er sporen die aan de gegevens op historische kaarten gerelateerd kunnen worden?
Zijn er sporen en/of vondsten die aan andere nabijgelegen CAI locaties kunnen gekoppeld worden?
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie,
…)?
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja,
waarom? Zo nee, waarom niet?
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Kunnen de resultaten van het bureauonderzoek fijn gesteld worden?
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische
vindplaatsen?
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?
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o

-

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het
vervolgonderzoek?
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig?
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
Wat is de aard van een aanvullend onderzoek? Hoe wordt dit best uitgevoerd en wat is de kostprijs
hiervan?

1.3 Werkwijze, verloop en actoren
Op 24 juli 2020 werd via het archeologieportaal bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een melding van de aanvang
van het onderzoek ingediend met referentie ID 3611.
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd van 18 t.e.m. 27 augustus 2020. Willem Vanaenrode (ARON bv) was
de veldwerkleider en Joris Steegmans (ARON bv) was aanwezig als assistent-archeoloog en topograaf. Hanne De
Langhe (ARON bv) bezocht de werken op 27 augustus 2020. De graafwerken werden uitgevoerd door de firma
Hertigers bv. Elke Wesemael (ARON bv) volgde het project intern op. De werken werden niet bezocht door het
Agentschap Onroerend Erfgoed vanwege de geldende COVID19-maatregelen. Onmiddellijk na registratie werden
de proefsleuven gedicht omwille van veiligheidsoverwegingen. Het Verslag van Resultaten werd geschreven door
Hanne De Langhe en Willem Vanaenrode.
Het Programma van Maatregelen, zoals omschreven in de in akte genomen archeologienota (ID 12388), voorzag
in een proefsleuvenonderzoek waarbij 12,25 % (ca. 23 220 m²) van het terrein onderzocht diende te worden door
middel van continue proefsleuven van 2 m breed, die op 15 m van elkaar gelegen waren (Afb. 56). In totaal werden
31 parallelle proefsleuven voorzien, die evenwijdig met de langste perceelgrens ingepland waren en bijgevolg
oost-west georiënteerd waren. Op deze manier kon een zo groot mogelijke oppervlakte opengelegd worden.
Bijkomend diende minimaal 0,25 % (453 m²) van het terrein onderzocht d.m.v. kijkvensters, dwars- of volgsleuven.
Wel werd in het Programma van Maatregelen expliciet opgenomen dat de oppervlakte kon bijgesteld worden op
basis van de resultaten uit de voorafgaande vooronderzoeken.40
De maatregelen werden inderdaad bijgesteld op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek
(zie supra). Op 1 juli 2020 vond de eerder besproken werfvergadering plaats, waar de initiatiefnemer, de ingenieur,
Annick Arts (Onroerend Erfgoed), Hanne De Langhe en Elke Wesemael (beiden ARON bv) aanwezig waren. Hier
werd de werkwijze voor het proefsleuvenonderzoek besproken. De geplande bodemingrepen werden afgetoetst
t.o.v. de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek. Op basis hiervan werd beslist dat er sleuven dienden
te worden aangelegd in de zones die in een dicht grid gefundeerd zullen worden met funderingspalen. Bijkomend
diende ter hoogte van de rijen funderingszolen van 2,2 m x 2,2 m ook telkens een sleuf te worden aangelegd. Ook
dienden de laad- en loskades en een aantal geplande bredere diepe sleuven (ter hoogte van 2 regenwatertanks
en een NZ georiënteerde sleuf) te worden onderzocht d.m.v. proefsleuven. Bovenstaande sleuven werden enkel
ingepland in zones waarvan het landschappelijk bodemonderzoek uitwees dat ze niet diepgaand verstoord waren
(ter hoogte van geregistreerde A/E/B/C-profielen, A/B/C-profielen en A/C-profielen).
De tijdens het landschappelijk bodemonderzoek en het verkennend archeologisch booronderzoek waargenomen
verstoringen in het oosten van het terrein konden mogelijk echter aan het voormalige barakkenkamp gerelateerd
worden en mochten daarom geen aanleiding geven tot het niet uitvoeren van verder onderzoek naar (proto)historische sites. Er werd dan ook tijdens de werfvergadering de nadruk gelegd op het aanleggen van voldoende
proefsleuven in het oosten van het terrein, waar vroeger het barakkenkamp gelegen was. Daarom werden er ook
hier sleuven ingepland ter hoogte van de waargenomen verstoringen, op plaatsen waar de geplande
bodemingrepen dieper gaan dan het recent ophogingspakket.
De bouwheer en architect drukten tijdens het overleg hun wens uit om alle vooronderzoeken in één fase uit te
voeren, voorafgaand aan de werken. De voorheen besproken fasering (zie hoofdstuk 1, paragraaf 3: Geplande
bodemingrepen en hoofdstuk 2, 1.3: Werkwijze, verloop en actoren) zou dus geen betrekking hebben op de uit te
voeren vooronderzoeken. Tevens drukten zowel de initiatiefnemer als de architect op de urgentie van het project.
40

Wesemael (2019), 60-61.
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Op 13/07/2020 werd een voorstel met een proefsleuvenplan ter goedkeuring naar Annick Arts (Onroerend
Erfgoed) verzonden door ARON bv (Afb. 43-44). Zij ging akkoord met het voorgesteld sleuvenplan.
Het vooropgesteld programma van maatregelen werd tijdens het uitgevoerde onderzoek – mits in acht name van
de boven beschreven aanpassingen – grotendeels gevolgd. Het terrein werd uiteindelijk onderzocht door middel
van veertien N-Z georiënteerde proefsleuven en negen O-W georiënteerde proefsleuven (Afb. 57-58) met een
totale oppervlakte van 5922 m². De N-Z georiënteerde sleuven werden ingepland in drie dicht te funderen zones
en bijkomend ter hoogte van de oostelijke laadkade, waar dieper gefundeerd wordt en het vroegere
barakkenkamp zich bevonden zou hebben. De sleuven binnen elke zone liggen telkens op maximaal 15 m
(middelpunt tot middelpunt) van mekaar en zijn 2 m breed. 41 Bijkomend werden negen O-W georiënteerde
sleuven aangelegd. Deze O-W georiënteerde sleuven werden gepland ter hoogte van de rijen funderingszolen die
dieper werden uitgegraven, ter hoogte van twee regenwatertanks en ter hoogte van een zuidelijke laadkade die
eveneens dieper werd uitgegraven. Opgemerkt kan worden dat deze sleuven op meer dan 15 m afstand van
mekaar liggen, aangezien ze enkel ter hoogte van de diepgaande geplande uitgravingen aangelegd worden. Tussen
de sleuven vinden enkel uitgravingen plaats in de vastgestelde ophogingen op het terrein, waardoor sleuven in
deze tussenliggende zones meer verstoringen zouden veroorzaken dan de geplande bodemingrepen op zich.
Op het terrein bleek bij aanvang van het proefsleuvenonderzoek dat er centraal in het westen en in het noorden
nog twee steenhopen aanwezig waren. Omwille van deze reden werd besloten om drie N-Z georiënteerde
proefsleuven en vier O-W georiënteerde sleuven ter hoogte van deze steenhopen in te korten. Er werd een
bijkomende N-Z georiënteerde sleuf aangelegd ten oosten van de centrale steenhoop. Deze sleuf viel samen met
de hier aanwezige diepere funderingszolen. Vanwege de aanleg in deze diepere funderingszolen, werd ook hier
de tussenafstand van 15 m tot de dichtst bijzijnde N-Z georiënteerde sleuf niet aangehouden.
De O-W georiënteerde sleuven centraal op het terrein werden t.o.v. het oorspronkelijk goedgekeurd plan (Afb.
43-44) verlengd tot tegen de dichtstbijzijnde N-Z georiënteerde sleuven om zo ook de tussenliggende zone te
onderzoeken.
Verder werd in het oosten ter hoogte van de hoogbouw een bijkomende N-Z georiënteerde sleuf aangelegd omdat
de breedte van de hoogbouw dit toeliet en op deze manier meer sleuven konden worden aangelegd om het 20 ste
eeuwse barakkenkamp op te sporen.

Bijkomend werden er verspreid over het terrein vijf kijkvensters aangelegd (Afb. 57-58). Aangezien er tijdens het
onderzoek geen sporen of vondsten werden aangetroffen, werden vier kijkvensters aangelegd in zones waar het
oorspronkelijk bodemprofiel het best bewaard was (KV2-5). KV2 werd ter hoogte van de zuidelijk geplande
laadkade aangelegd en KV3-5 werden verspreid in het noorden van het terrein aangelegd. Bijkomend werd één
kijkvenster aangelegd in het zuidoostelijke deel van het terrein, waar in het verleden een barakkenkamp uit WOII
gesitueerd was (KV1). De kijkvensters hadden een gezamenlijke oppervlakte van 460 m². Op deze wijze werd in
totaal 6382 m² of 11,8 % van de totale oppervlakte onderzocht (53 936 m2). Hierbij kan echter opgemerkt worden
dat in deze totaaloppervlakte een aantal zones tussen de funderingszolen, waar nauwelijks bodemingrepen zullen
plaatsvinden, mee opgenomen zijn. Deze tussenliggende zones werden niet onderzocht omdat dit meer
verstoringen met zich zou meebrengen dan de geplande bodemingrepen indien we deze tussenliggende
oppervlaktes niet in rekening nemen, wordt een dekkingsgraad van 12,5 % effectief bereikt (te onderzoeken
oppervlakte: 51 013 m²) Er werd dan ook
voldoende oppervlakte vrijgelegd om de voorliggende
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Er werden in totaal 39 profielputten aangelegd om de bodemopbouw te kunnen bepalen. De profielkolommen
zijn gezet tot een maximale diepte van 2,6 m, indien mogelijk tot minstens 60 cm in de C-horizont. In dertien
profielputten (P14, 18, 19, 23, 25-28, 30, 32, 35-36, 38) werd de C-horizont niet waargenomen, maar konden de
profielputten omwille van veiligheidsoverwegingen niet dieper aangelegd worden. De relevante delen van de
putwandprofielen werden over een breedte van minimaal 1 meter opgeschoond en geregistreerd, conform de
bepalingen in Hoofdstuk 10 van de Code van Goede Praktijk. Er werden op deze manier voldoende bodemprofielen
41

Uit simulaties uitgevoerd in het kader van een studie door Haneca et al. (2016), kwam naar voor dat het gebruik van 4 m
brede proefsleuven minder betrouwbare resultaten oplevert. Het gebruik van brede sleuven verhoogt de kans aanzienlijk dat
de sporendensiteit geobserveerd in de sleuven niet representatief is voor de volledige site. Er is m.a.w. een verhoogde kans op
een aanzienlijke over – of onderschatting van de werkelijke sporendensiteit (Onderzoeksrapport 48, OE, p. 56).
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geregistreerd zodat een NW-ZO transect en een W-O transect ontstaat 42. Profielputten 1, 2, 9, 11, 12, 13, 16, 18,
28, 29, 30, 37 en 39 werden als referentieprofiel gekozen.
De aanleg van de sleuven en kijkvensters gebeurde machinaal door middel van een 16 ton kraan op rupsbanden
voorzien van een platte graafbak van 2 m breed. De sleuven werden aangelegd op het eerste archeologisch
relevante vlak dat zich vlak onder de aanwezige ophogingen / recente verstoringen bevond, op een diepte
variërend van 70 tot 200 cm onder het maaiveld.
Er kwamen gedurende het onderzoek geen archeologische sporen aan het licht. Een sporenlijst werd dan ook niet
opgemaakt. Er werd ook geen assessment van sporen opgemaakt.
Gedurende het sleuvenonderzoek werden alle sleuven onderzocht door middel van metaaldetectie. Dit leverde
geen vondsten op.
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen stalen genomen en werd dus ook geen stalenlijst en
assessment opgemaakt.

Afb. 56: Sleuvenplan op bestaande toestand zoals vooropgesteld in het Programma van Maatregelen in de in akte genomen
archeologienota (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd. 16/09/2019, aanmaakschaal 1:2000, 2019I26).

42

Zie BIJLAGEN.
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Afb. 57.1 en 57.2: Uitgevoerd sleuvenplan. De geplande bodemingrepen volgens de ontworpen toestand (blauw)
geconfronteerd met de onderzoeksresultaten van het landschappelijk bodemonderzoek, evenals de situatie op het terrein, gaven
aanleiding tot een wijziging van het oorspronkelijk vooropgesteld sleuvenplan in het Programma van Maatregelen. (Oranje:
verstoring, groen: podzol) (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd. 27/08/2020, aanmaakschaal 1.2000,, 2020G232).
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Afb. 58: Overzichtsfoto van het westelijke deel van het onderzoeksgebied (Bron: ARON bv, 26/08/2020, 2020G232).

Afb. 59: Overzichtsfoto van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied (Bron: ARON bv, 26/08/2020, 2020G232).

De veldarcheologen waren voorzien van het gebruikelijk handgerief om een kwalitatief en een correct
archeologisch onderzoek uit te voeren. Voor de registratie van profielen, sleuven en profielputten was een Nikon
D3200 fotocamera, een schaallat, een bodemkundig meetlint, een noordpijl en een fotobord beschikbaar,
voorzien van de correcte informatie (CGP 6.7). De analoge registratie werd op het terrein uitgevoerd conform CGP
8.6. Daarnaast had het veldteam de beschikking over een Leica GPS. Alle profielputten, proefsleuven en
verstoringen werden ingemeten door middel van deze GPS, met de planimetrie in Lambert coördinaten
(ESPG:31370), altimetrie ten opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing, conform CGP 6.3. De
veldwerkleider hield ook dagrapporten bij43. De foto’s werden op zo’n manier hernoemd opdat de benaming van
de foto’s de gegevens uit de fotolijst omvat (CGP 6.11). In de BIJLAGEN is een overzicht van de mappenstructuur
met benaming van de foto’s weergegeven.

43

Zie BIJLAGEN.
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De GPS opmetingen werden uitgelezen in AutoCAD. De gegevens werden verwerkt om de gevraagde plannen
(sleuvenplannen, overzichtsplan met bewaring aardkundige eenheden, transect) op te leveren die conform CGP
6.3 werden opgesteld.44 De profieltekeningen werden gedurende de verwerking gedigitaliseerd in AutoCAD,
conform CGP 6.4 en CGP 6.545. GIS-bestanden werden opgemaakt in QGis.

44
45

Zie BIJLAGEN.
Zie BIJLAGEN.
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2. Assessment
2.1 Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied
2.1.1 Beschrijving
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd, net zoals tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek, over
quasi het volledige terrein een minimaal 70 à 220 cm dik ophogingspakket aangetroffen bovenop de aanwezige
pleistocene zandbodems. Deze ophogingspakketten waren op heel wat plaatsen duidelijk gelaagd (Afb. 64, 69 en
70). Op één locatie in het noorden van het terrein (P7) was de ophoging plaatselijk slechts ca. 25 cm dik. In het
ophogingspakket kwamen op veel plaatsen recente verstoringen voor (Afb. 65-66, 70). De verstoringen waren het
talrijkst en gingen over het algemeen het diepst in het oosten van het terrein.
Er konden tijdens het proefsleuvenonderzoek drie verschillende bodemprofielen onderscheiden worden (Afb. 60).
In het westen en het noorden van het terrein werd onder het ophogingspakket een gaaf bewaard podzolprofiel
aangetroffen in 8 profielputten (Afb. 60, donkergroen). Alle andere profielen op het terrein waren verstoord (Afb.
60, geel en rood). In 18 profielputten werd onder de ophogingen / verstoringen nog de moederbodem (C-horizont)
waargenomen (Afb. 60, rood), de andere profielen waren volledig verstoord (Afb. 60, geel).
Opgemerkt kan worden dat in het oosten van het terrein slechts één gaaf bewaard podzolprofiel (een E/B/Cprofiel) werd aangetroffen in het noorden van dit terreindeel (P37) en dat de E-horizont in dit podzolprofiel
(bovenzijde E-horizont op 40,12 m TAW) toch wel enigszins verrommeld was. Alle andere podzolprofielen werden
in het westen van het terrein aangesneden en dit op een niveau van 40,3 à 41 m TAW. Eén podzolprofiel (P7, waar
de ophogingen beperkt waren) werd reeds aangesneden op 41,84 m TAW.
De grondwatertafel werd nergens aangesneden.

Afb. 60: Sleuvenplan met variatie in de aardkundige eenheden (geel: volledig verstoord profiel, rood: verstoring – C,
donkergroen: (A)-E-B-C-profiel) (Bron: ARON bv, digitaal plan, dd 27/08/2020, aanmaakschaal 1.2000, 2020G232).
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In het noordwesten en noorden van het onderzoeksgebied, ter hoogte van P2, P6, P7, P9, P10, P12, P13 en P37,
dekte de ophoging, bestaande uit - vaak gelaagde - gemengde duinzanden46 die in dikte varieerden van ca. 25 cm
in het noordwesten tot ca. 1,7 m elders in het noorden, een gaaf bewaard podzolprofiel af (Afb. 60, groen). Onder
de ophogingen bevond zich in de meeste van deze profielen (bij P2, P6, P7, P9, P10 en P12) een sterk afgetopte
donkergrijze bouwvoor (Ap-horizont) met hieronder een lichtgrijze uitlogingshorizont (E-horizont) van ca. 10 tot
15 cm dik. Daaronder kwam een zwartgrijze 5 à 10 cm dikke humus B-horizont (Bh-horizont) en / of een 5 à 15 cm
dikke roodbruine tot oranjebruine ijzer B-horizont voor, die op zijn beurt overging naar een geelbeige zandige
moederbodem op een diepte van 60 cm à 2 m onder het maaiveld. In P6, 13 en 37 werd geen Bs-horizont
waargenomen onder de Bh-horizont, in P12 kwam daarentegen geen Bh-horizont voor. Ter hoogte van P13 en
P37 kwam geen Ap-horizont meer voor en was het podzolprofiel bijgevolg afgetopt (Afb. 64). In P37 waren de Een Bh-horizont bovendien erg verrommeld.
Elders op het onderzoeksterrein was de bodem onder de ophoging verstoord.
Ter hoogte van P1, P3, P4, P5, P8, P11, P15, P16, P17, P20, P21, P22, P24, P29, P31, P33, P34 en 39 (Afb. 60, rood)
werd onder het 0,8 m tot 1,8 m dik beige tot bruinbeige, hier en daar sterk verstoord ophogingspakket, de
geelbeige zandige moederbodem aangesneden op ca. 39,9 à 41,3 m TAW (Afb. 65-66). In het uiterste zuiden, ter
hoogte van P17, P21 en P34, was de moederbodem zwaklemig en had ze eerder een witbeige kleur. Onder het
ophogingspakket bevond zich vaak nog een donkergrijs tot grijsbruin verstoringspakket van 20 tot 40 cm dik,
waarin spikkels steenkool en baksteen voorkwamen.
Zeer plaatselijk, ter hoogte van P11 en P39 waren er nog enkele sterk verrommelde, verbrokkelde restanten van
het podzolprofiel zichtbaar in het ophogingspakket (Afb. 67-68).
Ter hoogte van P14, P18 (Afb. 69), P19, P23, P25, P26, P27, P28, P30 (Afb. 70), P32, P35, P36 en P38, die zich vooral
in de centrale zone van de voormalige fabriek situeerden, werd de moederbodem niet bereikt. De profielputten
waren hier dus over de volledig aangelegde diepte verstoord (Afb. 60, geel) of bestonden volledig uit ophogings/opvullingslagen tot op een diepte van ca. 1,7 m à 2,4 m onder het maaiveld.
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Afb. 61-62: Profielfoto P2 en P9 (Bron: ARON bv, dd. 18/08/2020, 2020G232).
46

zie supra, hoofdstuk 2 en 3.
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Afb. 63-64: Profielfoto P12 en P37 (Bron: ARON bv, dd. 19/08/2020 en 25/08/2020, 2020G232).
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Afb. 65-66: Profielfoto P1 en P16 (Bron: ARON bv, dd. 18/08/2020 en 19/08/2020, 2020G232).
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Afb. 67-68: Profielfoto P11 en P39 (Bron: ARON bv, dd. 19/08/2020 en 25/08/2020, 2020G232).

Ophoging
Ophoging

Verstoring

Verstoring
Afb. 69-70: Profielfoto P18 en P30 (Bron: ARON bv, dd. 24/08/2020, 2020G232).
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2.1.2 Interpretatie
De bevindingen van het proefsleuvenonderzoek komen grotendeels overeen met de resultaten van het
verkennend archeologisch bodemonderzoek. Zo werd overal een ophogingspakket aangetroffen boven de
pleistocene zanden, hetgeen overeenkomt met bodemtype OT op de bodemkaart. De aanwezigheid van zandige
bodems komt overeen met textuurklasse ‘Z..’. Vooral in het noordwesten werden nog heel wat podzolprofielen
aangetroffen (Z.f), hetgeen eveneens overeenkwam met zowel de resultaten van het landschappelijk
bodemonderzoek als het verkennend archeologisch booronderzoek.
De afdekkende verstorings-/egalisatiepakketten bestaan uit gemengd duinzand en betreffen de resten van de
stuifduinen die voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied op de westelijke helft van het projectgebied
aanwezig waren (Afb. 4, 7-9, 38, 72). Voor de bouw van de fabriek was het noordelijke en westelijke deel van het
onderzoeksgebied ingenomen door een duinenlandschap. Bij de aanleg van het industriegebied in 1970 werd dit
deel van het terrein geëgaliseerd. Hierbij werden de natuurlijke stuifduinen afgetopt en de dalen tussen de duinen
met dat zand opgevuld. Het natuurlijke reliëf van de (afgetopte) stuifduinen en dalen was op plaatsen in het
westen van het terrein nog zichtbaar in de profielen van de sleuven (Afb. 71).

Afb. 71: Sleufwandprofiel in het noordelijke deel van SL3. Het vroegere duinenreliëf is hier nog duidelijk zichtbaar (Bron: ARON
bv, dd. 18/08/2020 , 2020G232).

Voor de aanleg en zeker na de sloop van de Bekaert staalfabriek in 2013 heeft er zich nog een bijkomende
egalisering op het terrein voorgedaan (Afb. 73-74). Heel wat ophogingspakketten op het terrein bestonden immers
uit zanden vermengd met allerhande sloopresten (beton, baksteen enz.). De waargenomen diepte van de
verstoringen / ophogingen ging op enkele plaatsen duidelijk dieper dan het niveau van nabijgelegen podzolen (o.a.
ter hoogte van P1 en 11 in het noordwesten van het terrein en P14 en 19 centraal op het terrein). Het ontbreken
van een bewaard podzolprofiel op veel plaatsen kan dus aan de egalisatiewerken en bijkomende verstoringen in
het kader van de bouw en sloop van de fabriek gerelateerd worden. Naar het oosten van het onderzoeksterrein
toe kwamen meer en meer diepere verstoringen voor en uiteindelijk werden er hier nauwelijks nog
podzolprofielen waargenomen (uitgezonderd het verrommeld podzolprofiel in P37 in het noorden van het
terrein).
De opeenvolgende werken op het terrein hebben over het volledige projectgebied dus een ophoging veroorzaakt
die varieert in dikte en ook diepere verstoringen, die zich vnl. in het oosten van het terrein situeren. Het
proefsleuvenonderzoek bevestigde op dit vlak dus de bevindingen uit het voorgaand uitgevoerd onderzoek.
Hetgeen eveneens overeenkwam met de waarnemingen tijdens het landschappelijk bodemonderzoek en het
verkennend archeologisch booronderzoek, is het voorkomen van een geelbeige tot bruinbeige C-horizont die
bestond uit eolische afzettingen van de Formatie van Wildert onder de antropogene pakketten. Die fijne en
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compacte zanden komen verspreid over het volledige onderzoeksgebied voor op alle plaatsen waar doorheen het
ophogingspakket profielen aangelegd konden worden. Een Usselo-bodem werd net zoals tijdens de voorgaande
booronderzoeken niet aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Dit kan opnieuw verklaard worden
doordat de controleboring uit het bureauonderzoek, waarin een Usselobodem werd waargenomen, in een uithoek
van het terrein lag.

Afb. 72: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood.

Afb. 73: Orthofoto uit 1970 met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. De foto is genomen ten tijde van de
egalisatiewerken voor de bouw van de Bekaertfabriek in datzelfde jaar.
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Afb. 74: Orthofoto uit 2013 met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. De foto is genomen ten tijde van de
egalisatiewerken na de afbraak van de Bekaertfabriek.

2.2 Sporen en verstoringen
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen sporen aangetroffen, ondanks het feit dat er in totaal vijf
kijkvensters werden aangelegd om de aan –of afwezigheid van sporen te controleren.
Vier kijkvensters werden aangelegd ter hoogte van zones waar er een goede bodembewaring was (podzols: KV25). In KV2, KV3 en KV4 waren er binnen het kijkvenster echter ook (sub-)recente verstoringen aanwezig. Die
verstoringen waren afkomstig van een tandenbak van een graafmachine, wat erop wijst dat er bij de uit -en afbraak
van de vroegere fabriek lokaal zeer diep verstoord werd (Afb. 75-77). Enkel bij KV5 waren er geen verstoringen
aanwezig en leek de bodem met podzolvlekken nog volledig intact te zijn (Afb. 78). Dit is enigszins logisch te
noemen, want die locatie was vroeger niet ingenomen door de Bekaertfabriek (Afb. 79).
Op de meeste plaatsen binnen het onderzoeksgebied was de bodem dus diep en zwaar verstoord door de bouw
en afbraak van de voormalige Bekaertfabriek. In de sleuven zelf waren overigens ook veel verstoringen aanwezig
(Afb. 80-82), hetgeen overeenkomt met de bevindingen uit de reeds beschreven profielputten (cfr. supra).
Ondanks de aangetroffen verstoringen werd in het uiterste zuidoosten van het terrein een kijkvenster (KV1)
aangelegd om na te gaan of er nog sporen van het voormalige barakkenkamp aanwezig waren (Afb. 83). Het
kijkvenster werd aangelegd ter hoogte van het voormalige kamp (Afb. 84) op een niveau van ca. 40,5 m TAW, op
de C-horizont die vlak onder de aanwezige ophogingen werd aangesneden.
Er werden bij de aanleg van dit kijkvenster, evenals in de omringende sleuven, geen sporen en dus ook geen
restanten van het voormalige kamp of van de voormalige boerderij aangetroffen. Wel werden er ook in dit deel
van het onderzoeksgebied (zowel in de proefsleuven als het kijkvenster) verstoringen veroorzaakt door een
tandenbak, waargenomen (Afb. 81-83). De afwezigheid van sporen van het barakkenkamp en de aanwezigheid
van diepgaande verstoringen, veroorzaakt door een kraan met tandenbak, geven voldoende argumenten om te
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besluiten dat het voormalige kamp in 1970 volledig werd uitgebroken. Aansluitend werd het terrein schijnbaar
machinaal geëgaliseerd voor de bouw van de Bekaertfabriek.

Afb. 75: Overzichtsfoto KV2 met recente verstoringen
Afb. 76: Overzichtsfoto KV3 met sporen van een tandenbak centraal
(Bron: ARON bv, 25/08/2020, 2020G232)
rechts en links in het kijkvenster (Bron: ARON bv, 26/08/2020, 2020G232).

Afb. 77: Overzichtsfoto KV4 met sporen van een tandenbak aan de rechterkant van het kijkvenster (Bron: ARON bv, dd.
26/08/2020, 2020G232).
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Afb. 78: Overzichtsfoto KV5 met gaaf bewaarde bodem. De donkere vlekken zijn podzolvekken.

KV5
KV3

KV4

KV1
KV2

Afb. 79: Orthofoto van de vroegere fabriek en de aanduiding van de sleuven en kijkvensters (oranje).
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Afb. 80: Detailfoto van een niet uitgebroken rioleringsbuis in SL9 (Bron: ARON bv, dd. 20/08/2020, 2020G232).

Afb. 81: Detailfoto van de verstoringen door een tandenbak in het zuidelijke deel van SL22 (Bron: ARON bv, dd. 25/08/2020,
2020G232).
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Afb. 82: Detailfoto van de verstoringen door een tandenbak in SL23 (Bron: ARON bv, dd. 25/08/2020, 2020G232).

Afb. 83: Overzichtsfoto van KV1, met aan de rechterkant verstoringen door een tandenbak (Bron: ARON bv, dd. 25/08/2020,
2020G232).
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KV1

Afb. 84: Detailfoto van het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, geprojecteerd op de orthofoto van 1952 met aanduiding
van de aangelegde sleuven en KV1 (oranje).

2.3 Vondsten
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen vondsten aangetroffen. Er werd hiervan bijgevolg geen
assessment opgemaakt.

2.4 Assessment van stalen
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen stalen genomen. Er werd hiervan bijgevolg geen assessment
opgemaakt.

2.5 Conservatie-assessment
Aangezien er geen vondsten werden aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek, werd er geen conservatieassessment uitgevoerd.
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2.6 Onderzoeksvragen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek dienden minstens volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:
Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? In hoeverre is de bodemopbouw
intact?
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd over quasi het volledige terrein een minimaal 70 à 220 cm dik beige tot
bruinbeige, zandig ophogingspakket aangetroffen bovenop de aanwezige pleistocene zandbodems. Deze
ophogingspakketten waren op heel wat plaatsen duidelijk gelaagd. Slechts op één locatie in het noorden van het
terrein was de ophoging plaatselijk slechts ca. 25 cm dik. In het ophogingspakket kwamen op veel plaatsen recente
verstoringen voor. De verstoringen waren het talrijkst en gingen over het algemeen het diepst in het oosten van
het terrein.
In het westen en het noorden van het terrein werd onder het ophogingspakket een gaaf bewaard podzolprofiel
aangetroffen in 8 profielputten. Onder de ophogingen bevond zich in de meeste van deze profielen een sterk
afgetopte donkergrijze bouwvoor (Ap-horizont) met hieronder een lichtgrijze uitlogingshorizont (E-horizont) van
ca. 10 tot 15 cm dik. Daaronder kwam een zwartgrijze 5 à 10 cm dikke humus B-horizont (Bh-horizont) en / of een
5 à 15 cm dikke roodbruine tot oranjebruine ijzer B-horizont voor, die op zijn beurt overging naar een geelbeige
zandige moederbodem op een diepte van 60 cm à 2 m onder het maaiveld. In enkele profielputten werd geen Bshorizont of Bh-horizont waargenomen, in twee andere profielputten kwam geen Ap-horizont meer voor en was
het podzolprofiel bijgevolg afgetopt. In één profielput in het oosten van het terrein waren de E- en Bh-horizont
erg verrommeld.
Alle andere profielen op het terrein waren verstoord. In 18 profielputten werd onder de ophogingen / verstoringen
nog de moederbodem (C-horizont) waargenomen op ca. 39,9 à 41,3 m TAW. Onder het ophogingspakket bevond
zich vaak nog een donkergrijs tot grijsbruin verstoringspakket van 20 tot 40 cm dik, waarin spikkels steenkool en
baksteen voorkwamen. Zeer plaatselijk waren er nog enkele sterk verrommelde, verbrokkelde restanten van het
podzolprofiel zichtbaar in het ophogingspakket.
Ter hoogte 13 profielputten, die zich vooral in de centrale zone van de voormalige fabriek situeerden, was de
bodem over de volledig aangelegde diepte verstoord, of bestond die volledig uit ophogings-/opvullingslagen tot
op een diepte van 1,7 m tot 2,4 m onder het maaiveld.
Opgemerkt kan worden dat in het oosten van het terrein slechts één gaaf bewaard, weliswaar enigszins
verrommeld podzolprofiel (een E/B/C-profiel) werd aangetroffen in het noorden van dit terreindeel (bovenzijde
E-horizont op 40,12 m TAW). Alle andere podzolprofielen werden in het westen van het terrein aangesneden en
dit op een niveau van 40,3 à 41 m TAW. Eén podzolprofiel werd reeds aangesneden op 41,84 m TAW.
De grondwatertafel werd nergens aangesneden.
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Het ontbreken van podzolhorizonten, vnl. in het oosten van het terrein, kan verklaard worden door de
antropogene ingrepen die in het verleden op het terrein plaatsvonden, m.n. de bouw van de Bekaertfabriek
omstreeks 1970, die inmiddels ook gesloopt werd. Ook de bouw en de sloop van een boerderij en een
arbeiderskamp in het eerste deel van de twintigste eeuw brachten ter hoogte van het zuidoostelijke deel van het
onderzoeksgebied ongetwijfeld verstoringen met zich mee. Bij deze opeenvolgende verstoringen werd op heel
wat plaatsen op het terrein, en vnl. in het oosten, de oorspronkelijke bodem tot op aanzienlijke diepte vergraven.
Vooral in het noordwesten werden ondanks de antropogene ingrepen (m.n. Ophogingen) op het terrein nog heel
wat podzolprofielen aangetroffen. De voormalige stuifduinen waren hier afgetopt en de tussenliggende lagere
delen waren opgevuld met duinzand, waardoor de oorspronkelijke bodem hier beter bewaard bleek.
Zijn er tekenen van erosie?
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Neen.
Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?
Neen.
Zijn er losse vondsten (aardewerk, lithische artefacten, …) aanwezig? Zo ja, zijn dit geïsoleerde vondsten of is er
sprake van vondstconcentraties? Kunnen deze concentraties wijzen op de aanwezigheid van een prehistorische site?
Neen, er zijn geen vondsten aangetroffen.
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
Neen. Het feit dat er geen sporen en / of vondsten werden aangetroffen, maakt dat volgende onderzoeksvragen
komen te vervallen:
-

-

Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en
omvang van occupatie?
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van
een erf/nederzetting?
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
 Wat is de omvang?
 Komen er oversnijdingen voor?
 Wat is het, geschatte, aantal individuen?
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van verdedigingsstructuren?
Zijn er sporen en / of vondsten die gerelateerd kunnen worden aan de 20ste eeuwse boerderij, het
barakkenkamp of aan WOII?
Zijn er sporen die aan de gegevens op historische kaarten gerelateerd kunnen worden?
Zijn er sporen en/of vondsten die aan andere nabijgelegen CAI locaties kunnen gekoppeld worden?
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?

Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)?
Voorafgaand aan de bouw van de fabriek was het noordelijke en westelijke deel van het onderzoeksgebied
ingenomen door een duinenlandschap. Bij de aanleg van het industriegebied in 1970 werd dit deel van het terrein
geëgaliseerd. Hierbij werden de natuurlijke stuifduinen afgetopt en de dalen tussen de duinen met dat zand
opgevuld. Het natuurlijke reliëf van de (afgetopte) stuifduinen en dalen was op plaatsen nog zichtbaar in de
profielen van de sleuven.
Voor de bouw en zeker na de sloop van de Bekaert staalfabriek in 2013 heeft er zich nog een bijkomende
egalisering voorgedaan. Heel wat ophogingspakketten op het terrein bestonden immers uit zanden vermengd met
allerhande sloopresten (beton, baksteen enz.). De waargenomen diepte van de ophogingen / verstoringen ging
op enkele plaatsen duidelijk dieper dan het niveau van nabijgelegen podzolen. Het ontbreken van een bewaard
podzolprofiel op veel plaatsen kan dus aan de egalisatiewerken en bijkomende verstoringen in het kader van de
bouw en sloop van de fabriek gerelateerd worden. Naar het oosten van het onderzoeksterrein toe kwamen meer
en meer diepere verstoringen voor en uiteindelijk werden er hier nauwelijks nog podzolprofielen waargenomen.
De opeenvolgende werken op het terrein hebben over het volledige projectgebied dus een ophoging veroorzaakt
die varieert in dikte en ook diepere verstoringen, die zich vnl. in het oosten van het terrein situeren. Het
proefsleuvenonderzoek bevestigde op dit vlak dus de bevindingen uit het voorgaand uitgevoerd onderzoek.
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Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee,
waarom niet?
In het oosten van het terrein kan de afwezigheid van sporen verklaard worden door het feit dat hier in het verleden
grootschalige verstoringen plaatsvonden in het kader van de bouw en sloop van de vroegere Bekaertfabriek en de
hieraan gekoppelde ophogingen en egalisatie van het terrein. De waargenomen verstoringen afkomstig van de
tandenbak van een kraan wijzen erop dat er diepe graafwerken plaatsvonden in het verleden. Hierbij werden
resten van het voormalige barakkenkamp en de boerderij schijnbaar volledig verwijderd.
In het westen was het terrein ook opgehoogd, maar kwam onder deze ophogingen nog op heel wat plaatsen het
oorspronkelijk podzolprofiel voor. Hier is er dus niet meteen een bodemkundige verklaring voor de afwezigheid
van sporen en kunnen we er van uit gaan dat er in het verleden geen site aanwezig was ter hoogte van de geplande
verstorende bodemingrepen.
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)?
Niet van toepassing.
Kunnen de resultaten van het bureauonderzoek fijngesteld worden?
Op basis van het uitgevoerd sleuvenonderzoek kan bevestigd worden dat het volledige terrein in het verleden
grootschalig opgehoogd is d.m.v de aftopping van stuifduinen die in het westen en noorden van het terrein
aanwezig waren. Met het zand afkomstig van de duinen werden de lager gelegen gebieden op het terrein
opgehoogd. Op deze manier werd het terrein volledig geëgaliseerd. Hoewel in het westen van het terrein het
oorspronkelijk bodemprofiel nog aanwezig is onder het ophogingspakket bestaande uit duinzanden, werden er
geen bodemsporen aangetroffen, hetgeen wijst op de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een site. In het
oosten werden enkel recente verstoringen aangetroffen die gelijkaardig waren aan deze die op de rest van het
terrein in het ophogingspakket zichtbaar waren. Deze verstoringen kunnen gerelateerd worden aan de bouw en
sloop van de vroegere Bekaertfabriek die volgens het bureauonderzoek in de tweede helft van de 20 ste eeuw op
het terrein stond.
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
Er werden geen sporen of vondsten aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek, hetgeen maakt dat er geen
archeologische vindplaats geattesteerd werd. Omwille van de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van
archeologische vindplaatsen op het terrein, wordt dan ook geen verder archeologisch onderzoek aanbevolen.
Daarom komen volgende onderzoeksvragen te vervallen:
-

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische
vindplaatsen?
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het
vervolgonderzoek?
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo
ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
Wat is de aard van een aanvullend onderzoek? Hoe wordt deze best uitgevoerd en wat is de kostprijs
hiervan?

2.7 Kennisvermeerdering
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd een ophogingspakket vastgesteld van minstens 1 m dik. Op
heel wat plaatsen gingen de geplande bodemingrepen niet dieper dan dit ophogingspakket en worden potentieel
aanwezige vindplaatsen afgedekt door dit beschermend ophogingspakket. Gezien er tijdens het archeologisch
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onderzoek niet dieper gegraven kan worden dan de geplande bodemingrepen, is er hier uiteraard geen
kennispotentieel.
In de overige delen van het terrein werden tijdens het landschappelijk bodemonderzoek diepgaande verstoringen
vastgesteld die een potentieel oorspronkelijk aanwezige vindplaats ongetwijfeld verstoord hebben. Daarnaast
werden noch tijdens het proefsleuvenonderzoek, noch tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek,
sporen of vondsten aangetroffen. Dit maakt dat er geen archeologische vindplaats geattesteerd werd ter hoogte
van de geplande verstorende bodemingrepen.
Omwille van bovenstaande redenen, is er geen kenniswinst bij verder onderzoek en wordt dan ook geen verder
archeologisch onderzoek aanbevolen.

82

Aron-Rapport 926

Lanklaar, Bekaertlaan

3. Samenvatting
De initiatiefnemer plant op een ca. 18,8 ha groot terrein langs de Bekaertlaan te Lanklaar, kadastraal gekend als
Lanklaar, Afd. 5, sectie B, percelen 131G en 275G (gemeente Dilsen-Stokkem, prov. Limburg), ) de nieuwbouw van
een kartonfabriek op een momenteel braakliggend voormalig fabrieksterrein.
De huidige nota behandelt de resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek dat uitgevoerd werd
naar aanleiding van de in akte genomen archeologienota met ID 12388.
Uit het bureauonderzoek (2019I26) in de archeologienota was gebleken dat het terrein tot in de 20ste eeuw
onbebouwd was en ingenomen werd door stuifduinen in het noorden en het westen. Omstreeks 1970 werden
deze duinen schijnbaar afgetopt en werden de tussenliggende dalen met het duinzand opgevuld. Uit
controleboringen bleek dan ook dat op het terrein een zandige ophogingslaag aanwezig was van ca. 1 à 1,55 m
dik. In enkele boringen in het noorden en het zuiden van het terrein werden nog intacte of vermengde
podzolprofielen waargenomen onder het ophogingspakket. Tevens werd in het zuidoosten van het terrein een
Usselobodem waargenomen. In het aanvullend onderzoek, dat verderop beschreven wordt, werd deze laatste
echter niet meer aangetroffen.
Cartografische bronnen toonden aan dat het terrein gedurende de voorbije eeuwen steeds in duingebied lag en
onbebouwd was, tot in de 20ste eeuw een boerderij in het zuidoosten verscheen. Omstreeks 1939 werd een
barakkenkamp ter hoogte van de voormalige boerderij opgetrokken. Dit deed eerst dienst als kamp voor
dwangarbeiders tijdens WOII, nadien als verblijfplaats voor gastarbeiders uit de nabijgelegen steenkoolmijn van
Eisden. Het kamp verdween en het terrein werd omstreeks 1970 grootschalig geëgaliseerd voor de bouw van de
Bekaertfabriek, die omstreeks 2013 gesloopt werd.
Op basis van het bureauonderzoek werd een aanvullend vooronderzoek geadviseerd. Het uitgesteld
vooronderzoek dat uitgevoerd werd, betrof een landschappelijk bodemonderzoek (2020A18), een verkennend
archeologisch booronderzoek (2020G231) en een proefsleuvenonderzoek (2020G232).
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werden 173 boringen gezet in een grid van 30 x 30 m buiten de
voormalige bebouwing. In sterk verstoorde zones binnen de footprint van de voormalige Bekaertfabriek werden
de boringen in een grid van 60 x 60 m gezet. Uit de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek bleek
effectief de grootschalige ophoging met een zandig pakket van het volledige terrein. De ophogingspakketten
waren ca. 100 à 160 cm dik en op heel wat plaatsen kwamen verstoringen voor, te linken aan de bouw en zeker
ook de sloop van de voormalige Bekaertfabriek. De verstoringen bleken het talrijkst in het oosten van het terrein.
Ondanks de veelvuldige antropogene ingrepen die op basis van het landschappelijk bodemonderzoek geattesteerd
werden op het terrein, werden er onder het ophogingspakket toch nog matig tot goed bewaarde podzolprofielen
(A/B/C-profiel en A/E/B/C-profiel) op het terrein aangetroffen in grofweg een tweetal centrale clusters: één
centraal in het westen op het terrein en één in het oosten. De rest van de boringen waren quasi allen volledig
verstoord of verstoord tot in de C-horizont.
Ter hoogte van de podzolclusters konden nog prehistorische artefactensites in situ bewaard zijn, evenals (proto)historische sporensites. De kans op het aantreffen van prehistorische artefactensites buiten deze clusters was
klein. Waar een C-horizont bewaard was en de verstoringen relatief ondiep waren, konden echter wel nog
waardevolle diepere bodemsporen zoals bv. waterputten bewaard zijn. In het oosten konden – ondanks de
aanwezige verstoringen – bovendien nog resten aanwezig zijn van het barakkenkamp dat hier in de 20 ste eeuw
gevestigd was. De opgeboorde verstoringen konden hier immers mogelijk aan gelinkt worden.
Op basis van bovenstaande bevindingen werd overgegaan tot een aanvullend vooronderzoek in een zone van ca.
53 873 m² waar enerzijds de bodem voldoende bewaard was en anderzijds de geplande bodemingrepen dusdanig
diep gingen (dieper dan de geattesteerde ophogingen) dat er een kans was op een impact op het potentieel
aanwezige archeologische bodemarchief. Ter hoogte van de zones met een bewaarde podzol (in totaal ca. 37 955
m²) omvatte dit aanvullend vooronderzoek een onderzoek naar prehistorische artefactensites, gevolgd door een
onderzoek naar (proto-)historische sites in de vorm van proefsleuven. Bijkomend dienden zones met ondiepe
verstoringen en een bewaarde C-horizont, evenals een oostelijke verstoorde zone (in totaal ca. 15 918 m² aan
bijkomend te onderzoeken oppervlakte), met proefsleuven te worden onderzocht vanwege de potentiële
aanwezigheid van diepere (proto-)historische sporen en resten van het 20ste eeuws barakkenkamp.
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In een overgebleven zone van ca. 134 064 m² bleken de geplande bodemingrepen de natuurlijke bodems niet te
verstoren of waren de aangetroffen verstoringen dusdanig diepgaand dat potentiële archeologische resten
volledig vergraven zouden zijn. Er werd hier bijgevolg geen verder onderzoek meer geadviseerd.
Het verkennend archeologisch booronderzoek, dat uitgevoerd werd in twee zones in het westen en oosten van
het terrein, over een totale oppervlakte van 37 955 m², bevestigde grotendeels de landschappelijke bevindingen
uit het eerder onderzoek. Wel bleek de oostelijke zone die onderzocht werd, veel grootschaliger verstoord dan
verwacht: er werden daar nauwelijks podzolprofielen tijdens de uitvoer van de megaboringen aangetroffen, in
tegenstelling tot het westelijk terreindeel. In geen van de 278 boringen, die gezet werden in een grid van 10 x 12
m of op een afstand van 12 m in een aantal lijntrajecten, werden lithische artefacten aangetroffen. Er werd
bijgevolg geen verder onderzoek naar steentijd artefactensites uitgevoerd.
Na uitvoer van het verkennend archeologisch booronderzoek, werd dan ook overgegaan naar de uitvoer van een
proefsleuvenonderzoek binnen een (versnipperde) zone van 53 873 m². Er werden in totaal 24 sleuven met een
oppervlakte van 5922 m² aangelegd of 11 % van de te onderzoeken oppervlakte (53 936 m²). Bijkomend werden
er 5 kijkvensters aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 460 m². Op deze wijze werd in totaal 6382 m²
of 11,8 % van de totale te onderzoeken oppervlakte onderzocht (53 936 m2), voldoende om de voorliggende
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, temeer daar enkele zones binnen de oppervlakte van 53 936 m²
slechts zeer plaatselijk verstoord zouden worden.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden de landschappelijke bevindingen uit de eerdere onderzoeken opnieuw
bevestigd. Er werden geen sporen en geen vondsten aangetroffen. Wel werden op verschillende plaatsen, o.a.
ook ter hoogte van het voormalige barakkenkamp, diepgaande verstoringen aangetroffen, veroorzaakt door de
tanden van een kraanbak. Dit wijst erop dat het terrein in het verleden op heel wat plaatsen diepgaand werd
afgegraven en dat het voormalige kamp, evenals de boerderij, hoogstwaarschijnlijk volledig uitgebroken werden
voorafgaand aan de bouw van de Bekaertfabriek.
Het feit dat er geen sporen of vondsten aangetroffen werden ter hoogte van de geplande verstorende
bodemingrepen tijdens het proefsleuvenonderzoek, noch tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek,
maakt dat er geen archeologische vindplaats geattesteerd werd. In het westen van het terrein, waar de
oorspronkelijke bodemopbouw nog bewaard was, is er geen site geweest ter hoogte van de verstorende geplande
werken, in het oosten is het voormalige barakkenkamp volledig weggegraven. Omwille van de afwezigheid van
archeologische vindplaatsen op het terrein enerzijds en de beperkte bodemingrepen op bepaalde plaatsen
anderzijds, is er geen kenniswinst bij verder onderzoek en wordt dan ook geen verder archeologisch onderzoek
aanbevolen.
Opgemerkt kan worden dat het niet uitgesloten is dat er in de zones met beperkte bodemingrepen nog
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn waar het oorspronkelijk bodemprofiel bewaard is. In de toekomst zal
hiermee rekening gehouden moeten worden indien bijkomende werken in deze zones op het terrein plaatsvinden.
Meer bepaald gaat het hier om de zones onder de betonplaten tussen de funderingszolen en ter hoogte van de
omgevingsaanleg die tot heden niet onderzocht zijn. Indien hier in de toekomst grootschalige werken
plaatsvinden, dient een nieuwe archeologienota te worden opgemaakt die rekening houdt met de huidige
bevindingen op het terrein.
Ondanks het feit dat geen verder onderzoek aanbevolen wordt, blijft de meldingsplicht van archeologische vondsten
gelden. De context zit vervat in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht
om de vondst binnen de drie dagen te melden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en
haar vindplaats tot tien dagen na het vinden.
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