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1. Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens

Projectcode
Actoren

2020J26
Rik van de Konijnenburg
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
Locatie: Provincie
Limburg
Gemeente
Bree
Deelgemeente
Opitter
Site
Steenbergstraat
Kadastrale gegevens
Bree, afdeling 5 (Opitter), sectie A, perceel 282
Oppervlakte onderzoeksgebied 5049,74 m²
Kadastraal percelenplan
Zie fig. 2
Topografische kaart
Zie fig. 3
Relevante termen thesauri OE bureauonderzoek
Bounding Box:

Fig. 1: Bounding Box
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Kadastrale gegevens: Het terrein is kadastraal geregistreerd als Bree, afdeling 5 (Opitter), sectie A,
perceel 282. De oppervlakte van het projectgebied bedraagt 5049,74 m².

Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 2020 © cadgis viewer
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Fig. 3: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb

Fig. 4: Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto uit 2020. © Geopunt.be
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2. Archeologische voorkennis
Binnen het projectgebied werden nooit eerder archeologische onderzoeken uitgevoerd, noch
vondstmeldingen gedaan.

3. De onderzoeksopdracht
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking
traden op 1 juni 2016, en de navolgende wijzigingen.
Overwegende dat,
-

-

de aanvrager van de verkavelingsvergunning een publiekrechtelijk rechtspersoon is,
de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt (gga-zone), zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering,
de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden,
de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in
een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones,
de betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woon- of recreatiegebied, (agrarisch
gebied)
de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
meer dan 3000m² bedraagt (5049,74 m²),
de bodemingreep gelijk aan of groter is dan 1000 m² (oppervlakte uit te graven wachtbekken
= 2884 m²)

Dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een
verkavelingsvergunning.
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Vraagstelling
Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van
bestaande bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch
erfgoed te bepalen. Dit houdt in dat er informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid
of afwezigheid van archeologisch erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relatie met
het omringend landschap, de bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed worden ingeschat. Ook de manier waarop de geplande bodemingrepen
worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluatie.
Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
-

welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het projectgebied?
welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

De randvoorwaarden
Het terrein is momenteel nog in gebruik als akker en niet in eigendom van de stad. Er zijn juridische
bezwaren om onmiddellijk te starten met een archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem.
Uitgesteld vooronderzoek: Vooronderzoek met ingreep in de bodem is juridisch onwenselijk: de
vergunningsaanvrager is nog geen eigenaar van het terrein en het terrein is in gebruik als akker.

De geplande werken
Vooral naar aanleiding van een wolkbreuk op 19/05/2019 waarbij een regenval van 93 liter / m² op 1
uur tijd werd gemeten (gegevens weerstation SAB – Sint-Augustinus Bree) met overstromingen tot
gevolg wenst men onder meer aan de Steenbergstraat een wachtbekken aan te leggen. Dat
wachtbekken zal wat betreft het uit te graven gedeelte een oppervlakte innemen van 2884 m²
(capaciteit 1760 m³) met rondom, aan de noord-, oost- en zuidzijde een talud – erosiedam - van in
totaal 1333 m² (1837 m³), aan te leggen met de uit te graven grond van het wachtbekken.
Het wachtbekken is gesitueerd in de stroomrichting van een belangrijke afstromingslijn vanaf het
Kempisch Plateau. Het uitgraven gebeurt geleidelijk met aan de zuidwestzijde een uitgraving tot 1,30
m diepte en aan de noordoostzijde behoud van het huidige maaiveldniveau. Aansluitend wordt aan
de oostzijde het hemelwater verder afgevoerd via een leegloopbuis.
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Fig. 5: gegeorefereerd inplantingsplan van het wachtbekken

Fig. 6: grondplan van het aan te leggen wachtbekken zoals aangereikt
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Fig. 7: profielen van het aan te leggen wachtbekken zoals aangereikt

4. Werkwijze en strategie van het onderzoek
a. Motivering van de onderzoeksstrategie, - methoden en –technieken
Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder
getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder
archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen
teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de
site en de omgeving van het projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren
op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties
gebundeld werden in punt 11 Bibliografie en bronnen.
De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de eigenaar van het projectgebied.
Om een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal
Archeologische inventaris geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be).
Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgelogische gegevens en de
geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en
https://dov.vlaanderen.be. Via www.geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd
(Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, Atlas van Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied
van het jaar 1971 tot en met het jaar 2018; enkel de betekenisvolle data en foto’s werden in deze
studie opgenomen. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale
overheid (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).
b. De organisatie van het onderzoek
In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende
het projectgebied bekeken samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de
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projectontwikkelaars/bouwheer. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk
mogelijk weer te geven doormiddel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn
toegevoegd.
c. Het relevante gebruikte materiaal en technische specificaties
Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De kaarten die als
bijlagen zijn toegevoegd zijn gemaakt of bewerkt met de software van CORELDRAW X8 en de
landmeterssoftware PYTHAGORAS.
d. Afwijkende methodiek
Niet van toepassing

e. Inbreng van specialisten
Niet van toepassing

f.

Wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing

5. Assessment van het projectgebied
a. Historiek van het projectgebied en bestaande toestand
Het projectgebied is in gebruik als één groot perceel, akker aan de noordwest- en de zuidwestzijde
begrensd door een onverhard pad.

Fig. 8: foto van het terrein in haar huidige toestand, panoramisch beeld d.d. 28/10/2020
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Fig. 9: terreinopnames d.d. 28/10/2020

b. Bodemkundige situering
Het terrein is over de volledige oppervlakte gekarteerd als een Scmy-bodem.
Scm-bodems1 zijn matig droge lemig-zandgronden met een diepe antropogene humus A-horizont
(plaggenbodems), fijner wordend in de diepte.
Profiel. Zwak hydromorfe plaggenbodem. De plaggenhorizont ( Ap1 + Ap2) heeft ongeveer dezelfde
kenmerken als die van Sbm. Hij is iets donkerder en vertoont op meer dan 60 cm een zwartgrijze
horizont (oude A1 of Ap ) van een begraven profiel. Roestverschijnselen komen tussen 60 en 90 cm
voor in zoverre de ondergrond niet gevormd is door een hydromorfe podzol.
Waterhuishouding. Matig droge grond met winterwaterstand tussen 60 en 90 cm. Scm is optimaal
vochthoudend in het voorjaar; hij droogt sterk uit in de zomer, vooral wanneer de ondergrond een
podzol met harde B horizont is.
Volgens de WRB (World Reference Base) is de Sbm bodem geclassificeerd als Plaggic Anthrosols
(Loamic). Anthrosols zijn bodems die eeuwenlang door de mens zijn aangerijkt met organische
stoffen zoals plaggen, strooisel, teelaarde of stadsmest. Typisch voor deze bodems zijn zwarte
humusrijke horizonten van meer dan 50 cm. Plaggic verwijst naar een zwarte of bruine
oppervlaktehorizont gevormd door het aanbrengen van plaggen over verschillende eeuwen. Plaggen
zijn afgestoken heide deels met zand, of ander materiaal rijk aan organische stof, dat als strooisel
werd gebruik in de stal en later vermengd met mest op bouwland aangebracht werd. Loamic (lemig),
verwijst naar zandlemige, lemige tot kleiige textuur, meer bepaald Sandy loam, Sandy clay loam,
Loam, Clay loam, en Silt clay loam volgens de FAO klassen; deels S, deels L, P en E van de Belgische
textuurklassen 2

1

BAEYENS, L., 1975, Bodemkaart van België, verklarende tekst bij het kaartblad Bree 48E, Centrum voor
Bodemkartering, Gent, p. 57 - 58
2

DONDEYNE, S., VANIERSCHOT, L., LANGOHR, R., VAN RANST, E. en DECKERS, J., 2015, De grote bodemgroepen van
Vlaanderen: Kenmerken van de “Reference Soil Groups” volgens het internationale classificatiesysteem World Reference
Base, KU Leuven & Universiteit Gent. (Kenmerken van de “Reference Soil Group” Anthrosols in Vlaanderen)
Bree (Opitter), Steenbergstraat, perceel 5A282 – projectcode 2020J26 - verslag van het bureauonderzoek p. 12

Fig. 10: Bodemkaart van België © geopunt.be

Fig. 11: Bodemkaart van België volgens de WRB © geopunt.be
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c. Geografische en geologische situering
Het projectgebied is gesitueerd ten noordnoordwesten van de dorpskern van Opitter aan de
Opitterkiezel / Steenbergstraat. Ten westen ligt de steilrand van het Kempisch Plateau, ten oosten
strekt zicht de Vlakte van Bocholt uit. Het projectgebied ligt op de overgang tussen beide
geomorfologische zones. Het terrein is licht dalend van west naar oost; van +52.24 m TAW aan de
uiterste westzuidwestgrens naar 51.09 m TAW aan de oostnoordoostgrens. Ook van zuid naar noord
daalt het terrein heel licht, van +51.83 m aan de zuidgrens naar +51.41 m aan de noordgrens.
In de omgeving van het projectgebied, in een straal van 500 m, bevinden zich geen natuurlijke
waterlopen. Meest nabijgelegen is de Itterbeek die ten zuiden van het projectgebied stroomt, door
het dorpscentrum van Opitter, op ca 950 m afstand van het projectgebied.
Het projectgebied ligt wel in een belangrijke afstromingslijn van water van het Kempisch Plateau naar
de Vlakte van Bocholt. Op de kaart met afstromingslijnen (bron: geopunt.be) staat een donkerpaarse
lijn ingekleurd die van zuidwest naar noordoost doorheen het noordelijke deel va het projectgebied
loopt. Die lijn is een “verzamellijn” van een aantal lichtpaarse lijnen op het Kempisch Plateau. De
ernst of beter de kracht van water in die afstromingslijn bleek zeer duidelijk tijdens een zeer zware
wolkbreuk op 19/05/2019 toen het gebied veranderde in één brede waterstroom. Die waterstroom
werd – gelukkig – gefilmd door dhr. D. Willekens en is raadpleegbaar via deze link:
https://www.facebook.com/100006521467926/videos/2544518702442154/. Dit was echter
niet de eerste keer in recente perioden. Ook op 8 maart 1989 (bron: Het Belang van
Limburg dd. 9 maart 1989 / digitaal archief HBVL) en op 15 augustus 1966 (bron: HBVL
digitaal archief, 16 augustus 1966) waren er zware overstromingen ter hoogte van deze
afstromingslijn op de Opitterkiezel.

Fig. 12: Snapshot uit de film van de watervloed d.d. 19/05/2019 © D. Willekens
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Uit deze film blijkt ook dat het gebied bij zware regenval erosiegevoelig is terwijl op de
erosiegevoeligheidskaart het perceel groen ingekleurd staat (totale erosie: zeer laag). Eerder dan
erosie lijkt het gebied een afzetzone van colluvium afkomstig van het hoger gelegen Kempisch
Plateau. Ook uit de hoogtelijnenkaart blijkt het projectgebied gelegen te zijn aan de “monding” van
een geul in de steilrand van dat Kempisch Plateau Die geul is duidelijk zichtbaar op een 3D-model van
het reliëf waarbij de hoogte overdreven werd ten opzichte van het vlak in een verhouding van 5/1.
Overstromingen bij zware regenval hebben dikwijls te maken met een overdaad aan verhardingen.
Dit is hier absoluut niet het geval. Het water is afkomstig van een kleine depressie op het Kempisch
Plateau met een geul naar de Vlakte van Bocholt. De afstromingslijnen zijn allemaal gesitueerd in
akkers en velden, de weg is een zand/grindpad.

Fig. 13: De afstromingslijnen geprojecteerd op een luchtfoto d.d. 14-09-2019 en hoogteprofielen van het
terrein van zuidwest naar noordoost, de hoofdafstromingslijn en van zuidoost naar noordwest doorheen de
komvormige depressie op het Kempisch Plateau – bron: Google Earth / GeoBasis-DE/BKG
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Fig. 14: Digitaal Hoogtemodel,
terreinmodel 1 m © geopunt.be

Fig. 15: Digitaal Hoogtemodel, terreinmodel 1 m op macroschaal © geopunt.be
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Fig. 16: Hydrografische situering van het projectgebied © geopunt.be

Fig. 17: Afstromingskaart ter hoogte van het projectgebied © geopunt.be
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Fig. 18: Situering van het projectgebied op de erosiegevoeligheidskaart per perceel met daarop geprojecteerd
de afstromingskaart © geopunt.be

Fig. 19: Digitaal hoogtemodel terreinmodel 1 m met daarop geprojecteerd de afstromingskaart © geopunt.be
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Fig. 20: detail uit de topografische kaart (fig. 3) met betrekking tot de geul herkenbaar in de hoogtelijnen © ngi.
Topoviewer

<projectgebied

Fig. 21: 3D-hoogtemodel op basis van de topografische kaart met situering van het projectgebied (hoogte / vlak
verhouding 5/1)
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Opitter is net ten noordoosten gelegen van het Kempisch Plateau, in de Vlakte van
Bocholt en maakt tektonisch deel uit van Roerdalgraben. De vlakte van Bocholt ligt
met 35 tot 40 m boven zeeniveau 25 tot 30 m lager dan het Kempisch Plateau. Het
projectgebied bevindt zich in de overgangszone van Plateau naar vlakte op gemiddeld
+52 m TAW. De vlakte van Bocholt wordt gedraineerd door talrijke noordoostzuidwest gerichte beken die nauwelijks ingesneden zijn in het landschap en die allen
tot het Maasbekken behoren. De dikte van de Quartaire deklagen variëren tussen de
10 en 22 m.3 Onder deze deklaag dagzoomt als Tertiaire afzetting het lid van
Jagersborg van de Kiezeloöliet Formatie, die vanwege de grotere diepte waarop deze
voorkomt minder relevant is. Daarom beperkt deze aardwetenschappelijke
beschrijving zich tot de Quartaire afzettingen.
Volgens de profieltypenkaart is het Tertiair afgedekt met Quartaire afzettingen met
aan de basis sedimenten van fluviatiele herkomst, herwerkte fluviatiele sedimenten
en sedimenten van eolische herkomst; profieltype 38. De fluviatiele afzettingen (F(M)
MPc-VPb) aan de basis bestaan uit Maassedimenten van het Cromeriaan (MiddenPleistoceen) en het Bavaliaan (Post-Jaromillo-Vroeg Pleistoceen). Daar bovenop liggen fluviatiele
afzettingen bestaande uit herwerkte Maas- en Rijnsedimenten van het Laat-Pleistoceen en het
Midden-Pleistoceen (F(HRM)LP-MP). Het zijn in principe puinkegelafzettingen, hellingpuinafzettingen
en/of beekafzettingen die in de praktijk zijn samengevat onder deze noemer. In de Vlakte van
Bocholt is te verwachten dat het beekafzettingen zijn die bestaan uit middelmatig tot grof zand en
soms grind, afkomstig van geërodeerde Maas of Rijnsedimenten. 4 Vervolgens liggen er tot vrijwel
aan de oppervlakte eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het Saaliaan
(Midden-Pleistoceen) en/of Hellingsafzettingen van het Quartair (ELPw-MPs en/of HQ). Plaatselijk
worden deze afzettingen afgedekt door fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische) afzettingen
(FH) van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) of zandige eolische afzettingen
van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (EH).5 Deze laatste fluviatiele en eolische afzettingen uit
het Holoceen zijn echter niet aan de oppervlakte te verwachten binnen het onderzoeksgebied.
Zoals boven beschreven bestaat de ondiepe ondergrond het eolische afzettingen. Deze afzettingen
behoren tot de Formatie van Wildert en worden ook wel dekzanden genoemd. De Formatie van
Wildert is afgezet onder periglaciale omstandigheden gedurende de Pleniglaciale periode
(Brabantiaan) van de laatste ijstijd (Weichseliaan).6 Ze zijn gekenmerkt door een zwakke parallelle
gelaagdheid waarbij lemiger en minder lemiger laagjes elkaar afwisselen. Lokaal kan er
grindbijmenging optreden door cryoturbaties.

Na de overgang Pleistoceen/Holoceen kon de vegetatie zich herstellen, waardoor er een meer
uitgesproken bodemvorming kon optreden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en
waterhuishouding ging de bodem verbruinen, dan wel podzoleren. Een nattere bodem werd een
humushoudende bovengrond gevormd met verschijnselen behorend bij een fluctuerende
3

Beerten, 2005, 21.

4

Beerten, 2005, 28-30.

5

Databank Ondergrond Vlaanderen, Beerten, 2005, 26 en 29.
Beerten, 2005, 26 en 29.

6
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grondwaterspiegel zoals uitgesproken roestvlekken of ijzerconcreties in of net onder de bovengrond.
Met de introductie van de landbouw vanaf het Neolithicum begon de mens het landschap
intensiever te gebruiken. Door het landbouwkundig gebruik trad er voor een deel ook verschraling en
degradatie van de bodem op, waardoor veel voormalige bouwlanden zich ontwikkelden tot woeste
gronden. Vooral in de periode rond de IJzertijd zijn veel gronden verlaten door hun bewoners. Vanaf
de Late Middeleeuwen konden zich in de zandgebieden plaggenbodems vormen door de bemesting
van plaggenmest. De plaggenbemesting was beperkt tot de zandgronden die geschikt waren voor
landbouwkundig gebruik, maar waar een bemesting voor een betere opbrengst zorgde. Er zijn
aanwijzingen dat de eerste wijd verbreidde plaggenophogingen in de Limburgse Kempen in de
14de/15de eeuw zijn eeuw zijn begonnen, toen de Vlaamse steden opkwamen.7
Gelet op de topografische situering van het projectgebied dient er rekening mee gehouden te
worden dat de toplaag binnen het projectgebied bestaat uit colluvium afkomstig van het Kempisch
Plateau.
Het bodemgebruik is sinds “mensenheugnis” akker, in het verleden soms afgewisseld met een
gebruik als weide.

Fig. 22: Tertiairgeologische kaart met situering van het projectgebied © geopunt.be

7

Hiddink en Renes 2007, 141-142, Verspay 2010, 10, Spek, 2004, 965.
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Fig. 23: Situering van het projectgebied op de quartairgeologische kaart © geopunt.be

Fig. 24: Situering van het projectgebied op de bodembedekkingskaart uit 2015 © geopunt.be
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d. Historisch-cartografische en archeologische situering van het projectgebied
Historische kaarten

Fig. 25: Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart (1771-1776) © geopunt.be

Fig. 26: Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (1845) © geopunt.be
Bree (Opitter), Steenbergstraat, perceel 5A282 – projectcode 2020J26 - verslag van het bureauonderzoek p. 23

Fig. 27: Situering van het projectgebied op de Vandermaelenkaart (1854) © geopunt.be

Op de Ferrariskaart is het projectgebied gelegen in een uitgestrekt gebied van akkers en weiden. De
situering dient misschien enigszins gecorrigeerd, maar dat wijzigt niets aan de indicatie naar
grondgebruik. De Atlas der Buurtwegen geeft op de kaart geen aanduiding van grondgebruik, maar in
het register staat als grondgebruik Terre vermeld. Die annotatie wordt gebruikt om aan te duiden dat
de percelen gebruikt worden als akker. Het perceel, perceel 88, is eigendom van dhr. Guillaume
Spreuwers, Cultivateur à Opoeteren. Als toponiem vermeld de Atlas der Buurtwegen “Het Reedsel”.
De Vandermaelenkaart geeft, zoals de Ferrariskaart, geen aanduiding van grondgebruik. Wel is het
reliëf aangeduid; een van oost naar west licht hellend terrein.
Op geen enkele kaart is binnen of in de directe omgeving van het projectgebied enige vorm van
bebouwing ingetekend. De wegen op de Atlas der Buurtwegen, Chemin n°9 en Chemin n° 10, worden
beiden in het register van de Atlas benoemd als Molenweg. Ten zuiden van het projectgebied
bevinden zich immers drie watermolens: de Pollismolen, op de Wijshagerbeek, en de Kasteelmolen
en de Slagmolen, beide op de Itterbeek.
Luchtfotografie
Het gebruik als landbouwgrond, de ontginning van de woeste gronden, dateert waarschijnlijk uit de
Late Middeleeuwen / Post-middeleeuwse periode gelet op de aanduidingen op de Ferrariskaart. Uit
de luchtfoto’s is enkel af te leiden dat het projectgebied in de vorige eeuw en tot heden enkel
gebruikt werd en wordt als akker.

Bree (Opitter), Steenbergstraat, perceel 5A282 – projectcode 2020J26 - verslag van het bureauonderzoek p. 24

Fig. 28: Situering van het projectgebied op de luchtfoto’s, opnamejaren 1971, 1988, 2013-2015
(orthofotomozaïek) en 2020 © geopunt.be

Op een luchtfoto, gecapteerd van Google Earth (©Google Earth, © 2020 GeoBasis-DE/BKG, datum
beeldmateriaal 14-9-2019), zijn ten westen en ten oosten van het projectgebied nog duidelijk de
sporen zichtbaar van de stortvloed die op 19/05/2019 vanuit de geul over de akkers spoelde en de
akkers deels zelfs verspoelde waarbij de onderliggende zandgrond aan de oppervlakte kwam te
liggen en lager terufafgezet werd tegen tuinafsluitingen. In sommige zones, nochtans gekarteerd als
plaggenbodems, is na die zondvloed de Ap-horizont totaal verdwenen.
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Fig. 29: Opname van Google Earth d.d. 14-9-2019, (©Google Earth, © 2020 GeoBasis-DE/BKG) met aanduiding
van het projectgebied (blauw omkaderd) en in lichtblauw aangeduid de afstroming van hemelwater op basis
van “schade” naar aanleiding van de stortvloed van 19/05/2019.
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Archeologische situering

Fig. 30: Situering van het projectgebied op de cai-kaart 2020 ©geo.onroerenderfgoed.be

In het projectgebied en in een straal van 500 meter rondom het projectgebied is slechts één
archeologische vondst geregistreerd of bekend. Op ca. 100 m ten zuiden van het projectgebied
bevindt zich cai-locatie 165522, een metaaldetectievondst van een zilveren 1/2 real van de Reyes
Catholicos, circa 1475-1566 (Albrecht&Isabella;) volgens determinatie op het Dvvl forum. massa: 1.11
gram en diameter: 20.6-19mm8.
Ten westen, op meer dan 500 m afstand, bevindt zich locatie 220980: een bronzen randbijl uit de
Midden-Bronstijd9. Dat bijltje is momenteel eigendom van - en opgenomen in - de collectie van het
Stadsmuseum in Bree en werd gerestaureerd door Restaura in Heerlen (Nl.).
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Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Luytenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/165522
(https://id.erfgoed.net/waarnemingen/165522 ) (Geraadpleegd op 26-10-2020)
9
Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dingensstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220980
(https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220980 ) (Geraadpleegd op 26-10-2020)
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Fig. 31: De bronzen randbijl zoals gevonden © Stadsmuseum Bree

Fig. 32: De bronzen randbijl voor en na restauratie en getekend © Stadsmuseum Bree
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Controle boringen
Omwille van de onzekere bodemkundige situatie van het terrein, mede gelet op het grondverzet, c.q.
erosie, veroorzaakt door de stortvloed in mei 2019, leek het ons aangewezen om via
controleboringen na te gaan of er effectief (nog) een plaggenbodem aanwezig is in het projectgebied.
De wolkbreuk op 19-05-2019 was een uitzonderlijke situatie met méér dan 90 liter water per
vierkante meter in 1 uur tijd. Gelet echter op de topografische ligging van het projectgebied, in de lijn
van een belangrijke afstromingslijn van hemelwater, kan ook bij minder zware regenval het terrein te
maken hebben met erosie, grondverplaatsingen zowel door erosie richting oost als door afzetting
van grond afkomstig van het Kempisch Plateau.
Er werden 4 controleboringen uitgevoerd in het projectgebied; twee aan de oostzijde (B1 en B4) en
twee aan de westzijde (B2 en B3).

Fig. 33: Opmetingsplan van de controleboringen
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Er is een verschil tussen de noordelijke boringen, B1 en B2, en de zuidelijke boringen B3 en B4. In de
boringen B1 en B2 werd een vrij dikke Ap horizont aangetroffen van respectievelijk 51 cm en 42 cm
dikte. Hierin kan een onderscheid gemaakt worden tussen, de ploegvoor (Ap1, ca. 25/30 cm dik) en
een Ap2. Beide horizonten zijn donkergrijs, matig humeus, licht siltig met sporadisch bijmenging van
kiezelsteentjes. Onmiddellijk onder deze Ap-horizonten werd een B/C – C horizont aangetroffen, geel
van kleur, zanderig, licht siltig, matig grof korrelig met sporadisch grindbijmenging maar iets meer
dan in de Ap-horizonten.
In de boringen B3 en B4 kon een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een Ap-horizont van
respectievelijk 30 cm en 32 cm dikte, een B-horizont van 17 cm en 21 cm dikte en aansluitend een Chorizont. De Ap-horizont (ploegvoor) is donkergrijs, matig humeus, licht siltig met sporadisch
bijmenging van kiezelsteentjes. De B-horizont is geelgrijs met lichte humusinsijpeling, vrij grof
korrelig, licht siltig met sporadisch grindbijmenging. De C-horizont is geel, matig grof korrelig zand,
zwak siltig met grindbijmenging.
Uit deze controleboringen zou kunnen afgeleid worden dat de bodemopbouw geen plaggenbodem
bevat, de Ap-horizont aan de zuidzijde van het terrein is nauwelijks 30 cm dik, dikte / diepte van een
ploegvoor, en aan de noordzijde lijkt het een plaggenbodem met Ap-horizonten van 42 tot 51 cm
dikte, maar daar werden de boringen gezet in de afstromingslijn. De dikte van de Ap-horizont kan
aan die zijde dus mede bepaald zijn door afzettingen van grond van hogerop. Opvallend ook de
afwezigheid van een duidelijke B-horizont aan de noordzijde terwijl die in de boringen aan de
zuidgrens wel duidelijk te onderscheiden was in de boorstalen.
De bodemopbouw lijkt eerder aan te sluiten bij de beschrijving van een t-Scf bodem zoals die net ten
westen van het projectgebied gekarteerd is. t-Scf-bodems10 zijn matig droge lemig zandbodems met
weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Profiel. Bruine podzolachtige bodem met zwak
ontwikkelde humus of/en ijzer B horizont; tussen 60 en 90 cm diepte beginnen roodachtige en
bruinachtige roestvlekken, die duidelijk afsteken op de basiskleur van het C materiaal. I n de gronden
met grintbijmenging zijn er bleekgrijze vlekken die naar onder in grootte toenemen. Vaak zijn er
kleihoudende lenzen en vlekken met afwijkende kleur (bruin- tot groenachtig); de vlekken zijn resten
van oudere profielontwikkelingen (grijsbruine podzolachtige bodem ontwikkeld op een fossiele
bodem).
Er werd in geen van de vier boorstalen een spoor van podzolisatie aangetroffen. Ook werd in geen
enkele boorstaal een archeologische indicator aangetroffen. Maar, slechts vier boringen is
onvoldoende om enkel op basis daarvan te stellen dat het projectgebied een laag of onbestaand
potentieel heeft aan archeologische sporen.

10

BAEYENS, L., 1975: Bodemkaart van België, Verklarende tekst bij het kaartblad Bree 48E, Centrum voor
Bodemkartering, Gent, p. 48-49.
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Fig. 34. De boorstalen B1, B2, B3 en B4
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6. Synthese

- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?
Het projectgebied blijkt vanaf de Late Middeleeuwen / post-middeleeuwse periode tot heden
gebruikt te zijn als landbouwgrond. Er is geen enkele indicatie voor antropogene ingrepen andere
dan landbouw.
Wat betreft de pre- en protohistorische en vroege historische perioden, prehistorie tot en met de
late Middeleeuwen, zijn er in de geschreven bronnen geen aanwijzingen voor aanwezigheid van
archeologische erfgoedwaarden binnen het projectgebied. We moeten ons derhalve baseren op de
landschappelijke en topografische ligging ervan.
Wat betreft prehistorie en protohistorie ligt het terrein topografisch ongunstig op een van oost naar
west licht dalend, droog terrein, maar op verre afstand van (stromend) water; de Itterbeek stroomt
op 900 m afstand ten zuiden van het projectgebied. De Itterbeek is de meest nabijgelegen beek.
Bovendien ligt het projectgebied in een afstromingszone van het Kempische Plateau waar bij zware
regenval, zoals op 19/05/2019, in grote mate gronderosie plaatsvindt zowel van het projectgebied
naar het oosten als vanop het Kempisch Plateau naar het projectgebied. De verwachting naar
steentijdvondsten kan derhalve als laag tot onbestaande ingeschat worden gelet op de grote afstand
tot waterbronnen. Bovendien is de herkomst van artefacten, gelet op de mogelijke gronderosie,
onzeker en kunnen die – indien artefacten aangetroffen zouden worden – afkomstig zijn van het
hoger gelegen plateau onmiddellijk ten westen van het projectgebied.
Naar protohistorische en vroeg-historische perioden, metaaltijden tot en met de late Middeleeuwen,
is de verwachting ook matig tot laag in te schatten omwille van de landschappelijke ligging van het
projectgebied. De dichtsbijzijnde bron voor water is de Itterbeek, gelegen op ca. 900 m ten zuiden
van het terrein. De mogelijkheid bestaat natuurlijk altijd dat er sporen van off-site fenomen worden
aangetroffen of een geïsoleerde afvalkuil zoals bijvoorbeeld in Overpelt – Bleekveldstraat11 en
Meeuwen – Hoogstraat/Kruisstraat12. De metaaldetectievondst van een bronzen randbijl op het
Kempisch Plateau op ca 500 m ten westen van het projectgebied kan in deze en met betrekking tot
het projectgebied niet beschouwd worden als een indicatie voor (bewonings)sporen binnen het
projectgebied. Maar, ook hier geldt de bemerking dat het terrein in de afstromingslijn van
hemelwater ligt van het Kempisch Plateau naar de Vlakte van Bocholt hetgeen het terrein niet
interessant maakt voor het bouwen van een kamp of nederzetting.
Naar sporen uit de Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd, 16de – 20ste eeuw is de verwachting dan weer zeer
laag tot onbestaande aangezien de historische kaarten geen enkele indicatie opleverden van enige
vorm van bebouwing op het terrein.

11

VAN DE KONIJNENBURG, R. en DONDEYNE, S., (2012) Archeologische opgraving site: Overpelt - Ringlaan / Veldstraat /
Bleekveldstraat: eindverslag, HAAST-rapport 2012-08, Bree
12 VAN DE KONIJNENBURG, R. en JANSSEN, J., 2017, Meeuwen-Gruitrode, Hoogstraat/Kruisstraat), Archeologienota na
proefsleuvenonderzoek, HAAST-rapport 2017-34, Bree, D/2017/12654/34 (https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/3824 )
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- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het landschap evolueerde in de Late Middeleeuwen van een schraal zanderig heidelandschap naar
akkergebied ten noorden van de dorpskern van Opitter. Het landschap is licht dalend van west naar
oost van de flanken van het Kempisch Plateau naar de Vlakte van Bocholt. Op het plateau werden
bossen aangeplant. Sporen daarvan zijn duidelijk zichtbaar op de Ferrariskaart en nog meer op de
Vandermaelenkaart. Opvallend daarbij is een U-vormig bos op de ferrariskaart ten westen van het
projectgebied. Mogelijk was dit aangeplant precies om gronderosie tegen te gaan. Ook op de
Vandermaelenkaart is die zone ook nog steeds bebost. Maar, vanaf midden 20ste eeuw werden grote
delen bos gerooid en in gebruik genomen als akker. Ook het centrale deel van dat bos op de
Ferrariskaart werd gerooid en in gebruik genomen als akker waardoor bij zware regenval het
hemelwater alle kans kreeg om van het plateau af te stromen.
- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
De evolutie van het gebruik van het terrein is vrij eenvoudig. Er zijn pas echt aanwijzingen voor
gebruik van de grond vanaf de Late-Middeleeuwen – Post-Middeleeuwse periode wanneer het
perceel in gebruik genomen wordt voor landbouwdoeleinden. Tot op heden is het projectgebied in
gebruik als akker.
- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Mocht er nog bodemarchief aanwezig zijn dan zullen de graafwerken voor de aanleg van het
opvangbekken definitief vernietigend zijn voor eventuele archeologische sporen/relicten.
Verstoorde zones:
Het gebied lijkt onverstoord maar
enerzijds het ontbreken van een
plaggenbodem en anderzijds de ligging
in een belangrijke afstromingslijn van
hemelwater van het Kempisch Plateau
naar de Vlakte van Bocholt laat
vermoeden dat het terrein
erosiegevoelig is en anderzijds deels
kan bestaan uit afzettingen, colluvium,
vanop het Kempisch Plateau.

Fig. 35: Verstoorde zones binnen het
projectgebied.
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Toetsing aan de voorwaarden voor opmaak van een beperkte archeologenota:
Komt (kwam) deze archeologienota in aanmerking om een “archeologienota met beperkte
samenstelling” te maken?
Beperkte samenstelling13
Indien de confrontatie tussen de toekomstige werken en een beperkt aantal doorslaggevende
aspecten uit de beschrijving van de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, de
historische beschrijving, of de bespreking van het onderzochte gebied in zijn archeologische kader
aantoont dat:
1° met hoge waarschijnlijkheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein,
of;
2° de toekomstige werken met hoge waarschijnlijkheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of;
3° verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met hoge
waarschijnlijkheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst;
en er dus geen verdere maatregelen nodig zijn, dan mag de rapportering over het bureauonderzoek
van het terrein beperkt blijven
1: er kan met hoge waarschijnlijkheid gesteld worden dat er mogelijk geen archeologisch erfgoed in
situ aanwezig is op het terrein:
- Het oorspronkelijke microreliëf is geïmpacteerd door afzettingen en erosie van de bodem.
Het terrein is gelegen in een belangrijke afstromingslijn van hemelwater van het Kempisch
Plateau naar de Vlakte van Bocholt. De stroom aan water en grondverplaatsingen bleek zeer
duidelijk bij een zeer zware wolkbreuk op 19/05/2019, maar ook eerder, in recente perioden
zijn er dergelijke zware afstromingen geweest.
- Uit de controleboringen blijkt dat de bodem in het projectgebied eerder beschouwd moet
worden als een t-Scf bodem dan een Scmy bodem zoals aangegeven op de bodemkaart van
België. In het zuidelijke terreindeel is er geen sprake van een plaggenbodem, de Ap-horizont
is nauwelijks dikker dan de ploegvoor, terwijl in het noordelijke terreindeel de Ap wel
bestaat uit een Ap1 en een Ap2 maar daar werden de boringen gezet in de afstromingslijn
van het hemelwater waardoor de herkomst van de humeuze grond eerder gelinkt is aan
afzettingen dan aan plaggenopbouw.
- Het feit dat het terrein gelegen is op grote afstand, bijna 1 km, van een natuurlijke
waterbron, én gelegen is in een belangrijke afstromingszone van het Kempisch Plateau
maakt het projectgebied weinig interessant voor het bouwen van een kamp en of
nederzetting; er is altijd overstromingsgevaar / overspoelingsgevaar.
- Het terrein is omwille van de afwezigheid van een natuurlijke waterbron niet gelegen in een
gradiëntzone, wel op de overgang van een plateau naar een vlakte echter zonder
aanwezigheid van natuurlijke waterbronnen.
- Mede door de afstromingszone kunnen artefacten, vooral steentijdartefacten maar ook
aardewerkfragmenten en andere (fragmenten van) artefacten, die binnen het projectgebied
zouden aangetroffen worden, afkomstig zijn van het net ten westen, hoger gelegen
13

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische
opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, v. 4.0, pagina 108.
Bree (Opitter), Steenbergstraat, perceel 5A282 – projectcode 2020J26 - verslag van het bureauonderzoek p. 34

-

-

Kempisch Plateau. Oppervlaktevondsten kunnen daarom niet direct beschouwd worden als
indicatoren voor aanwezigheid van archeologische sporen binnen het projectgebied. Maar
ook artefacten in de Ap-horizont kunnen verspoelde artefacten zijn en zelfs dieper aan te
treffen artefacten die eventueel door bioturbatie in de B-horizont terecht gekomen zijn.
Het terrein is omwille van de afwezigheid van een natuurlijke waterbron niet gelegen in een
gradiëntzone, wel op de overgang van een plateau naar een vlakte echter zonder
aanwezigheid van natuurlijke waterbronnen.
De kans op het aantreffen van bodemsporen kan echter niet volledig uitgesloten worden
aangezien die dikwijls reiken tot in de C-horizont. Mogelijk zijn ze door erosie afgetopt maar
kunnen ze nog herkend worden.

2: er kan niet met 100% zekerheid gesteld worden dat de geplande graafwerken helemaal geen
bijkomende verstoring zullen veroorzaken aan mogelijk aanwezige archeologische erfgoedwaarden.
Maar, gelet op bovenstaande argumenten is de aanwezigheid van archeologisch sporen met
betekenisvolle, kennisvermeerderende waarde, eerder laag in te schatten.
3: zowel uit punt één als uit punt twee blijkt dat het terrein in het kader van de geplande werken
mogelijk geen nuttige kenniswinst zal opleveren met betrekking tot de archeologische kennis van het
projectgebied en de directe omgeving, maar helemaal uitsluiten van aanwezigheid van
archeologische sporen kon niet temeer omdat bodemsporen dikwijls reiken tot (diep) in de Chorizont en mogelijk niet aangetast zijn door erosie.

7. Advies:
Ondanks het feit dat het gebied in een belangrijke afstromingslijn ligt van hemelwater vanaf het
Kempisch Plateau naar de Vlakte van Bocholt is er toch nog steeds de mogelijkheid tot het aantreffen
van sporen van landbouwactiviteiten uit de metaaltijden of latere perioden. Nederzettingssporen zijn
omwille van de grote afstand tot een waterbron nagenoeg uit te sluiten. Omwille van de kans op het
aantreffen van sporen met betrekking tot landbouwactiviteit, bijvoorbeeld sporen van spiekers of
afvalkuilen, wordt geadviseerd het terrein verder te onderzoeken doormiddel van een archeologisch
proefsleuvenonderzoek.
Afweging van de onderzoeksmethoden
De beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, veldkartering, en
geofysisch onderzoek zullen waarschijnlijk geen resultaten opleveren die kunnen opwegen tegen de
kosten die ermee gepaard gaan:
Geofysisch onderzoek (grondradar, magnetometrie, elektro-magnetische inductie) spoort weliswaar
anomalieën in de bodem op maar aangezien er geen structuren in harde materialen, baksteen,
natuursteen, of prehistorische aardwerken verwacht worden zal dit eerder moeilijk interpreteerbare
sporen opleveren die enkel geïnterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden door een
ondersteunende ingreep in de bodem. Bovendien is deze methode vrij duur en zullen de resultaten
niet opwegen tegen de kosten.
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Veldkartering is gelet op de bestaande begroeiing op het terrein – sportveld – momenteel
onmogelijk. Bovendien leverde een eerste veldkartering, gedaan tijdens het controle-booronderzoek,
geen enkel resultaat op. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat
oppervlaktevondsten mogelijk geen relatie hebben met het projectgebied maar door afstroming
afkomstig zijn van hoger gelegen velden.
Landschappelijk bodemonderzoek kan, maar is best te combineren met een proefsleuvenonderzoek
omdat in een proefsleuvenonderzoek ook profielputten / profielkolommen moeten aangelegd
worden. Het is bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat, omwille van de aanwezigheid van een Bhorizont in de bodemopbouw, een voorafgaand landschappelijk bodemonderzoek uitsluitsel kan
bieden over de al dan niet aanwezigheid van een archeologisch niveau.
Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek is niet aangewezen aangezien er geen
indicaties zijn voor het aantreffen van steentijdsites in situ.
Proefsleuven: de meest aangewezen manier om het terrein landschappelijk en archeologisch te
waarderen is ons inzien een plangebieddekkend proefsleuvenonderzoek door middel van
proefsleuven van 2 m breed en projectgebied lang. De oriëntatie van deze proefsleuven is meegaand
met het licht dalende reliëf van zuidwest naar noordoost. Door de proefsleuven zuidwest - noordoost
te oriënteren volgen ze de oorspronkelijke helling van het terrein.

Fig. 36: Voorstel van inplanting van de proefsleuven
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8. Samenvattingen
Samenvatting gespecialiseerd publiek
Zie punt 6 en 7
Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek
Op een akker aan de Steenbergstraat in Bree (opitter) aan de basis van het kempisch Plateau wil de
stad Bree een opvangbekken aanleggen voor hemelwater. Het gebied is gelegen in een belangrijke
afstromingslijn van hemelwater van het Kempisch Plateau, ten westen van het projectgebied, end e
vlakte van Bocholt, ten oosten ervan. De bodemopbouw is door de afstroming van water onderhevig
geweest aan erosie enerzijds en anderzijds aan afzettingen van hogerop. Doordat het terrein gelegen
is in een belangrijke afstriomingslijn is het niet interessant vor het vestigen van een kamp of
nederzetting; er is constant een overspoelingsgevaar van hemelwater. Dit bleek zeer duidelijk bij een
zware wolkbreuk op 19/05/2019 maar ook eerder, onder meer in 1966 en 1989 ware er zware
“afstromingen” met overspoeling van de velden. Daardoor zullen artefacten, archeologisch
interessante vorwerpen, mogelijk ook enkel in een verspoelde contaxt worden aangetroffen zonder
enige indicatie waarde voor de archeologische waarde van het projectgebied. De kans bestaat eerder
dat voorwerpen – indien aanwezig - door het hemelwater afgespoeld zijn van het vlakbij gelegen
plateau. Bovendien is de meest nabije waterbron, levensnoodzakelijk voor het overleven in een
kamp of nederzetting, gelegn op bijna 1 kilometer ten zuiden van het projectgebied. Om al die
redenen wordt de kans op het aantreffen van betenisvolle, kennisvermeerderende archeologische
sporen laag tot matig ingeschat en wordt de verwachting vooral gesteld naar sporen van
landbouwactiviteit zoals sporen van spiekers en afvalkuilen. Geadviseerd wordt het terrein te
onderwerpen een archeologisch proefsleuvenonderzoek om het projectgebied ten volle
archeologisch te kunnen evalueren en waarderen.
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Bijlage 20: Vandermaelenkaart (1846 - 1854) - Bron: geopunt.be
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