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Deel 1: Bureauonderzoek
1 Beschrijvend gedeelte
1.1

Administratieve gegevens

Projectcode
Erkend archeoloog

Locatie

Kadastrale gegevens

Bounding Box

Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023)
Anne De Loof
(OE/ERK/Archeoloog/2018/00203)
Provincie: Limburg
Gemeente: Maasmechelen
Deelgemeente: Maasmechelen
Adres: Faesschehoeveweg (fig. 1.1)
Maasmechelen, afdeling 1, sectie C, percelen 63B (partim), 62K
(partim), 68C, 68B 69A, 70C, 70B, 71A, 72A, 75A, 76B, 77B, 78B,
79B, 80B, 81D, 85F, 89C (fig. 1.3)
Punt 1: X = 242746, y = 185293
Punt 2: X = 242899, y = 185539

Oppervlakte projectgebied
(buiten een archeologische zone)
Oppervlakte vergunningsgebied

23 893 m2

Einddatum bureauonderzoek
Relevante termen1

20-01-2021
Limburg; Maasvallei; Maaskant; terras; droge zandgronden;
tuinwijk; woonuitbreidingzone; steentijd; metaaltijden;
Romeinse periode; WOII; heidegronden.
Het vergunningsgebied is onbebouwd.

Bebouwde zones:

1

2021A5 (bureauonderzoek)
Terra Engineering & Consultancy nv
(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014)

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be

22 541 m2
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Fig. 1.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI).

Fig. 1.2: Archeoregio’s van Vlaanderen met situering van het projectgebied2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Kadasterplan met situering van het projectgebied (© AGIV).

: ORTEC2100001
: 105
:6

verslagnummer
aantal blz.
blz. nummer

1.2

: ORTEC2100001
: 105
:7

Archeologische voorkennis

N.v.t.

1.3
1.3.1

Onderzoeksopdracht
Algemeen

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op een
terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met het
landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code van Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder
ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek,
veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek,
waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van
steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder
vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het
vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem,
indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie
gegenereerd is om:
de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek is om met een minimum aan destructie van het
archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
1.3.2
-

Vraagstelling

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?
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Voorwaarden opstellen archeologienota

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn dat het
toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt
geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en
een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een aanvraag voor een verkavelingsvergunning is afhankelijk
van een aantal criteria:
De totale oppervlakte van de percelen.
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen.
De ruimtelijke bestemming van het terrein.
De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of buiten een archeologisch site
volgens de CAI (Centraal Inventaris, Onroerend Erfgoed).
In dit geval ligt het terrein buiten een gebied geen archeologie (GGA. buiten een vastgestelde
archeologische zone en buiten een beschermde archeologische site. Gelet op de totale oppervlakte van
de te verkavelen percelen meer dan 3 000 m² bedraagt, is een archeologienota verplicht bij te voegen in
de aanvraag (fig. 1.4).

Fig. 1.4: Criteria bij omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden (© www.onroerenderfgoed.be)
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Randvoorwaarden

De opdrachtgever heeft na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken met ingreep in de
bodem in een uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. De
aanvraag tot uitstel van veldwerk komt omdat de initiatiefnemer pas definitief wenst te investeren in het
project na de termijn van indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende
adviezen van alle betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. Dit
vormt een juridische onwenselijkheid voor het uitvoeren van verder archeologisch vooronderzoek in
huidig traject. Bovendien is er de praktische onmogelijkheid door de aanwezigheid van bos op het terrein.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een projectgebied (= totaliteit van kadastrale percelen die
worden aangesneden door de ontwikkeling) en het vergunningsgebied (= effectieve ontwikkelingszone).

1.4
1.4.1

Beschrijving van de geplande werken
Huidige situatie

Het vergunningsgebied (fig. 1.5) is volledig onbebouwd en bebost.
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Fig. 1.5: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Geplande werken3

De
geplande
werken
omvatten
een
verkavelingsproject
in
kader
van
een
verkavelingsvergunningsaanvraag ter realisatie van open en halfopen woningen. De huidige
vergunningsaanvraag betreft de verkaveling op het verkavelingsplan. Naar de toekomst kan er een
uitbreiding plaatsvinden in westelijke richting, maar dit staat thans nog niet volledig vast. Deze
archeologienota focust zich dan ook louter op de verkaveling die met zekerheid zal worden aangevraagd
in dit project.
In totaal zullen ca. 44 loten gecreëerd worden, waarvan minstens drie loten gebruikt worden ter inrichting
van een bufferbekken/wadi en omgevingsaanleg met bomen en paden. De gezinswoningen zullen
vorstvrij gefundeerd worden tot een diepte van ca. 80 cm-mv, zonder onderkeldering.
Er wordt ook een wegenis voorzien die in verbinding staat met de Faesschehoeveweg. In de centrale
westelijke zone wordt een pleintje aangelegd dat bij een eventuele westelijke uitbreiding, hiermee
verbonden wordt. De nutsleiding zullen ook ter hoogte van de wegkoffer aangelegd. Doorgaans wordt
rekening gehouden met een verstoringsdiepte van ca. 2 m-mv voor een dergelijke wegenis.
Vermits de ontwikkeling een verkaveling betreft en rekening houdend met de geplande werkzaamheden,
wordt uitgegaan van een volledige verstoring van het aanwezige bodemarchief.

3

Voor originele bouwplannen, zie bijlagen.
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Fig. 1.6: Inplantingsplan (© initiatiefnemer).
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Werkwijze

Met dit bureauonderzoek, paragraaf deel 1 van deze archeologienota, willen we inzicht krijgen in de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de
omgeving. Dat inzicht wordt 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 te kunnen inschatten. Om een antwoord te
formuleren op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd welke opgenomen
staan in paragraaf 3. Bibliografie.
In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een
gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied.
De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te
krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris
geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de
landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de geomorfologie
werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be.
Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart,
Atlas van Buurtwegen, Popp-kaart), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en
met het jaar 2020; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Via
https://cartesius.be werden de historische topografische kaarten geconsulteerd. www.onderderadar.be
blijkt voor de toestand tijdens WOII een belangrijke bron van informatie in Limburg. Het kadasterplan
werd
opgevraagd
via
de
publieke
cadgis
viewer
van
de
federale
overheid
(https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).
In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het
projectgebied bekeken, samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de
projectontwikkelaars. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven
door middel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.
Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor
een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever. De
kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software QGIS 3.14.
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2 Assessmentrapport
2.1

Landschappelijke ligging

Deze paragraaf overloopt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied. De aandacht wordt
voornamelijk gevestigd op de aardkundige en hydrografische situering, de fysisch geografische context,
de bodemtypologie en de algemene topografie.
Het projectgebied is te situeren in de Maasvallei, op het terras van Maasmechelen in de gelijknamige
gemeente Maasmechelen (fig. 1.1 en 1.7). Concreet behoort het tot het gehucht Boseinde en grenst het
tegen de westelijk gelegen Cité van Maasmechelen. Ten oosten is de N71 gesitueerd die ongeveer parallel
verloopt met de voormalige heirbaan Kessenich-Lanaken, die tevens ook nog aanwezig is in het
stratenpatroon en op de overgang van het terras van Maasmechelen naar de Holocene alluviale vlakte.
Verder naar het oosten is de Zuid-Willemsvaart aanwezig. De Maas is niet zichtbaar op het kaartblad,
maar bevindt zich op ca. 2 km ten oosten van het terrein.
Hydrologisch behoort het terrein tot het Maasbekken (fig. 1.7). In de nabije omgeving zijn thans geen
natuurlijke waterlopen aanwezig. Ten oosten is de afgesneden Langbroeksbeek aanwezig, die
oorspronkelijk ook nog ten westen van de Zuid-Willemsvaart doorliep. Ca. 1,8 km ten zuidoosten is de
Kikbeek te situeren. De Maasvallei is echter een complex landschap, opgebouwd uit terrassen, oude
Maasgeulen en -meanders, grindbeddingen, tardiglaciale paraboolduinen, middeleeuwse deflatieduinen
etc. De huidige positionering van het terrein ten opzichte van de thans aanwezige waterlopen, is bijgevolg
slechts een momentweergave. Doorheen de complexe en dynamische genese van de Maasvallei is het
mogelijk dat het terrein ooit ter hoogte van een oude bedding gelegen was. Een voorbeeld hiervan is te
herkennen op het digitaal hoogtemodel ter hoogte van Lo, waar een oude Maasbedding zichtbaar is in de
topografie en tevens ook gekarteerd staat op de quartairgeomorfologische kaart van Paulissen.
Gezien de situering van het projectgebied op het terras van Maasmechelen, daalt de topografie gradueel
van west naar oost. Ten westen is het hoger gelegen terras van Eisden-Lanklaar gelegen (> 47 m TAW).
Ten oosten is de alluviale vlakte van de Maas gelegen, op een hoogte van ca. < 40 m TAW. Het
projectgebied zelf is te situeren op een hoogte van 42 m TAW (fig. 1.8 en 1.9). De topografie van het
terrein vertoont geen anomalieën op de terreinprofielen en kan als eerder vlak beschouwd worden.
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Fig. 1.7: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.8: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het project- en vergunningsgebied met
terreinprofiel 1 (NW-ZO) en 2 (ZW-NO) (© AGIV).
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Fig. 1.9: Terreinprofiel 1 (NW-ZO) en 2 (ZW-NO).

De genese van Maasvallei is een complex verhaal van afwisselende fases waarbij dominerende erosie- en
sedimentatieprocessen elkaar afwisselen.4 De vorming start in het Cromeriaan (ca. 600 ka BP), waarbij de
Maas ter hoogte van Lanklalaar in noordelijke richting ging stromen. Oorspronkelijk stroomde de Maas
ter hoogte van Luik in oostelijke tot noordoostelijke richting richting Aken, om daar in de Rijn uit te
monden. Toen de Maas tijdens het Cromeriaan-interglaciaal in het huidige Limburg terecht kwam, liet het
grote pakketten grind en zand achter in de vorm van een grote puinkegel. Onder invloed van tektonische
activiteiten – oostelijke kanteling richting de Roerdalslenk en Feldbisbreuk – migreerde de Maas in
oostelijke richting. Het Kempisch Plateau werd op deze manier afgezet, het oudste terras en hoofdterras. 5

Fig. 1.10: Situatie tijdens het Vroeg-Pleistoceen (links) en tijdens het Midden-Pleistoceen vanaf 600 ka BP (rechts)
(© Dreesen et al. 2014, figuur 2).

4

Deze omschrijving focust zich louter op de genese van de Maasvallei in Belgisch Limburg.
O.a. Paulissen 1973; Dreesen 2005; Janssen & Dreesen 2010; ongepubliceerde excursiegids Decramer 2012; Dreesen
et al. 2014.
5
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Vervolgens trad een ingrijpende erosiefase plaats, waarbij de Maas zich diep in haar eigen grind- en
zandbedding en het tertiairsubstraat insneed, waardoor de stijlwand of het talud van het Kempisch
Plateau gevormd werd. Daaropvolgend vormde een lange periode van sedimentatie tijdens een glaciale
fase (Saale-gelaciaal). Het eerste terras werd afgezet door de aanvoer van grote hoeveelheid puin uit de
Ardennen door zeer actieve vorsterosie. Tijdens het volgende interglaciaal (Eem-interglaciaal), sneed de
Maas zich terug in haar eigen bedding. Geomorfologisch en topografisch ontstond zodoende het tweede
terras, namelijk het terras Eisden-Lanklaar.6 Na dit interglaciaal, begon terug een lange glaciale periode.
Tijdens het Weichseliaan werden wederom onder periglaciale condities grote hoeveelheden grind
aangevoerd vanuit de bovenloop van de Maas. Een kort warm interstadiaal was voldoende om een nieuwe
insnijding te veroorzaken waardoor het terras van Maasmechelen ontstond. De nieuwe Maasbedding lag
terug lager dan het terras van Maasmechelen, dat op zijn beurt lager lag dan het terras van EisdenLanklaar, allen af te grenzen door taluds die een restant zijn van de erosiefase. Tijdens de laatste fase van
het Weichseliaan bevonden het terras Eisden-Lanklaar en het terras van Maasmechelen buiten de
alluviale bedding, waardoor eolische sedimenten konden afgezet worden, bovenop het Maasgrind.

Fig. 1.11: Algemene geologische doorsnede van het Kempisch Plateau en de Maasvallei
(© Courtesy of ANRE 1996 in Dreesen 2005).

6

De genese van het Cabergterras in Lanklaar wordt hier buiten beschouwing gelaten, gezien het niet relevant is voor de
Maasvallei ter hoogte van de regio Maasmechelen.
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Fig. 1.12: Schematisch overzicht van de genese van de Maasvallei met situering van projectgebied
(© Janssen & Dreesen 2010,figuur 70 en 71).
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Een belangrijk element hiervoor is de snelheid van bepaalde processen en het dynamieke karakter van dit
geneseproces. Tijdens glaciale periodes bestond de Maasbedding uit één groot vlechtend netwerk van
nevengeulen, met verspreid eilanden. In tegenstelling tot interglacialen, wanneer het debiet van de Maas
toenam en het sedimentatiebudget sterk afnam met erosie als gevolg. In dergelijke omstandigheden
bestond de Maas uit een hoofdgeul met enkele nevengeulen. De overgangszones van de terrassen naar
de Maasbeddingen, moeten voor mobiele jager/verzamelaars zeer interessante locaties geweest zijn met
een toevloed aan grondstoffen en voedsel. Een volgend element als gevolg van deze snelle dynamiek, is
dat zowel topografisch als lytho-stratigrafisch thans nog heel wat fossiele Maasgeulen aanwezig zijn in de
Maasvallei. Een derde geomorfologische factor zijn de paraboolduinen, huidige en historische kwelzones,
grote oude meanders etc. die verspreid in de Maasvallei aanwezig zijn. De paraboolduinen werden reeds
vastgesteld in de Maasvallei in associatie met een podzolbodem (top van duin), een Usselo-laag (Allerød)
en bodem van Opgrimbie (Bølling). De laatste twee fossiele bodems/lagen bevonden zich onderaan de
duinafzetting. Op basis van de genese van de Maasvallei dient daarom gewezen te worden dat elke locatie
op vlak van jager/verzamelaars en (artefactensites), maar ook op vlak van sedentaire gemeenschappen
(grondsporensites vanaf neolithicum), elke locatie ooit een gradiëntzone kan geweest zijn. Begrip van de
lokale quartairgeomorfologie en litho-stratigrafie van de lokale situatie ter hoogte van het projectgebied
is dan ook cruciaal.
De databank van de DOV werden geraadpleegd voor de tertiair- en quartairgeologische gegevens. Hieruit
blijkt het volgende:
Volgens de tertiairgeologische kaart (fig. 1.13) is het terrein te situeren ter hoogte van de overgang van
de Formatie van Eigenbilzen en de Formatie van Bolderberg – Lid van Houthalen. De Formatie van
Eigenbilzen wordt gekenmerkt door grijs tot groengrijs fijn zand, dat kleihoudend, weinig
glauconiethoudend, glimmerhoudend en onderaan sterk kleihoudend is. De Formatie van Bolderberg –
Lid van Houthalen is opgebouwd uit bruingroen tot zwartgroen fijn zand en is kleihoudend, sterk
glauconiethoudend, glimmerhoudend met grote schelpen, vistanden en onderaan grind.
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Fig. 1.13: Tertiairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV).

De quartairgeologische kaart (fig. 1.14) geeft een eerder algemeen beeld weer van de quartaigeologische
opbouw in de Maasvallei. Ze maakt een onderscheid tussen de alluviale vlaktes, het terraslandschap en
de duingronden op de terrassen, maar het terras Eisden-Lanklaar en het terras van Maasmechelen
worden niet geomorfologisch onafhankelijk gekarteerd van elkaar. Volgens de kaart gaat het op type 35,
hetgeen onderaan gekenmerkt wordt door fluviatiele afzettingen van het Pleistoceen. Daarboven zijn
fluviatiele afzettingen van het Laat-Pleistoceen (eigenlijk terras van Maasmechelen) en het Saliaan
Midden-Pleistoceen (eigenlijk terras van Eisden-Lanklaar) aanwezig, afgedekt door colluvium en/of
eolische afzettingen uit het Weichseliaan of Saliaan.

verslagnummer
aantal blz.
blz. nummer

Fig. 1.14: Quartairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV).

: ORTEC2100001
: 105
: 21

verslagnummer
aantal blz.
blz. nummer

: ORTEC2100001
: 105
: 22

De quartairprofieltypenkaart (fig. 1.15) geeft een gedetailleerder beeld van de omgeving weer. Deze
karteert immers het projectgebied op het terras van Maasmechelen, mits aanwezigheid van colluvium in
de vorm van een west-oost georiënteerde geul. Volgens de legende is dit colluvium afgedekt met
Tardiglaciale en/of Vroeg-Holocene zanden, hetgeen impliceert dat het colluvium en de geul ouder zijn.
Ten noorden en ten westen zijn verschillende paraboolduinen en duinruggen gesitueerd. De oude geul
staat in verbinding met een oude Maasgeul op de kaart van Paulissen

Fig. 1.15: Quartairprofieltypenkaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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Voor een inzicht in de quartairgeomorfologie van de Maasvallei is het werk van Paulissen uit 1973 (fig.
1.16) een belangrijke bron. Zijn studiewerk werd aangevuld met een quartairgeomorfologische, welke
aangeeft dat het projectgebied in de westelijke zone van het terras van Maasmechelen gesitueerd is. De
paraboolduinen en duinruggen ten westen en ten noorden zijn allen te situeren op het terras EisdenLanklaar. Ten westen wordt een erosiegeul gekarteerd in het terras Eisden-Lanklaar. Ten oosten staat een
oude Maasgeul ingetekend.

Fig. 1.16: Quartairgeomorfologische kaart van Paulissen met situering van het projectgebied (© Paulissen 1973).
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De bodemkaart (fig. 1.17) toont aan dat er ter hoogte van het projectgebied twee bodemseries aanwezig
zijn. In de zuidelijke zone gaat het om de Zaf-bodemserie, zijnde een zeer droge zandgrond met weinig
duidelijke humus en/of ijzer B-horizont. De noordelijke helft situeert zich ter hoogte van het Zbftbodemtype, een matig droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
toevoeging van grind.

Fig. 1.17: Bodemkaart met situering van het projectgebied (© DOV).

2.2

Historische beschrijving van het onderzoeksgebied

In deze paragraaf wordt een historische beschrijving opgenomen van het project- en projectgebied, met
in een tweede paragraaf illustraties van relevante historische kaarten, plannen en eventueel iconografisch
materiaal.
2.2.1

Historiografische bronnen7

De vroege bewoning van de plaats wordt bevestigd door prehistorische vondsten. De ligging aan de
heirbaan Tongeren - Nijmegen verklaart de Romeinse nederzetting ter plaats. De oudst gekende
vermelding dateert uit 1062 als Mahlen (van het Germaanse magalinum, machtig). Het projectgebied
behoort tot het gehucht Boseinde.

7

Integraal overgenomen uit:
Agentschap Onroerend Erfgoed
(Geraadpleegd op 12-01-2021)

2021:

Mechelen-aan-de

Maas

[online]

https://id.erfgoed.net/themas/13471

verslagnummer
aantal blz.
blz. nummer

: ORTEC2100001
: 105
: 25

Mechelen-aan-de-Maas behoort zeker vanaf de 10de eeuw tot het domein van het kapittel van SintServaas te Maastricht. Het was als dusdanig één van de Elf Banken van Sint-Servaas. Als keizerlijk leen was
het een vrije rijksheerlijheid, vanaf de 14de-15de eeuw onder bescherming van de hertog van Brabant.
Vanaf 1632 maken de Verenigde Provinciën aanspraak op het gebied, en krijgen dit bij het Verdrag van
Fontainebleau definitief toegewezen.
De heerlijke rechten behoren sinds 1232 aan de hoogproost van het kapittel van Sint-Servaas. De
schepenbank ging in beroep bij de schepenbank van Maastricht (later de commissarissen-deciseurs), en
bij de Hoofdbank van Vlijtingen. De gemeente werd beheerd door drie burgemeesters, jaarlijks door de
proost van het kapittel aangewezen, één voor elk der drie gehuchten Daalgrimbie, Mechelen en Heide.
Mechelen heeft te lijden bij de belegeringen van het nabijgelegen Maastricht, vooral van plunderende
troepen, zo onder meer in 1578, 1596, 1649-1653. In onder meer 1632 en 1750 wordt het dorp getroffen
door epidemies, en in 1740 door een uitzonderlijk zware overstroming van de Maas. In de Franse periode
(1796) wordt Mechelen kantonhoofdplaats. In 1851 wordt het gehucht Daalgrimbie bij het zuidaangrenzende Opgrimbie gevoegd. Op religieus gebied behoort de gemeente tot de Sint-Monulphus- en
Gondulphusparochie, waarschijnlijk opgericht in de 11de eeuw. Patronaat en tienden behoorden aan de
proost van het Sint-Servaaskapittel.
Tot de 20ste eeuw was Mechelen een klein landbouwdorp, gelegen aan de Maas (oosten) en aan de rand
van de heide (westen). In 1847 was nog 55% van het grondgebied heide, waarvan de grensafbakening tot
verschillende geschillen leidt met de buurgemeenten Rekem (1645) en Zutendaal (1714). In de loop van
de tweede helft van de 19de eeuw wordt deze heide gedeeltelijk bebost. Op dit ogenblik bestaat het
grondgebied voor 43% uit bossen en voor 11% uit heide (Mechelse heide).
Na de oprichting van de steenkoolmijnen van Eisden (1923) en Genk-Waterschei (1923) neemt de
bevolking ten gevolge van inwijking enorm toe (1 838 inwoners in 1910 tegen 6 669 in 1961). Mechelen
groeit uit tot een mijnwerkersdorp, nog geaccentueerd door de massale inwijking van buitenlandse,
vooral Italiaanse gastarbeiders na 1945 (in 1970 bijna 15% van de bevolking). Tot hun sluiting vormden
deze mijnen voor de belangrijkste tewerkstelling. Thans bevinden zich nog een aantal middelgrote
industrieën binnen de gemeente (textiel, bouw, scheepsbouw, zand- en grindontginning). De bos- en
heidegebieden gaven het ontstaan aan een niet onbelangrijke toeristische sector. Op dit ogenblik is
Mechelen geëvolueerd tot een semi-stedelijk, klein-regionaal verzorgingscentrum (handel, administratie,
scholen).
De primitieve dorpskern, gegroeid uit de Frankische nederzetting, was gesitueerd aan de huidige
Hemelrijkstraat, op een hoogte aan het Broek, een moerasgebied met vijver, gevoed door de Kikbeek, die
ten noorden van Maasmechelen in de Maas uitmondt. De Hemelrijkstraat was één van de eerste wegen;
haaks hierop liep de verbinding (de voormalige Dorpsstraat, thans Dokter Haubenlaan) met de Romeinse
heirbaan (huidige Heirstraat). Aan het kruispunt ontstaat een driehoekig plein. Hier vlak bij, aan de
Hemelrijkstraat, wordt de eerste kerk gebouwd, op de plaats waar zich thans nog het oude kerkhof
bevindt. Dit is de toestand zoals op de Ferrariskaart is weergegeven.
Het huidige uitzicht van de gemeente groeide in de loop van de 19 de eeuw ten gevolge van verschillende
ingrepen. In 1841-1844 wordt het centrum voor de eerste maal verlegd bij de bouw van de huidige kerk
in de dorpsstraat. In de eerste helft van de 19de eeuw wordt de steenweg Maastricht - Maaseik (N78)
aangelegd, die de gemeente van zuid naar noord doorkruist, ten westen van de oude kern. Hij neemt de
functie van de oude heirbaan over en in de loop van de tweede helft van de 19de en 20ste eeuw krijgt deze
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steenweg, veel meer nog dan in de zuidelijke gemeenten van Lanaken, een echte centrumfunctie met
dichte bebouwing, handel (onder meer grootwarenhuizen) en horeca. Deze evolutie culmineert in de
bouw van het nieuwe gemeentehuis met voorliggend plein, vlak bij steenweg, die het oude centrum aan
de kerk effectief vervangt.
In augustus 1856 brandt de Dorpsstraat volledig af, op drie huizen na. Hierdoor verdwijnt de
oorspronkelijke bebouwing met de typische L-vormige hoeven en het vakwerk. Dit verklaart tevens de
huidige homogene bebouwing van het oude centrum, dat in de loop van 1857 en 1858 werd
heropgebouwd.
In andere belangrijke wijziging in het dorpsgezicht was de verdwijning van het kasteel Oensel, dat een
ruim gebied innam aan de kruising tussen de Heirbaan en de huidige Dokter Haubenlaan. Het was de
residentie van de hoogproosten van Sint-Servaas te Maastricht, heren van het dorp. Het kasteel verviel in
de loop van de 19de eeuw en verdween op het einde van de eeuw.
Ten westen van de Heirbaan ontstaat het gehucht Boseinde (aan de huidige Joseph Smeetslaan); de
langzame ontwikkeling van het gehucht is te verklaren door het feit dat de heidegronden hier veel minder
vruchtbaar zijn dan de alluviale gronden in de buurt van de Maas, waar het oude centrum lag. De weinig
waardevolle gronden werden regelmatig geschonken aan behoeftige inwoners, die slechts een zeer
beperkt landbouwbedrijf konden uitbaten en verplicht waren als landarbeiders voor derden te werken.
Het belangrijke pachthof, op de Ferrariskaart aangeduid als "Cense Hulst hof", gelegen aan de Oude Baan,
in de buurt van de E314 Antwerpen - Aken, verdween zonder sporen na te laten, evenals de windmolens
die zich bevonden op de grenzen met Vucht en Rekem.
De huidige oostgrens van het oude centrum wordt vanaf het eerste kwart van de 19de eeuw gevormd door
de Zuid-Willemsvaart. De meest recente ingreep is de aanleg van de E314 Antwerpen - Aken, die de
gemeente van oost naar west doorkruist, ten zuiden van het centrum.
De bebouwing concentreert zich in de oostelijke helft van het grondgebied. Het westelijk deel wordt nog
steeds volledig ingenomen door bos en heide. Een belangrijke uitbreiding van de bewoning was de bouw
van de Tuinwijk Mechelen-aan-de-Maas, die een onderdeel vormde van het tuinwijkencomplex van
Eisden-mijn, ten noorden van het gehucht Boseinde. In de tweede helft van de 20ste eeuw ontstonden
nieuwe woonwijken, aansluitend bij de tuinwijk, ten noorden van de oude steenweg naar As, en in het
gebied begrensd door de Oude Baan ten westen, de Rijksweg ten oosten en de Joseph Smeetslaan ten
noorden; laatstgenoemde wijk werd een zelfstandige parochie rondom de Sint-Andreaskerk.
2.2.2

Historische cartografie

De oudst geraadpleegde historische kaart betreft Frixkaart uit 1744 (fig. 1.18). Deze geeft geen
gedetailleerde info weer, maar toont wel verschillende waterlopen in de omgeving van het projectgebied.
De kans is groot dat de grootste waterloop de Langbroeksbeek is die blijkbaar oorspronkelijk ergens op
het terras van Eisden-Lanklaar ontspring. Bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in de 19de eeuw werd de
westelijke deel van de waterloop afgesneden. Deze historische kaart doet zodoende vermoeden dat het
projectgebied oorspronkelijk in de nabijheid van verschillende waterlopen gelegen was, hetgeen thans
alleszins niet meer het geval is.
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de Ferrariskaart8 uit 1775 (fig. 1.19) hetgeen een landschap toont dat met zowel heidegronden als
landbouwgronden. Volgens deze kaart situeert het terrein zich op de grens van deze gronden. Vermits de
gronden tegen de 19de eeuw grotendeels in cultuur gebracht waren, toont dit aan dat het
cultiveringsproces anno 1775 nog bezig was. Dit kan mogelijk een invloed gehad hebben op de
bodembewaringscondities. Binnen de contouren van het projectgebied zijn geen structuren aanwezig.
De Atlas der Buurtwegen9 (ca. 1840; 1.20 en 1.21) en de Vandermaelenkaart10 (1846-1854; 1.22) tonen
een landschap met heel wat landbouwgronden en slechts verspreid en versnipperd nog heidegronden.
De heidegronden staan gekarteerd als Br op de Vandermaelenkaart (fig. 1.21). Het stratenplan is ook sterk
geëvolueerd. Zo is de Faesschehoeveweg vanaf de 19de eeuw aanwezig, waarvan de vorm toch wel
opvallend staat afgebeeld op de kaarten. Ze wordt immers weergegeven als straat die lager gelegen is als
de aangrenzende percelen. De noordelijke Koningin Astridlaan is vanaf de topografische kaart van 1873
(fig. 1.23) aanwezig. Opvallend is ook dat de huidige perceelsverdeling ter hoogte van het projectgebied
zeer sterk overeenkomt met de huidige toestand, wat impliceert dat de huidige kadastrale onderverdeling
uit deze periode dateert.
De historische topografische kaarten (1873-1939; fig. 1.23-1.25) tonen aan dat het landschap slechts zeer
traag evolueert en dat de situatie binnen de contouren van het projectgebied quasi onveranderd blijft.
Een opmerkelijke verandering is de toename van bossen tussen 1904 (fig. 1.24) en 1939 (fig. 1.25),
hetgeen volledig te linken is aan de sterke ontwikkeling van de mijnbouw in Eisden sedert begin 20 ste
eeuw.
Op de luchtfoto van 1944 (fig. 1.26) zijn verschillende bomkraters te zien ten oosten van het terrein. Ter
hoogte van het projectgebied is één strook bos aanwezig wat overeenstemt met het kaartbeeld op de
historische topografische kaarten. De overige percelen zijn in gebruik als landbouwgrond of grasland.
Na WOII neemt de bebouwing in de omgeving zeer sterk toe onder impuls van de mijnmigratie waarvoor
woonvoorzieningen noodzakelijk waren (fig. 1.27-1.36). Zo grenst het terrein tegen de Cité/tuinwijk van
Eisden. Het terrein blijft onbebouwd en zal doorheen de tijd volledig bebost geraken met een gemengd
loof- en dennenbos. Verspreid over het terrein zijn onverharde paden aanwezig. In de noordelijke zone
valt een dergelijk pad op en van zuid naar noord is er ook één zichtbaar dat ook gekarteerd staat op de
topografische kaart van 2017. Thans is het terrein volledig bedekt met bos.

8

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de Ferraris, generaal bij
de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de eerste systematische en
grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa.
9
De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de van wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 1841
ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een inventarisatie te
maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid
in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 1 meter breed) en de bedding behoort
gewoonlijk toe aan de aangelanden. In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers,
van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige
gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen.
10

De Vandermaelen kaarten zijn een verzameling van historische kaarten van België, gemaakt door Philippe

Vandermaelen (1795-1869).
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Fig. 1.18: Fricx-kaart (1744) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.19: Ferrariskaart (ca. 1775) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.20: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.21: Detail uit Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met situering van het project- en vergunningsgebied
(© AGIV).
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Fig. 1.22: Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.23: Topografische kaart (1873) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.24: Topografische kaart (1904) met situering van het projectgebied (© Cartesius).

Fig. 1.25: Topografische kaart (1939) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.26: Luchtfoto (1944-1945) met situering van het projectgebied (© onderderadar.be).

Fig. 1.27: Topografische kaart (1969) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.28: Luchtfoto (1971) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.29: Luchtfoto (1979-1990) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.30: Topografische kaart (1981) met situering van het projectgebied (© Cartesius).

Fig. 1.31: Luchtfoto (1995) met situering van het project- en vergunningsgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.32: Luchtfoto (2000-2003) met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV).

Fig. 1.33: Luchtfoto (2005-2007) met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV).
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Fig. 1.34: Luchtfoto (2008-2011) met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV).

Fig. 1.35: Luchtfoto (2012) met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV).
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Fig. 1.36: Luchtfoto (2017) met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV).

2.3

Archeologisch kader van het projectgebied

Tot op heden zijn in het projectgebied geen archeologische onderzoeken uitgevoerd; wel zijn er
vindplaatsen en CAI-locaties in de omgeving van het plangebied gekend (fig. 1.37 en 1.38). Deze worden
in paragraaf 2.3.1 verder toegelicht.
In de ruimere omgeving – niet opgenomen op het kaartblad van fig. 1.36 en 1.37 – zijn enkele belangrijke
en grotere sites gekend. Op ca. 1,5 km ten zouden is de meerperiodesite Maasmechelen-Mottekamp
gelegen dat in 2010 en 2011 werd opgegraven door Studiebureau Archeologie bvba in kader van een
verkaveling. De opgraving bracht nederzettingscontexten aan het licht uit de metaaltijden en Romeinse
periode, alsook funeraire contexten waaronder een urnengrafveld. Een hoog aantal lithische objecten
werden ook ingezameld, hoewel er geen clusters werden vastgesteld. 11 Landschappelijk vertoont de site
Maasmechelen Mottekamp sterke gelijkenissen met de locatie van het projectgebied, zoals de ligging op
het terras van Maasmechelen op ca. 1,2 km verwijderd van de Holocene alluviale vlakte, hoewel het
projectgebied verder van de Kikbeek gelegen is.
Een volgende site met enig belang is de steentijdsite Opgrimbie-Zijp en Opgrimbie-Onder de Berg op 4,5
km ten zuidwesten van het projectgebied. Hier werden op in een podzolsequentie op een paraboolduin
twee lithische artefactenconcentraties vastgesteld uit het vroeg-mesolithicum. Ter hoogte van het
duincomplex werd ook de Usselo-laag (Allerød) en de bodem van Opgrimbie (Bølling) vastgesteld. Een
11

Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkaveling Mottekamp [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/151275
(Geraadpleegd op 14-01-2021).
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afgebakende site werd in de Finaal-Pleistocene fossiele bodems niet gevonden, maar geïsoleerde
artefacten uit het epi-paleolithicum werden wel aangetroffen. Voor dit sitecomplex werden drie graden
van bewaring vastgesteld:12
De bewaringstoestand van steentijdsites in begraven paleobodems is de best mogelijke in droge
zandbodems en kan dan ook uitstekend genoemd worden. Deze bewaringstoestand is tevens
zeer zeldzaam.
De bewaring van steentijdsites in goed bewaarde podzolbodems, zoals te Opgrimbie-Onder de
Berg, is nog zeer goed. De locatie van de opgraving Opgrimbie-Onder de Berg is ondertussen
echter in gebruik als raceparcours, wat ongetwijfeld verstoringen van de bodem veroorzaakt
heeft.
De bewaringstoestand op landbouwgrond is minder goed, maar de aanwezigheid van artefacten
onder de bouwvoor laat wel toe om deze site per site te evalueren.
2.3.1

CAI-gegevens

Op een afstand tussen 350 m en 1 000 m zijn er enkele afgebakende zones:
-

CAI 55330: Boseinde13
Losse vondsten: lithisch materiaal: geslepen bijl.

-

CAI 700223: Mortelveld14
Toevalsvondsten: crematiegraven en vlakgraven uit ijzertijd (melding dateert uit 1902).

-

CAI 208867: Heirstraat IV15
Archeologisch vooronderzoek zonder en met ingreep: vroeg-neolithisch artefactenconcentratie
Het aangetroffen assemblage vertoont een homogeen karakter met de kenmerken van een
vuursteenbewerkingsplaats
(atelier):
10
grote
klingkernen
en
23
grote
(ontschorsings)afslagen/brokstukken. Producten van het debitageproces - klingen- lijken te
ontbreken.

-

CAI 219851: Heirstraat V16
Opgravingszone van CAI-locatie 208867
Vroeg-neolithicum
Vindplaats wordt geïnterpreteerd als zitplaats van een vuursteenbewerker
op basis van de morfologie van de debitageproducten (langwerpige klingkernen), kwaliteit en
herkomst grondstoffen en aanwezigheid van diagnostisch werktuig (dissel).

-

CAI 218212: Romeinse heirbaan Kinrooi-Lanaken17

12

Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kikbeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307805
(Geraadpleegd op 14-01-2021).
13
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boseinde [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/55330
(Geraadpleegd op 14-01-2021).
14
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mortelveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/700223
(Geraadpleegd op 14-01-2021).
15
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heirstraat IV [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/208867
(Geraadpleegd op 14-01-2021).
16
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heirstraat V [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/219851
(Geraadpleegd op 14-01-2021).
17
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Romeinse Heirbaan Kinrooi - Lanaken [online]
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Indicator Tracé van de Romeinse Heirbaan van Kinrooi tot Lanaken (Kinrooi, Maaseik, DilsenStokkem, Maasmechelen, Lanaken). Van noord naar zuid, (Romeinse baan loopt nu eens ten oosten,
dan weer ten westen van vermelde straten): […] In Dilsen-Stokkem, Rotem en Dilsen: Hoogbaan In
Dilsen-Stokkem, Dilsen: kruist de Rijksweg en Bloemendaal om over de vicus aan de Kommel te gaan.
In Dilsen-Stokkem, Stokkem: loopt daar eigenlijk verder tot in Maasmechelen aan de Rijksweg (In
Leut: Kuilenweg, in Eisden: Leuterweg en Eisdenweg) In Maasmechelen, Vucht: Heirstraat In
Maasmechelen, Maasmechelen en Opgrimbie.[…]
-

CAI 150749: Heirstraat III18
Steentijd: dolmen (?) (volgens de melder), bestaande uit 4 rechtopstaande stenen en afdeksteen,
gelegen onder het maaiveld.

-

CAI 700221: Het Broek Root
Toevalsvondst uit jaren ’50: crematiegraven en vlakgraven uit midden-Romeinse periode
Aardewerk dat waarschijnlijk van een graf of begraafplaats komt (volgens Capenberghs)
grote hoeveelheid aardewerk, o.m. urnen. Inlands fabrikaat (imitatie van Romeins aardewerk),
vermoedelijk uit brandgraf eind 2de - begin 3de eeuw.

-

CAI 700219: Normaalschool 2 (Molenberg)19
Toevalsvondsten: vondst van een twintigtal aarden potten en een bronzen gesp tijdens het afgraven
van de Molenberg in 1912. Datering: 6de en 7de eeuw. Biconisch aardewerk uit Merovingische
periode.

-

CAI 55181: Normaalschool 120
"een eerste site op een honderdtal meter ten westen van de heirbaan, waar zich het tweede
voetbalterrein van Verbroedering-Mechelen bevindt" "een tweede site (aangeduide polygoon) op
een zandige hoogte vlak bij de heirbaan en ten oosten ervan, nl op het hoge gedeelte van de
speelplaats van de Normaalschool", ca 120 meter ten zuidwesten van site CAI id 700219 (volgens
het plannetje van Claassen:1958b meer oostelijk van 700219).
Eerste site: krabbers uit grijze silex met witte vlekjes, “schachtschaver” uit lichtgrijze silex, pijlpunt
met steel in lichtgrijze silex.
Tweede site (speelplaats normaalschool): pijlpunten uit Wommersomkwartsiet, spitsen, vishaakje.
Mesolithicum.

2.3.2

(archeologie)nota’s

In de omgeving van het projectgebied werden tot op heden enkele archeologienota’s opgesteld waarbij
vooronderzoek met ingreep in de bodem werd geadviseerd in een programma van maatregelen in
uitgesteld traject. Er werd nog geen enkel uitgesteld traject uitgevoerd op moment van dit schrijven.
-

ID 2423

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218212 (Geraadpleegd op 14-01-2021).
18
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heirstraat III [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/150749
(Geraadpleegd op 14-01-2021).
19
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Normaalschool 2 (Molenberg) [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/700219 (Geraadpleegd op 14-01-2021).
20
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Normaalschool 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/55181
(Geraadpleegd op 14-01-2021).
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Oude versie van archeologienota ID 13890.
ID 1389021
Nieuwe versie van archeologienota ID 2423
Archeologienota met een programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek. Verwachting
voor steentijdsites en grondsporen sites.
Advies: landschappelijk bodemonderzoek; mogelijk steentijdtraject; proefsleuvenonderzoek
ID 662422
Archeologienota met een programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek. Verwachting
voor steentijdsites en grondsporen sites.
Advies: landschappelijk bodemonderzoek; mogelijk steentijdtraject; proefsleuvenonderzoek
ID 803623
Archeologienota met beperkte samenstelling ter vrijgaven van reeds archeologisch onderzocht
terrein. CAI 219851
ID 1585924
Archeologienota met een programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek. Verwachting
voor steentijdsites en grondsporen sites.
Advies: landschappelijk bodemonderzoek; mogelijk steentijdtraject; proefsleuvenonderzoek

Deville & Houbrechts 2020.
Claesen et al. 2018.
23
Van Liefferinge & Van der Waa 2018.
24
Claesen et al. 2020.
22
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Fig. 1.37: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met CAI-gegevens en (archeologie)nota’s in de omgeving (© AGIV en agentschap Onroerend Erfgoed).
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Fig. 1.38: Quartairgeomorfologische kaart van Paulissen (1973) met CAI-gegevens en (archeologie)nota’s in de omgeving (© Paulsisen 1973 en agentschap Onroerend Erfgoed).
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Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

De verzamelde aardkundige, historische en archeologische gegevens leiden tot de vaststelling dat er een
hoog archeologisch potentieel is ter hoogte van het projectgebied voor waarden uit de steentijd t.e.m.
WOII. In de omgeving van het terrein werden tot op heden archeologische indicatoren aangetroffen uit
het mesolithicum (mogelijk ook epipaleolithicum), vroeg-neolithicum, metaaltijden, Romeinse periode en
Merovingische periode.
De onderzoekslocatie bevindt zich in de Maasvallei, meer bepaald op het terras van Maasmechelen. Dit
is één van de meer recentere terrassen waarvan de sedimenten dateren uit het Vroeg-Weichseliaan. De
erosiefase die verantwoordelijk is voor de geomorfologie van het Maasterras, moet in een later
interstadiale fase van het Weichseliaan hebben plaats gevonden. Het terrein bevindt zich in de westelijke
zone van het terras van Maasmechelen, nabij het talud richting het oudere terras Eisden-Lanklaar. Thans
zijn er in een korte radius geen waterlopen aanwezig, maar gezien de complexe genese van de Maasvallei
en de wisselende dynamiek van de Maas, is het mogelijk dat het terrein paleo-landschappelijk in een
gradiëntzone te situeren is. Zo tonen de aardkundige data aan dat er ten oosten oude fossiele Maasgeulen
bewaard zijn. In de omgeving zijn gunstige landschapselementen gekarteerd zoals paraboolduinen,
duinruggen en kwelzones. Het zijn oude landschapsvormen die een gunstige context vormden voor
jager/verzamelaars en sedentaire gemeenschappen. Ter hoogte van het projectgebied wordt tevens een
oude west-oost georiënteerde geul gekarteerd richting de Maas, die opgevuld is met Pleistoceen
materiaal.
De afwezigheid van andere gunstige landschapselementen ter hoogte van het projectgebied op het
geraadpleegd aardkundigkaartmateriaal, biedt geen garantie, noch uitsluitsel dat deze ook effectief
afwezig zijn. De kans is immers bestaande dat dergelijke elementen ooit aanwezig waren op of in de
nabijheid van het terrein, waardoor het projectgebied zich in een paleo-landschappelijke gradiëntzone
bevindt. Zo geeft o.a. de Fricx-kaart aan dat er voor de 19de eeuw mogelijk verschillende waterlopen in de
omgeving van het projectgebied aanwezig waren, die er vandaag de dag niet meer zijn. Bovendien toont
de hoge aanwezigheid van archeologische sites in de omgeving aan dat het hele landschap als één
sitecomplex benaderd dient te worden, waardoor niet enkel met stromend water rekening gehouden kan
worden, maar ook met de bovenvermelde geomorfologische elementen.
Aanvullend op de mogelijk gunstig paleo-landschappelijke situering in een oude gradiëntzone, karteert de
bodemkaart zandige gronden met een weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont. Deze bodemseries
stemmen vaak overeen met volledige of deels bewaarde podzolsequenties. Vaak gaat het om de
aanwezigheid van een A-B-C-profiel. Wanneer er enkel een B-horizont wordt aangetroffen, is het dus
plausibel dat deze ooit deel uitmaakte van een volledige podzolsequentie, maar dat de bovenliggende
horizonten opgenomen zijn in de Ap-horizont ten gevolge van bijvoorbeeld landbouwactiviteiten. Een
andere valabele verklaring voor het individueel voorkomen van een B-horizont is dat de locatie zich
(paleo-)landschappelijk op een hogere locatie bevindt. Gezien het hoog potentieel op steentijd
artefactensites is het opportuun om een landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren om de
bodemgesteldheid en litho-stratigrafie ter hoogte van het terrein in kaart te brengen. Hoewel er geen
elementen naar voor kwamen van structurele verstoringen, zullen deze ook door middel van een
landschappelijk bodemonderzoek opgespoord kunnen worden, waaruit de geschiedenis van het terrein
duidelijk wordt. Bij een goede bodembewaring – minstens een (deels) bewaarde B-horizont – zal de
afweging gemaakt moeten worden of het noodzakelijk is om een steentijdtraject op te starten ter controle
en evaluatie van eventuele steentijdsites. Het historisch landgebruik beperkt zich mogelijks louter tot
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landbouw, hetgeen immers een impact kan gehad hebben op de conservatieomstandigheden. De
bodemkundige vaststellingen uit het de omgeving van de archeologische site Opgrimbie-Onder de Berg
zullen dan ook in acht genomen worden:
De bewaringstoestand van steentijdsites in begraven paleobodems is de best mogelijke in droge
zandbodems en kan dan ook uitstekend genoemd worden. Deze bewaringstoestand is tevens
zeer zeldzaam.
De bewaring van steentijdsites in goed bewaarde podzolbodems, zoals te Opgrimbie-Onder de
Berg, is nog zeer goed. De locatie van de opgraving Opgrimbie-Onder de Berg is ondertussen
echter in gebruik als raceparcours, wat ongetwijfeld verstoringen van de bodem veroorzaakt
heeft.
De bewaringstoestand op landbouwgrond is minder goed, maar de aanwezigheid van artefacten
onder de bouwvoor laat wel toe om deze site per site te evalueren.

Naast de gunstige paleo-landschappelijke ligging en de mogelijk goede bodembewaringsomstandigheden,
toont het bureauonderzoek aan dat er in de omgeving reeds heel wat archeologische waarden werden
aangetroffen in het verleden. Slechts één locatie werd echter systematisch en verantwoord onderzocht,
namelijk de vroeg-neolithische debitagelocatie Maasmechelen-Heirstraat V. De CAI-gegevens duiden op
grafvelden uit de ijzertijd, Romeinse periode en Merovingische periode binnen een straal van 500 m van
het terrein. Geen van deze archeologische sites werd systematisch onderzocht, en de bronverwijzingen
dateren allemaal uit het midden en zelfs begin van de 20ste eeuw. Ter hoogte van een oude Maasarm,
gekarteerd op de quartairgeomorfologische kaart van Paulissen, staan op de CAI ook vondstlocaties met
lithisch materiaal vermeld. Het betreft mesolithisch en neolithisch materiaal. Dit leidt bovenop de
gunstige aardkundige en bodemkundige elementen enerzijds tot een algemeen hoge archeologische
aanwezigheidskans van waarden. Anderzijds is het wetenschappelijk kennis- en datapotentieel van
eventueel archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zeer hoog.
Op basis van dit hoog wetenschappelijk potentieel en de kans op kennis- en datavermeerdering, zullen
verdere onderzoekstappen noodzakelijk zijn om de aan- of afwezigheid van archeologische waarden uit
te sluiten. De geplande werken worden beschouwd als een totale verstoring van het bodemarchief. De
gegenereerde data uit het landschappelijk bodemonderzoek zullen dienen te leiden tot een programma
van maatregelen waarin de noodzakelijke onderzoeksmogelijkheden afgewogen worden ten aanzien van
de archeologische verwachting.
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Fig. 1.39: Beslissingsboom uit hoofdstuk 5.2 van de Code van Goede Praktijk 4.0
(© agentschap Onroerend Erfgoed).

2.5

Synthese

Uit het bureauonderzoek blijkt dat er een verwachting voor archeologische waarden uit de steentijd t.e.m.
WOII geldt binnen de contouren van het projectgebied. Gezien het gebrek aan systematisch onderzoek in
de omgeving, is het kennis- en datapotentieel van een eventuele archeologische site zeer hoog.
Daarenboven zijn er paleo-landschappelijke en bodemkundige elementen die wijzen op mogelijk zeer
gunstige conservatiefactoren. Deze bewaringsomstandigheden zijn immer cruciaal voor de
wetenschappelijke waarde van de site, voornamelijk dan voor steentijdsites. Indien er high density sites
aanwezig zijn zullen deze bij een goede bodembewaring zich mogelijk in situ bevinden. Zonder goede
bewaring verliezen dergelijke sites immers hun wetenschappelijk potentieel. Het bureauonderzoek laat
echter niet toe uitspraken over te doen over de effectieve bodemgesteldheid, waardoor een
landschappelijk bodemonderzoek noodzakelijk is. Een dergelijk bijkomstig onderzoek laat toe om de
paleo-landschappelijke en lithostratigrafische gesteldheid van het terrein te evalueren. Op basis van deze
extra informatie kan dan een correctere inschatting gedaan worden inzake de mogelijke volgende
onderzoekstappen. Zo zal bij een goede bodembewaring – minstens een B-horizont die wijst op een
(deels) bewaarde paleobodem – een steentijdtraject dienen opgestart te worden voor het opsporen en
evalueren van llithische artefactenconcentraties.
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Beantwoording onderzoeksvragen:
- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van relevante archeologische waarden en sites is niet afdoende gestaafd.
-

Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Tot op heden werd er binnen de contouren van het projectgebied nog geen archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Er werden wel vooronderzoeken in de omgeving uitgevoerd die als indicatoren van de
mogelijke aanwezigheid van sporen/artefacten of sites kunnen beschouwd worden.

-

Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?
Het terrein werd in de 18de eeuw van heidegrond naar landbouwgrond gecultiveerd. In de 20ste eeuw
is er een perceel ingepland met bos. Tegen het einde van de 20 ste eeuw en begin 21ste eeuw is het
volledige projectgebied bedekt met bomen. Tot zo ver gekend zijn dit de enige antropogene
activiteiten die hebben plaats gevonden waarbij een zekere bodemingreep bij te pas kwam. De drie
mogelijke bewaringscondities zoals werden waargenomen ter hoogte van Opgrimbie-Onder de Berg,
dienen hierbij in acht gehouden te worden.
De bodemkaart karteert ..f-bodemseries, hetgeen wijst op een (deels) bewaarde podzolbodem. Het
bureauonderzoek leverde dus voornamelijk positieve elementen op voor een goed bewaard
bodemarchief.

-

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Het bureauonderzoek genereerde geen gegevens die wijzen op landschappelijke factoren die een
negatieve invloed zouden gehad hebben op het bodemarchief. Tot zover gekend, wordt er uit gegaan
van goede bewaringsomstandigheden.

-

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De verkaveling omvat de realisatie van ca. 44 bouwloten met open-, en halfopenbebouwing. De
wooneenheden worden niet onderkelderd, maar vorstvrij gefundeerd tot een diepte van ca 80 cmmv. Er wordt ook een wegenis met bijhorende nutsleidingen voorzien die een verbinding vormt met
de Faesschehoeveweg. In kader van een verkaveling dient rekening gehouden te worden met een
totale verstoring van het eventueel aanwezige en intacte bodemarchief.

-

Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
De kans op de aanwezigheid van relevante archeologische waarden wordt hoog ingeschat. Er werden
in de 20ste eeuw heel wat interessante archeologische waarden vastgesteld in de omgeving van het
projectgebied, maar een systematisch onderzoek ontbreekt. Vermits er een gebrek is aan systematisch
onderzoek in de omgeving, is het kennis- en datapotentieel van vooronderzoek met ingreep in de
bodem hoog.

-

Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Het wetenschappelijk potentieel van eventueel aanwezige sites wordt, gezien het gebrek aan
systematisch onderzoek in de omgeving, als zeer hoog ingeschat.

-

Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en
gecontroleerd worden?
Verder archeologisch vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem is noodzakelijk om de aanof afwezigheid van een site te staven. In het geval van een aanwezigheid, zal de afweging gemaakt
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worden of een behoud in situ al dan niet mogelijk is. In de huidige staat van het onderzoek kunnen
hier geen verdere uitspraken over gedaan worden.
Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek lijkt vervolgonderzoek m.b.t. dit projectgebied
nuttig en noodzakelijk, om het terrein verder te waarderen/evalueren en een mogelijk vervolgtraject
op te starten.

verslagnummer
aantal blz.
blz. nummer

: ORTEC2100001
: 105
: 48

Deel 2: Resultaten van het landschappelijk
bodemonderzoek
3 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode
Erkend archeoloog

2021A19 (landschappelijk bodemonderzoek)
Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023)
Assistent-aardkundige, erkend archeoloog, digitaliseerder en
auteur.
Anne De Loof
(OE/ERK/Archeoloog/2018/00203)
Digitaliseerder, erkend archeoloog en auteur.
Terra Engineering & Consultancy nv
(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014) erkend archeoloog
rechtspersoon.

Locatie

Provincie: Limburg
Gemeente: Maasmechelen
Deelgemeente: Maasmechelen
Adres: Faesschehoeveweg (fig.
Maasmechelen, afdeling 1, sectie C, percelen 63B (partim), 62K
(partim), 68C, 68B 69A, 70C, 70B, 71A, 72A, 75A, 76B, 77B, 78B,
79B, 80B, 81D, 85F, 89C (fig. 2.1)
Punt 1: X = 242746, y = 185293
Punt 2: X = 242899, y = 185539

Kadastrale gegevens

Bounding Box
Oppervlakte projectgebied
(buiten een archeologische zone)
Oppervlakte vergunningsgebied

23 893 m2

Periode veldwerk
Relevante termen25

08-01-2021
Landschappelijk bodemonderzoek; Limburg; Maasvallei;
Maaskant; terras; droge zandgronden; tuinwijk;
woonuitbreidingzone; steentijd; metaaltijden; Romeinse
periode; WOII; heidegronden.
Het vergunningsgebied is onbebouwd.

Bebouwde zones:

25

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be

22 541 m2
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Fig. 2.2: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI).

2.1.2 Archeologische voorkennis, onderzoeksopdracht en werkwijze
Voor het plangebied werd reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van de
gegevens uit dit bureauonderzoek bleek dat het terrein weleens waardevolle gegevens zou kunnen
opleveren voor kennis- en datavermeerdering voor steentijd artefactensites en grondsporensites vanaf
het neolithicum tot WOII. De resultaten van het bureauonderzoek genereerde onvoldoende informatie
over de bodemopbouw en de aan- of afwezigheid van geomorfologische elementen. Gezien de situering
in de Maasvallei op het terras van Maasmechelen, dient rekening gehouden te worden met oude
landschapselementen die thans niet meer aanwezig zijn, maar die erop wijzen dat het terrein ooit een
gradiëntzone gevormd heeft. Het gaat hierbij om oude Maasgeulen, duinen etc. Belangrijker dan dit is
echter
de
bewaringstoestand
van
het
aanwezige
bodemarchief.
Zonder
goede
bewaringsomstandigheden, zullen eventuele sites uit de steentijd of (pre)historische periodes sowieso in
afnemen in archeologische waarde.
De bodemkaart geeft mogelijk aan dat er gunstige bodembewaringsomstandigheden in de vorm van
podzolbodems (Holoceen) aanwezig is. Tenslotte werden er in de regio aan de Kikbeek fossiele
bodemrestanten teruggevonden (Usselo en bodem van Opgrimbie) uit het Finaal-Pleistoceen.
Een vervolgonderzoek in de vorm van een landschappelijk booronderzoek diende hierbij een bijdrage te
leveren in de kennis over de mate van intactheid van de natuurlijke bodemopbouw en al dan niet aan- of
afwezigheid van (deels) bewaarde Holocene en Finaal-Pleistocene paleobodems. De resultaten van het
landschappelijk bodemonderzoek dienen dan ook hoofdzakelijk om uitspraken te doen inzake het
conservatiepotentieel van eventuele steentijd artefactensites. In het geval van een slecht bewaarde
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bodemopbouw, is de kans zeer groot dat eventueel geassocieerde artefactensites zich niet meer in situ
bevinden waardoor ze quasi geen wetenschappelijke waarde meer hebben.
Het landschappelijk booronderzoek heeft zodoende als doel het leren kennen van de aardkundige
opbouw en de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en van het landschap. Hierbij dienen minstens
de volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
Wat is de bodemkundige opbouw van het terrein?
Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?
Zijn er (deels) bewaarde paleobodems aanwezig?
Zijn er aanwijzingen voor een verstoorde ondergrond? Valt deze af te bakenen?
Zijn er indicaties voor archeologisch interessante zones binnen het plangebied?
In welke mate stemmen de resultaten van dit landschappelijk bodemonderzoek overeen met de
aardkundige gegevens van het bureauonderzoek (DOV + Paulissen)?
Is het mogelijk om op basis van een lokaal landschappelijk bodemonderzoek geomorfologische
interpretaties op te stellen die kaderen in het regionale landschap van de Maasvallei?
Wat is het kennis- en datapotentieel van verder archeologisch vooronderzoek met ingreep in de
bodem in kader van eventuele steentijd artefactensites en/of (pre)historische grondsporensites?

2.1.1 Onderzoeksmethoden en -technieken
Het landschappelijk bodemonderzoek door middel van landschappelijke boringen wordt uitgevoerd
volgens de Code van Goede Praktijk (versie 4.0) hoofdstuk 7.3.1 en 7.3.2. De rapportage van dit
landschappelijk bodemonderzoek maakt deel uit van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in
de bodem.
Voor het opstellen van en bij het uitvoeren van de landschappelijke boringen worden de volgende keuzes
in acht genomen:
Type grondboor
Diameter grondboor
Patroon van de boringen
Afstand tussen de boorraaien
Afstand tussen de boringen in een raai
Oriëntatie van de boorraaien
Diepte van de boringen
Wenselijkheid van het zeven van de boorkernen, de keuze van de uit te zeven aardkundige
eenheid en de daarbij gebruikte maaswijdte
Bovenvermelde keuzes zijn afhankelijk van:
Aard van de ondergrond
Diepte van de boring
Diepte van de grondwatertafel
Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek
Type en diameter grondboor
Voor het landschappelijk bodemonderzoek werd gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een
boorkopdiameter van 8,5 cm. Een grotere boorkopdiameter dan 7 cm biedt een beter inzage in de lithostratigrafie en bevordert het onderscheiden van moeilijk identificeerbare lagen of horizonten (bijv. Usselo
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en/of bodem van Opgrimbie). Zonder verlengstuk kan met een Edelmanboor tot een diepte van 125 cm
geboord worden. Per verlengstuk kan er 100 cm dieper geboord worden.
Patroon en afstand tussen boringen en raaien
Er werd gekozen voor 20 landschappelijke boorpunten die verspreid over het terrein in een driehoeksgrid
van 30 m (tussen de raaien) x 40 m (tussen de boorpunten) werden ingepland. Dit boorpuntenplan
voorziet een verantwoorde en representatieve dekkingsgraad, vermits de vraagstelling zich voornamelijk
focust op het opsporen en afbakenen van archeologisch relevante pedogenetische zones.
Boor- en horizontbeschrijving
Voor het beschrijven en registreren van de boorbeschrijvingen worden de FAO-richtlijnen26 gehanteerd,
mits aanpassing aan de Belgische normen om te kunnen vergelijken met de Belgische bodemkaarten. De
FAO-richtlijnen omschrijven 5 statussen of manieren van profielbeschrijvingen. De boorbeschrijving van
het landschappelijk bodemonderzoek valt onder status 4: “Soil augering description: Soil augerings do not
permit a comprehensive soil profile description. Augerings are made for routine soil observations and
identifications in soil mapping, and for that purpose normally provide a satisfactory indication of the soil
characteristics.”27
De grenzen van horizonten geven informatie over de dominante factoren die de bodem vorm(d)en. In
bepaalde gevallen wijzen ze een eventuele menselijke impact op het landschap. De horizontgrenzen
worden beschreven volgens dieptes, kenmerken en topografie.
Op basis van de textuurbepaling van het sediment worden de belangrijkste bestanddelen omschreven.
Dit gebeurt louter visueel en berust op de ervaring van de horizontbeschrijver. De textuur verwijst naar
de verhouding in korrelgroottes, die op zijn beurt verwijst naar zand, leem (silt) en klei.
De kleurbepaling van de bodemkleuren (kleur matrix) geven informatie over de samenstelling en de
oxidatie-reductieomstandigheden uit het verleden en het heden. De kleur wordt mede bepaald door zeer
fijne bestanddelen van gehumificeerd organisch materiaal (donker), ijzeroxides (geel, bruin, oranje en
rood), mangaanoxides (zwart), gleyverschijnselen, degradatieprocessen etc. Dit dient afgewogen te
worden ten aanzien van de oorspronkelijke sedimentkleur. De kleurbepaling gebeurt louter op basis van
organoleptische waarnemingen, wat volgens de DOV voldoende is.
Met HTM (Human Transported Material) bedoelt men elke vaste of vloeibare stof die in de bodem
aanwezig is, maar van een andere bron afkomstig is of direct gelinkt is aan de menselijke intentionele
activiteiten. De facto gaat het hier om verzette gronden of puin, vaak door toedoen van machinale
activiteiten, zonder dat natuurlijke processen hierbij te pas komen.

26
27

FAO Guidelines for soil description.
FAO Guidelines for soil description, 4the ed.
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2.2 Assessment
2.2.1 Resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek

Fig. 2.3: Meest recente luchtfoto met situering van de uitgevoerde boorpunten (© AGIV).
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Fig. 2.4: Bodemkaart met situering van de uitgevoerde boorpunten (© DOV).
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Op 8 januari 2021 werden er twintig landschappelijke boringen (fig. 2.4) uitgevoerd binnen de contouren
van het projectgebied. Aanvankelijk werd een boorplan voor 21 boorpunten opgesteld, maar de
noordwestelijke hoek van het terrein was te dicht begroeid waardoor het ontoegankelijk was. Alle overige
boringen konden succesvol uitgevoerd worden tot in de natuurlijke ondergrond. Het landschappelijk
bodemonderzoek genereerde voldoende en representatieve data om een oordeelkundige uitspraak te
doen over de litho-stratigrafische gesteldheid van het terrein en de hieraan gelieerde archeologische
inschatting.
De bodemkaart (fig. 2.5) karteert twee bodemseries die weinig van elkaar verschillen:
• Zaf-bodemserie: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
• Zbft-bodemserie: matig droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
grind
De vastgestelde boorprofielen vertonen een bodemopbouw die geheel overeenstemt met de gegevens
van de bodemkaart. Er werd namelijk over het volledig terrein een zandbodem vastgesteld met een
(deels) bewaarde B-horizont waardoor sprake is van slechts één pedogenetische zone. De aanwezigheid
van grind en keien bleek sterk te verschillen van locatie tot locatie. Lokaal werden ook restanten
vastgesteld van een opgeploegde podzol, hoewel dit niet met zekerheid op basis van een boring kan
geconcludeerd worden. De C-horizont bleek bovendien vanaf een diepte vanaf 80-100 cm-mv dermate
uitgedroogd te zijn, dat er verlies van sediment optrad tijdens het boren. De boringen konden daarom
niet tot dieper in de C-horizont uitgevoerd worden.

Boring
(fig. 2.3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tabel 2.1: Vastgestelde bodemprofielen
Bodemkaart
Vastgesteld profiel
Interpretatie
(fig. 2.4)
bodemserie
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zbft
Ap-B-C
Zaf
Zbft
Ap-AB-C
Zbft
Zbft
Ap-AB-C
Zbft
Zbft
Ap-B-C
Zaf
Zbft
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zbft
Ap-Bw-C
Zaf
Zbft
Ap-B-C
Zaf
Zbft
Ap-B-C
Zaf
Zbft
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-Ah/Bh-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf
Zaf
Ap-B-C
Zaf

Pedogenetische
zone
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Pedogenetische zone 1: zandgrond met (deels) bewaarde B-horizont
In totaal werden 20 boringen uitgevoerd die elk een zeer gelijkaardige bodemopbouw opleverden met
weinig tot geen variatie. De lokale aanwezigheid van grind en keien viel wel op, maar de spreiding kon
niet echt gelinkt worden aan de bodemkaart. Boring 12 zal als referentiebodemprofiel omschreven
worden.
Over het volledige terrein is een strooisellaag (O-horizont) aanwezig die niet werd opgenomen in de
profielomschrijving door de lage relevantie. Deze laag werd voor elk boordpunt handmatig verwijderd
alvorens de boring werd uitgevoerd. Vanaf het maaiveld tot een diepte van 35 cm-mv is een relatief recent
ontwikkelde Ap-horizont aanwezig met een donker grijze kleur. De horizont heeft een zandige textuur
met een bijmenging van organisch materiaal en bioturbaties. De ondergrens werd omschreven als
duidelijk.
Van 35 tot 50 cm-mv is een (deels) bewaarde B-horizont aanwezig. De kans is groot dat deze ooit deel
uitmaakte van een podzolsequentie, maar een booronderzoek laat niet toe hier gefundeerde uitspraken
over te doen. De illuviatiehorizont heeft een donker oranje bruine kleur met een bijmenging van
roestvlekken en organisch materiaal.
Tenslotte werd op een diepte van 50 cm-mv de C-horizont aangesneden. Dit natuurlijk moedermateriaal
bestaat uit eolisch zand van Pleistocene oorsprong met een bijmenging van zeer fijn grind (< 0,5 cm) en
mangaan. Het sediment is zeer droog, waardoor de boring gestaakt werd vanaf 80 cm-mv door verlies van
sediment.
De effectieve grondwatertafel werd niet bereikt.
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Fig. 2.6: Bodemprofiel 1, referentiebodemprofiel pedogenetische zone 1.
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2.2.2 Interpretatie en bijsturing van de archeologische verwachting
Uit het landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat binnen de contouren van het projectgebied een zeer
goede bodembewaring aanwezig is. Overal werd een (deels) bewaarde B-horizont vastgesteld, wat erop
wijst dat antropogene (ontginnings)processen op het terrein relatief beperkt gebleven zijn. De
aanwezigheid van een (deels) bewaarde Holocene paleobodem in de vorm van een (deels) bewaarde
podzol is hiermee geverifieerd. Het potentieel op een goede in situ bewaring van eventuele aanwezige
steentijd artefactensites neemt hierdoor zeer sterk toe. Ook voor grondsporensites geldt een hoog
conservatiepotentieel. De kans op kennis- en datavermeerding van een eventuele site wordt zeer hoog
geacht, waardoor onderzoeksmaatregelen dienen genomen te worden ter opsporing van zowel steentijd
artefactenconcentraties als grondsporensites.
Omwille van de granulogische kenmerken van de C-horizont (zeer droog en fijn zand) kon niet dieper
geboord worden dan 100 cm-mv. Hoewel zeer zeldzaam kan de aan- of afwezigheid van een eventueel
oudere Finaal-Pleistocene paleobodem kon hierdoor niet geverifieerd worden. In de volgende
onderzoeksfases dient hiermee rekening gehouden te worden.
Tenslotte dient erop gewezen te worden dat er op basis van het booronderzoek geen geomorfologische
en/of landschappelijke interpretaties gemaakt kunnen worden door het gebrek aan een ruimtelijk
overzicht. Zoals omschreven in paragraaf 2.1 is dit ook niet het opzet van dit landschappelijk
booronderzoek. Het is wel waardevol om hiermee rekening te houden bij eventuele volgende
onderzoekstappen.

2.2.3 Conclusie en beantwoording onderzoeksvragen
-

Wat is de bodemkundige opbouw van het terrein?
Over het volledige terrein werd op een gevarieerde diepte van ca. 30 tot 65 cm een B-horizont
vastgesteld, hetgeen wijst op een (deels) bewaarde podzolbodem.

-

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?
Zie paragraaf 2.2.1 en profielinventaris in bijlage.

-

Zijn er (deels) bewaarde paleobodems aanwezig?
Over het volledige terrein werd een bewaarde B-horizont geregistreerd, hetgeen op de aanwezigheid
van een (deels) bewaarde paleobodem in de vorm van een gedeeltelijk podzolprofiel.

-

Zijn er aanwijzingen voor een verstoorde ondergrond? Valt deze af te bakenen?
Er werden geen structurele verstoringen vastgesteld. Overal blijkt een gaaf bodemarchief aanwezig te
zijn.

-

Zijn er indicaties voor archeologisch interessante zones binnen het plangebied?
Tijdens de uitvoering van het landschappelijk bodemonderzoek werden geen elementen
waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site.

-

In welke mate stemmen de resultaten van dit landschappelijk bodemonderzoek overeen met de
aardkundige gegevens van het bureauonderzoek (DOV + Paulissen)?
De vastgestelde boorresultaten stemmen volledig overeen met de gekarteerde bodemserie op de
bodemkaart. Alleen de spreiding van het grind werd niet in een noordelijke en zuidelijke zone
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vastgesteld. Verregaandere paleo-landschappelijke en aardkundige uitspraken kunnen niet op basis
van het onderzoek gedaan worden.
-

Is het mogelijk om op basis van een lokaal landschappelijk bodemonderzoek geomorfologische
interpretaties op te stellen die kaderen in het regionale landschap van de Maasvallei?
Een landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van boringen genereerd niet de nodige resolutie en
data om hier uitspraken over te kunnen doen. Om paleo-landschappelijke uitspraken te doen is veel
meer data nodig en een duidelijk ruimtelijk overzicht. Hoewel dit niet noodzakelijk wordt geacht voor
het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, dient hier wel rekening mee gehouden te
worden bij de terreinobservaties.

-

Wat is het kennis- en datapotentieel van verder archeologisch vooronderzoek met ingreep in de
bodem in kader van eventuele steentijd artefactensites en/of (pre)historische grondsporensites?
Gelet de gunstige conservatiefactoren voor het bodemarchief, is de kans groot op een goede in situ
bewaring van archeologische waarden op het terrein. Indien er ooit menselijke activiteiten hebben
plaats gevonden en deze archeologische resten hebben achter gelaten, is de kans dus groot dat deze
goed bewaard gebleven zijn. Rekening houdend met de aanwezigheid van waarden uit de steentijd
t.e.m. WOII in de regio, is het potentieel op kennis – en datawinst zeer hoog. Er dient zowel een apart
steentijdtraject voor het opsporen van lithische artefactenconcentraties op te sporen, als een
proefsleuvenonderzoek voor het opsporen van grondsporensites uitgevoerd te worden.

2.2.4 Afweging vervolgonderzoek
Uit alle gegenereerde data – bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek – blijkt dat er goede
bewaringsomstandigheden zijn met een vermoedelijk gaaf geconserveerd bodemarchief. Paleolandschappelijke uitspraken en/of interpretaties kunnen niet gedaan worden op basis van het
booronderzoek, maar mogelijk is het terrein in een oude gradiëntzone gelegen. De archeologische
verwachting voor zowel steentijd artefactensites als grondsporen sites uit (pre)historische periodes is ook
hoog. Een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem om dergelijke sites op te zoeken, is
gelet het kennis- en datapotentieel en de geplande bodemingrepen, noodzakelijk. In kader van de
steentijdverwachting dient een steentijdtraject opgestart te worden. Nadien dient een
proefsleuvenonderzoek plaats te vinden voor het opsporen van grondsporensites.
Het aanwezige bos dient volledig bovengronds verwijderd te worden voor dat het steentijdtraject kan
opgestart worden. De huidige terreinsituatie vormt een praktische onmogelijkheid om de verdere
onderzoekstappen in een huidig traject uit te voeren. Omwille hiervan wordt een programma van
maatregelen voor een uitgesteld vooronderzoek opgesteld (hoofdstuk 3). Dit uitgesteld traject zal pas
kunnen plaatsvinden na dat het volledig bos bovengronds verwijderd is, zodat het archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem adequaat kan uitgevoerde worden.
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-31,00-

7,00

-10,00-

opp.338m²

7,00

opp.295m²

7,00

-10,00-

-30,00-

-30,00-

-30,00-

-30,00-

-8,
6
-0,
95-17,72-

-3,00-11,00-

-32,00-

-32,00-

-32,00-

LOT 18

3,00

LOT 14

5,00

-28,00-

-35,59-

3,00

3,00

LOT 7
opp.341m²

opp.555m²

13,00

-2,50-

-29,50-

8,00

10,00

-13,78-

nr. 93/c

3,00

15,00

3,00

8,00

opp.280m²

opp.399m²
12,00

15,00

15,00

7,00

LOT 42

opp.349m²

-9,67-

LOT 19

3,00

-32,00-

-31,00-

-15,00-

7,00

12,00

-17,00-

5,00

-2,50-

7,00

5,00

3,00

-20,00-

10,72

5,00

-29,50-

3,00

-0,06-

12,00

12,00

LOT 13

8,00

-7,94-

3,00

3,00

opp.341m²

3,00

-2,00-

10,00

12,00

LOT 8

10,00

10,00

-10,00-

LOT 23

LOT 21

7,00

opp.320m²

8,00

10,00

10,85

opp.372m²

-17,00-

LOT 12

-31,00-

5,00

5,00

5,00
opp.320m²

10,85

12,00

3,00

-4,50-

12,00

12,00
opp.640m²

15,00

15,00

-15,00-

17,00

opp.320m²

LOT 41

3,00

3,08

opp.422m²

opp.295m²

LOT 40

3,00

-13,96-

-3,37-

15,00

LOT 39

12,00

opp.510m²

opp.510m²

3,00

12,00

40,00

3,00

LOT 20

LOT 11

7,00

3,00

15,00

LOT 10

3,00

7,00

9,00

LOT 22

AS2: 55,66
x: 242802,17
y: 185401,98

3,00

7,00

3,00

11,00

10,00

5,00

5,00

3,00

3,00

-13,85-

8,50

Begin Bocht
x:242794,163
y:185391,257
Middelpunt
x:242807,830
y:185402,553
Straal:17,30
Lengte:7,64
Koorde:7,58
Pijl:0,42

-20,00-

9,00
6,00

3,00

3,00

8,50

Projectzone voor 2
grondgebonden woningen

opp.450m²

-10,00-

9,00

12,00

opp.879m²

15,00

15,00

12,00

LOT 9

-10,00-

-3,82-

9-

3,00

0,50

AS2: 0,00
x: 242768,07
y: 185357,99

-17,00-

-11,18-

Begin Bocht
x:242779,978
y:185419,189
6,0
Middelpunt
0
10,
x:242796,464
00
y:185417,613
Straal:13,99
Lengte:15,81
Koorde:14,98
Pijl:2,18

Einde Bocht
x242794,163
y185391,257
Straal:17,30
Lengte:7.64

-17,00-

2,50

2,0
0

-15,00-

-11,20-

-14,25-

-2,50-

30,00

LOT 3
opp.568m²

LOT 4

nr. 82/f

opp.569m²

-28,00-

12,00

2,50

5,00

10,00

5,00

LOT 1

IP bestaand
Deksel:41.038
Diepte: 1.78m
a Ø400: 39.258m (Beton)
x Ø400: 39.258m (Beton)

IP bestaand
Deksel:41.157
Diepte: 1.82m
a Ø400: 39.337m (Beton)
x Ø400: 39.337m (Beton)

Dossier

OT Faesschehoeveweg 17.dwg

3,00

9,00

3,00

-34,73-

3,00

8,97
3,00

17/5912

Schaal

1/250

Datum

26/10/2020

Tekenaar

JC

studiebureau

-0,34-

8,00

8,00

8,00

8,00
-11,26-

-34,11-

Index

3,00

IP bestaand
Deksel:41.213
Diepte: 2.29m
a Ø400: 38.923m (Beton)
b Ø400: 38.923m (Beton)
x Ø400: 38.923m (Beton)

opp.796m²

H

Maasmechelen
Verkavelingsplan
Nieuwe toestand

8,50

-19,49-

-21
,63
-

5,00

8,50

10,00

6,00

15,00

1,50

nr. 62/f

-38,21-

3,00

-36,13-

-38,47-

opp.182m²

-37,46-

-4,00-

LOT 44

-16,16-

-15,02-

-3,19IP bestaand
Deksel:41.337
Diepte: 2.28m
a Ø400: 39.057m (Beton)
x Ø400: 39.057m (Beton)

-14,46-

IP bestaand
Deksel:41.292
Diepte: 1.19m
a Ø400: 40.102m (Beton)
x Ø400: 40.102m (Beton)
IP bestaand
Deksel:41.432
Diepte: 1.32m?
a Ø400: 40.112m (Beton)
x Ø400: 40.112m (Beton)

IP bestaand
Deksel:41.039
Diepte: 2.06m
a Ø400: 38.979m (Beton)
x Ø400: 38.979m (Beton)

IP bestaand
Deksel:41.067
Diepte: 2.10m
a Ø400: 38.967m (Beton)
x Ø400: 38.967m (Beton)

IP bestaand
Deksel:41.323
Diepte: 2,46m
a Ø400: 38.863m (Beton)
b Ø400: 38.863m (Beton)
x Ø600: 38.863m (Beton)

Schaal: 1/250

D i e s t s e s t r a a t
1 7 5
3 2 7 0
S c h e r p e n h e u v e l
ww w .hos bur .be bur ee l @hosbur.be
tel. 013 77 21 37
BE0 811.505.364
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: Plannenlijst landschappelijk bodemonderzoek
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Bijlage 4 : Profielinventaris
landschappelijk bodemonderzoek
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 1 (B1)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-50 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen zwart grijs;
ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging: bioturbaties,
organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
50-75 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen oranje
bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal
Horizont 3 (C)
75-105 cm: zeer zacht los zand; homogeen licht oranje
geel; zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm),
mangaan.

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 2 (B2)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-40 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen zwart grijs;
ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging: bioturbaties,
organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
40-55 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen oranje
bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal
Horizont 3 (C)
55-100 cm: zeer zacht los zand; homogeen licht oranje
geel; zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm),
mangaan.
Opmerking: meer en groter grind naar onder toe

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 3 (B3)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-40 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen zwart grijs;
ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging: bioturbaties,
organisch materiaal.

Horizont 2 (AB)
40-55 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen oranje
bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal
Opmerking: vermoedelijk deels verploegd
Horizont 3 (C)
55-95 cm: zeer zacht los zand; heterogeen donker oranje
geel met bruin en oranje; zeer droog; bijmenging: fijn
grind (< 0,5 cm), mangaan, keien, roestvlekken.
Opmerking: meer en groter grind naar onder toe

Grondwatertafel werd niet bereikt
Boring gestaakt omwille van ondoordringbaar grind.
Interpretatie bodemserie: Zbft
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 4 (B4)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-20 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen zwart grijs;
ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging: bioturbaties,
organisch materiaal.

Horizont 2 (AB)
20-40 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen oranje
bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal
Opmerking: vermoedelijk deels verploegd
Horizont 3 (C)
40-75 cm: zeer zacht los zand; heterogeen donker oranje
geel met bruin en oranje; zeer droog; bijmenging: fijn grind
(< 0,5 cm), mangaan, keien, roestvlekken.
Opmerking: meer en groter grind naar onder toe

Grondwatertafel werd niet bereikt
Boring gestaakt omwille van ondoordringbaar grind.
Interpretatie bodemserie: Zbft
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 5 (B5)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-35 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen zwart grijs;
ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging: bioturbaties,
organisch materiaal.

Horizont 2 (AB)
35-60 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen oranje
bruin; ondergrens diffuus; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal
Horizont 3 (C)
60-125 cm: zeer zacht los zand; homogeen licht oranje
geel; zeer droog vanaf 85 cm-mv; bijmenging: fijn grind (<
0,5 cm), mangaan.
Opmerking: grens op 85 cm-mv is te wijten de droogte.
Boring gestaakt omwille van verlies sediment

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 6 (B6)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-40 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen zwart grijs;
ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging: bioturbaties,
organisch materiaal, onderaan restanten van verploegde
E-horizont (podzol)

Horizont 2 (B)
40-60 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen oranje
bruin; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Opmerking: top verploegd
Horizont 3 (C)
60-125 cm: zeer zacht los zand; homogeen licht oranje
geel; zeer droog vanaf 70 cm-mv; bijmenging: fijn grind (<
0,5 cm), mangaan.

Boring gestaakt omwille van verlies sediment

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 7 (B7)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-40 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen zwart grijs;
ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging: bioturbaties,
organisch materiaal, onderaan restanten van verploegde
E-horizont (podzol)

Horizont 2 (B)
40-65 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken.
Horizont 3 (C)
65-100 cm: zeer zacht los zand; homogeen licht oranje
geel; zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm),
mangaan.

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 8 (B8)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-40 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal, onderaan restanten
van verploegde E-horizont (podzol)

Horizont 2 (B)
40-65 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
65-95 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 9 (B9)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-50 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal, onderaan restanten
van verploegde E-horizont (podzol)

Horizont 2 (B)
50-70 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
70-110 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel,
lichter naar onder toe qua kleur; zeer droog; bijmenging:
fijn grind (< 0,5 cm), mangaan;

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 10 (B10)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-40 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal, onderaan restanten
van verploegde E-horizont (podzol)

Horizont 2 (B)
40-60 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
bruin oranje; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
60-100 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan;

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf

10

Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 11 (B11)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-45 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
45-60 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
60-90 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan;

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 12 (B12)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-35 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
35-50 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
50-80 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Boring gestaakt omwille van verlies sediment

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 13 (B13)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-35 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (Bw)
35-50 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen bruin;
ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging: roestvlekken,
organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
50-80 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Boring gestaakt omwille van verlies sediment

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf

²
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 14 (B14)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-30 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
30-50 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
50-75 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 15 (B15)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zbft: droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en
grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-55 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
55-70 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
70-95 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 16 (B16)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-55 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (Ah/Bh)
55-65 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (B)
65-80 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 4 (C)
80-110 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Boring gestaakt omwille van verlies sediment

Grondwatertafel werd niet bereikt
Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 17 (B17)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-45 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
45-60 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
60-100 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), keien,
mangaan.
Opmerking: meer en groter grind naar onder toe
Boring gestaakt omwille van ondoordringbare laag grind

Grondwatertafel werd niet bereikt

Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 18 (B18)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Horizont 1 (Ap)
0-55 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
55-70 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
70-110 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Grondwatertafel werd niet bereikt

Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 19 (B19)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Er werd geen foto genomen van dit profiel door de slechte
weersomstandigheden.

Horizont 1 (Ap)
0-35 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
35-55 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
55-80 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Grondwatertafel werd niet bereikt

Interpretatie bodemserie: Zaf
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Profielinventaris 2021A19: Landschappelijk bodemonderzoek

Beschrijver
Soort onderzoek
Locatie
Hoogteligging (GPS)
Datum
Grondgebruik
Weersomstandigheden
Coördinaten (GPS)
Bodemkaart
Gereedschap

Boring 20 (B20)
Ward Decramer (Terra Engineering & Consultancy nv)
Archeologisch: landschappelijk bodemonderzoek
Maasmechelen – Faesschehoeveweg
8 januari 2021
Bos, struikgewas
Regen en smeltende sneeuw
Zaf: zeer droge zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont
en grind.
Edelman-boor (ø 8,5 cm)

Er werd geen foto genomen van dit profiel door de slechte
weersomstandigheden.

Horizont 1 (Ap)
0-40 cm: redelijk zacht vast zand; heterogeen donker
grijs; ondergrens duidelijk; vochtig; bijmenging:
bioturbaties, organisch materiaal.

Horizont 2 (B)
40-55 cm: redelijk zacht vast zand; homogeen donker
oranje bruin; ondergrens geleidelijk; vochtig; bijmenging:
roestvlekken, organisch materiaal.
Horizont 3 (C)
65-90 cm: zeer zacht los zand; homogeen oranje geel;
zeer droog; bijmenging: fijn grind (< 0,5 cm), mangaan.

Grondwatertafel werd niet bereikt

Interpretatie bodemserie: Zaf
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verslagnummer
aantal blz.
blz. nummer

Bijlage 5 : Fotolijst
landschappelijk bodemonderzoek

: ORTEC2100001
: 105
: 104

2021A19 Fotolijst landschappelijk bodemonderzoek
Datum

Herkenningsnummer

Werkput Vlak Spoor Boring

Type foto
Overzicht

Vlak

Spoor

Coupe

Profiel

Analoog/digitaal
Vondst

Detail

Werkfoto

Ander

Analoog

Digitaal

8-1-2021

DSC01874

1

8-1-2021

DSC01875

1

8-1-2021

DSC01876
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DSC01877

2

x
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DSC01879
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x
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DSC01892
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DSC01893
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DSC01894
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2021A19 Fotolijst landschappelijk bodemonderzoek
Datum

Herkenningsnummer

Werkput Vlak Spoor Boring

Type foto
Overzicht

Vlak

Spoor

Coupe

Profiel

Analoog/digitaal
Vondst
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Ander

Analoog
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