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Hoofdstuk 1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2021B363
De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
vergunningsaanvraag (stedenbouwkundig) voor de (her)aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel en wegenis met een
projectoppervlakte1 van ongeveer 24.368 m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de totale
oppervlakte van de geplande werken 1.000 m2 of meer bedraagt en
de kadastrale perceeloppervlakte 3.000 m2 of meer bedraagt.
(Onroerenderfgoeddecreet
van
12
juli
2013,
het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, en de Code van Goede
Praktijk).

Dave Geerts (OE/ERK/Archeoloog/2020/00035)
Annelies De Raymaeker (OE/ERK/Archeoloog/2016/00148)
Studiebureau Archeologie bv (OE/ERK/Archeoloog/2015/00002)
Lommel, Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan, Norbert Neeckxlaan
(Fig. 1.1 en Fig. 1.2)

Locatie:

Bounding box: punt 1: x = 216 074, y = 213 393
punt 2: x = 216 662, y = 214 497
Lommel, afd. 1, sectie C , perceel 182B4, 183K en 183F en openbaar
terrein (Fig. 1.3)

Relevante termen:

Bureauonderzoek, metaaltijd, steentijd, zandbodem

Bebouwde zones:

Bestaande wegenis op de Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan en
Norbert Neeckxlaan.

1

Vanwege de aard van de werken wordt in de kaarten geen gebruik gemaakt van de perceelgrenzen als
projectgebied, zoals voorgeschreven in de CGP, aangezien dit de kaartjes onnodig complex maakt. Dit zal ook zo
ingegeven worden in het portaal.
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

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

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied.
1.1.2 Archeologische voorkennis
Het deel van het projectgebied tussen de Koning Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan werd reeds
behandeld in een voorgaand bureauonderzoek (ID: 8295)3. In die bekrachtigde archeologienota werd
een programma van maatregelen vooropgesteld waar ook dat deel van het huidige onderzoeksgebied
toebehoort. In die nota wordt de kans op het aantreffen van archeologische waarden uit de periodes
van het laatpaleolithicum tot de late middeleeuwen als reëel ingeschat. Landschappelijke boringen,
mogelijk gevolgd door archeologische boringen, en proefsleuven werden aanbevolen. Het deel van het
projectgebied tussen de Koning Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan werd echter niet verder
opgenomen in de omgevingsvergunning vermits het deel na de sloop van de bestaande gebouwen en
nivellering aan de gemeente werd overgedragen. De sloop van een gebouw dat in het huidige
projectgebied ligt, werd reeds uitgevoerd.
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke 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
3

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/8295
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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 immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
- Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
- Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?
Randvoorwaarden:
Niet van toepassing.
1.1.4 Beschrijving geplande werken:
Huidige situatie
Het projectgebied situeert zich in een bebouwde zone. Het volledige gebied, op één zone na, is verhard
door bebouwing en bestrating. De zone tussen de Norbert Neeckxlaan en de Koning Leopoldlaan wijkt
af van de voorgaande beschrijving. In die zone is een open boslandschap aanwezig. In het noorden
stond tot zeer recent een gebouw. Dit gebouw is echter gesloopt voor de nivellering van het terrein.
Geplande werken4
Fase 1 van het project ‘Rondweg’ in Lommel bestaat uit drie verschillende types van bodemingrepen
(Fig. 1.4). In de Norbert Neeckxlaan (Fig. 1.7) wordt een nieuwe riolering geplaatst onder een
bestaande weg. Hier wordt enkel een RWA-riool aangelegd om het regenwater naar de waterloop
Einderloop te brengen. Hiervoor wordt één rijvak opgebroken. Voor de aanleg van het regenwaterriool
wordt tot 2 meter diep gegraven met een sleufbreedte van 1,3 meter.
4

Ontwerpplannen in bijlage i.f.v. de leesbaarheid.
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Er wordt een nieuwe verbindingsweg met een nieuw rioleringsstelsel (RWA en DWA) aangelegd tussen
de Norbert Neeckxlaan en de Koning Leopoldlaan (Fig. 1.7). Voor de droogweerafvoer wordt tot een
diepte van 3,5 meter onder het maaiveld gegraven met een sleufbreedte van 2 meter. Voor de aanleg
van het regenwaterriool wordt tot 2,5 meter diep gegraven met een sleufbreedte van 1,3 meter. Voor
de aanleg van de weg wordt er 50cm diep gegraven. Voor het beoogde dwarsprofiel met vrijliggende
fietspaden dient een openbare breedte van 15 meter voorzien te worden (Fig. 1.5).5
In de Koningin Astridlaan en in het deel van de Koning Albertlaan tot aan de Kapelstraat worden de
wegenissen en de rioleringen (RWA en DWA) vernieuwd (Fig. 1.6). Voor de droogweerafvoer wordt tot
een diepte van 3 meter onder het oppervlak gegraven met een sleufbreedte van 2 meter. Voor de
heraanleg van het regenwaterriool wordt tot 2 meter diep gegraven met een sleufbreedte van 1,3
meter. Voor de aanleg van de weg wordt er 50cm diep gegraven. De bestaande openbare breedte is
een 12 meter en voor het beoogde dwarsprofiel met vrijliggende fietspaden dient een openbare
breedte van 15 meter tot 20,5 meter verwezenlijkt te worden (Fig. 1.5).
Er worden geen werfzones voorzien die mogelijk een impact uitoefenen op de bodem.

Fig. 1.4: Uittreksel van het kadasterplan met type van bodemingreep.

5

Het is echter niet zeker dat de zone van de nieuwe verbindingsweg verworven kan worden (onteigeningen).
Deze zone maakt bij de niet-verwerving van de gronden geen deel meer uit van de uit te voeren werken.
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Fig. 1.5: Ontwerpplan van de geplande werken: typedwarsprofielen 1, 2 en 3. ©Sweco Belgium NV
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Fig. 1.6: Ontwerpplan van de geplande werken: heraanleg van de wegenissen en rioleringen in de
Koningin Astridlaan en in het deel van de Koning Albertlaan tot aan de Kapelstraat. ©Sweco Belgium
NV
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Fig. 1.7: Ontwerpplan van de geplande werken: nieuwe wegenis en riolering tussen de Koning
Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan. ©Sweco Belgium NV
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1.1.5 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens onderzocht door de in QGIS ingeladen
kaarten van DOV. Op basis van de onderzochte kaarten werd gepoogd een duidelijk beeld te verkrijgen
van de landschappelijke en bodemkundige ligging van het projectgebied (conform de Code van Goede
Praktijk art. 12.5.2.1 en art. 12.5.2.2). Hiervoor werd gebruik gemaakt van volgende kaarten:
- Bodemkaart
- Tertiair Geologische kaart
- Quartair Geologische kaart
- Digitaal Hoogtemodel (DHM II)
De geomorfologische kaart kon niet worden geraadpleegd omdat deze niet bestaat voor het
projectgebied.
Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek is een stand van zaken
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties. Het
historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het
agentschap Onroerend Erfgoed en bijkomend kaartmateriaal werd opgezocht via www.cartesius.be .
Het gebruikte kaartmateriaal werd geselecteerd op basis van de nauwkeurigheid en de aanwezige
geschiedkundige gegevens (conform de Code van Goede Praktijk art. 12.5.1.2). Volgende
kaartmateriaal en luchtfoto’s werden geraadpleegd:
- Frickxkaart (1714-1727)
- Degaultkaart (1786)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)
- Vandermaelenkaart (1846-1852)
- Popp-kaart (1842-1879)
- Luchtfoto’s (1971, 2000-2003, 2012 en 2017)
- Topografische kaarten (1863, 1879, 1892, 1903, 1914, 1996)
Alle kaarten zijn geraadpleegd, maar enkel de kaarten die relevante informatie verschaffen voor het
onderzoek zullen afgebeeld worden.
De Ferrariskaart (1770-1777) kon niet worden geraadpleegd omdat deze niet bestaat voor het
projectgebied. De kaart werd vervaardigd voor het gebied van de Oostenrijkse Nederlanden. Lommel
behoorde niet tot dat gebied. Lommel behoorde toen tot de Verenigde Provincies. De kaart van
Degault uit 1786 omvat het grensgebied tussen de Oostenrijkse Nederlanden en de Verenigde
Provincies. Lommel, toen Loemel, situeerde zich in dat gebied. De Degaultkaart werd bijgevolg
geraadpleegd i.p.v. de Ferrariskaart.
Het belangrijkste beschikbare historische kaartmateriaal werd geraadpleegd om de geschiedenis van
het grondgebruik gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk na te gaan. Deze informatie kan een
impact hebben op de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de bewaring ervan.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voor komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de beschikbare
archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse geschiedenis
van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang dat dit niet
past binnen een archeologienota.
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1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie.6
Het onderzoeksgebied situeert zich in het centrum van Lommel, provincie Limburg, tussen de Norbert
Neeckxlaan in het zuiden en de Kapelstraat in het noorden. Het gebied bevindt zich in het
noordwestelijke deel van de geomorfologische zone van het Kempens Plateau. Dit plateau, dat een
hoogte bereikt tot 100 meter (TAW), kan beschouwd worden als een klassiek type van reliëfinversie.
Het plateau is bedekt met een dik pakket van fluviatiele afzettingen uit de Maas en Rijn. De fluviatiele
sedimenten (zanden en grinden) zijn waaiervormig afgezet tijdens het midden pleistoceen. De Maas
en Rijn liggen echter nu, door tektonische en fluviatiele processen, meer naar het oosten op een veel
lagere hoogte.7 Het Kempens Plateau maakt deel uit van de archeoregio Kempen.
Hydrografisch behoort het projectgebied tot Maasbekken. Het zuidoostelijke deel van het
projectgebied sluit aan op de Einderloop die uitmondt in de Eindergatloop. Deze laatstgenoemde rivier
stroomt parallel aan het kanaal van Bocholt naar Herentals om vervolgens in de Dommel uit te
monden. Dit is vermoedelijk een antropogene aanpassing van de waterloop. Het kanaal werd tussen
1843 en 1846 aangelegd om in eerste plaats de irrigatie van de landbouwgebieden te verbeteren.
Mogelijk liep de Einderbeek voor die periode rechtstreeks naar de Dommel, die vervolgens uitmondt
in de Maas. Dit kan afgeleid worden van de quartairgeologische kaart. De holocene alluviale
sedimenten tonen een valleinetwerk dat doorloopt van de Einderloop tot aan de Dommel (Fig. 1.9).
Het tertiaire substraat situeert zich ter hoogte, en in de directe omgeving, van het projectgebied op
ongeveer 6 meter diepte (Fig. 1.8). Het betreft het Lid van Maatheide uit de Formatie van Mol. Deze
formatie dateert uit het laat plioceen. Het substraat wordt voornamelijk gekenmerkt door pure witte
fijne zanden, waar soms lignietbanden en micarijke kleilenzen in voorkomen.8 De diepte van het
substraat (6m) maakt dat de formatie tijdens mogelijk verder veldonderzoek niet wordt aangesneden.
De formatie wordt bijgevolg ook niet verder behandeld in deze nota.
Voor de beschrijving van de quartaire opbouw wordt gebruik gemaakt van de quartairgeologische
kaart, kaartblad 17, Mol.
Een klein deel van het noordelijke onderzoeksgebied situeert zich in de zone van het profieltype 5.
Bovenaan de sequentie bevinden zich de eolische zanden van de voormalige Formatie van Wildert
(eenheid D).9 Deze zanden werden voornamelijk afgezet tijdens het pleniglaciaal (midden weichsel).
De eenheid bestaat uit geel en geelgrijs vrij goed gesorteerd zwaklemig kwartshoudend eolisch zand.
De afzettingen zijn sporadisch grindhoudend, waarschijnlijk door cryoturbatie van onderliggende
grindrijke afzettingen. Soms wordt aan de basis een keienlaag aangetroffen. De zanden bezitten
regelmatig een zwakke gelaagdheden. De formatie is essentiëel allochtoon en omvat de dekzanden in
het noorden en noordoosten van België. De dikte varieert tussen 1 en 4 meter.
6

Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.3.2 in de Code van Goede Praktijk versie 4.0.
Beerten, Koen, Roland Dreesen, Jos Janssen, en Dany Van Uytven. 2018. "The Campine Plateau." In Landscapes
and Landforms of Belgium and Luxembourg
8
https://ncs.naturalsciences.be/paleogene-neogene/28-mol-formation-ml
9
Volgens de nieuwe classificatie van de National Commission for Stratigraphy Belgium wordt de Formatie van
Wildert opgenomen in het Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent. Voor de duidelijkheid wordt in deze
archeolgienota gebruik gemaakt van de classificatie volgens Quartairgeologische kaart, kaartblad 17, Mol.
7
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De volgende laag in de sequentie betreft de voormalige Zanden van Lommel (eenheid H).10 De eenheid
bestaat uit grijs middelmatig tot grof zand met lokaal grindbijmenging. Het sediment is fluviatiel van
oorsprong en werd tijdens het Vroeg Pleistoceen afgezet door een verwilderd riviersysteem van de
Rijn De Lommel zanden bedekken grote delen van het Kempisch Plateau. De dikte varieert tussen 1 en
15 meter.
Onderaan de sequentie situeren zich de Tertiaire afzettingen (eenheid K).
Het grootste deel van het onderzoeksgebied bevindt zich in profieltype 1. Hier situeert eenheid H met
de Lommel Zanden (supra) zich bovenaan de sequentie. Onderaan bevindt zich eenheid K, het tertiaire
substraat (supra).
In het uiterste zuiden van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de Einderloop, bestaat de quartaire
ondergrond uit profieltype 3. Holocene en pleistocene fluviatiele processen hebben hier de opbouw
van quartaire dek grotendeels bepaald. Mogelijk reflecteert profieltype 3 in deze zone de natuurlijke
vallei van de Einderloop. Bovenaan de sequentie bevindt zich de Formatie van Singraven (eenheid B).
Deze eenheid bestaande uit klei, venig en siltig fijn zand en soms grof zand. Op sommige locaties
komen pure veenlagen voor. Het sediment is vaak ijzerhoudend. Deze afzettingen dateren uit het
Holoceen en zijn het resultaat van (sub)recente alluviatie in het bekken van de Grote en Kleine Nete.
De eenheid komt eveneens voor in diverse beekvalleien, o.a. op het Kempisch Plateau. De dikte
bedraagt meestal 1 à 2 meter.
Onder de Formatie van Singgraven situeren zich herwerkte Maas- en Rijnafzettingen (eenheid G). De
eenheid zich onderscheidt van de in situ Maas- en Rijnafzettingen op basis van de geomorfologische
positie, lithologie, structuren en zware mineralen. De afzettingen bestaan uit middelmatig tot grof
zand met regelmatig bijmenging van grind. Ze komen voor in de grotere valleien op het Kempisch
Plateau (bv. Dommel). De maximale dikte bedraagt ca. 4 m.
De volgende geologische laag in het profiel is eenheid H met de Lommel Zanden (supra). Onderaan de
sequentie bevindt zich eenheid K, het tertiaire substraat (supra).
Vereenvoudigd geeft dit het volgende beeld. In het grootste deel van het onderzoeksgebied zijn grijze
grindige zanden (Zanden van Lommel), afgezet door een verwilderde rivier, aan de oppervlakte te
verwachten. In het noorden wordt dat pakket afgedekt door geel tot geelgrijze eolische zanden. In het
zuiden zijn de Zanden van Lommel bedekt door recentere alluviale afzettingen van de Einderloop.
Het digitaal hoogtemodel (DHM) van het ruimere landschap (Fig. 1.10) toont dat het projectgebied
zich situeert bovenop de noordwestelijke punt van het Kempens Plateau. De plateaurand wordt op
verschillende locaties ingesneden door actieve waterlopen. De meest duidelijke vallei-insnijdingen
situeren zich ten zuiden van het onderzoeksgebied. Het betreft de valleilijn Molse Nete –
Eindergatloop. De Molse Nete draineert naar het zuidwesten. De Eindergatloop naar het noordoosten.
Het projectgebied ligt op een interfluvium tussen vallei van de Klagloop ten noordwesten en de
Eindergatloop ten zuidoosten van het projectgebied.
Het DHM van het projectgebied (Fig. 1.11) toont een convex hoogteprofiel, wat NNW-ZZO is
georiënteerd. Dit convex profiel komt overeen met het reeds eerder vermelde interfluvium. Het
hoogste punt van het gebied situeert zich centraal bovenop dat interfluvium, ongeveer halverwege
het projectgebied op een hoogte van 50,4 meter (TAW). In het noorden van het projectgebied
bedraagt de hoogte 48 meter (TAW) en in het zuiden 4,.6 meter (TAW). Deze lagere hoogtes situeren
zich op de overgang naar de valleien. Het maximale hoogteverschil is dus 2,4 meter over een afstand
van 700 meter (van het noordelijkste punt naar het centrum van het interfluvium). Dit is echter een
10

Volgens de nieuwe classificatie van de National Commission for Stratigraphy Belgium worden de Lommel
Zanden opgenomen in het Lid van Lommel, Formatie van Sterksel. Voor de duidelijkheid wordt in deze
archeolgienota gebruik gemaakt van de classificatie volgens Quartairgeologische kaart, kaartblad 17, Mol.
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gering hoogteverschil en visueel niet waarneembaar op het terrein. Het terrein is eerder vlak in de
ZWW-NOO richting. De meeste kleine hoogteverschillen op de kaart weerspiegelen de hedendaagse
bebouwing. Door de stedelijke bebouwing zijn eventuele kleine natuurlijke depressies of lage
(zand)ruggen niet te achterhalen op het DHM.
Ter hoogte van het onderzoeksgebied wordt grotendeels een OB-bodemtype gekarteerd (Fig. 1.12).
Hier gaat het over een bebouwde zone. Hoewel de bodem verstoord kan zijn door bebouwing is dat
zeker niet de norm. Vaak betreft het eerder niet-onderzocht gebied, waardoor de exacte
bodemprofielopbouw niet gekend is.
In het centrale deel van het onderzoeksgebied tussen de Molenstraat en de Mudakkers en nabij de
Koningsstraat werd een Zam-bodemtype gekarteerd (Fig. 1.12). Dit is een zeer droge zandbodem met
een diepe antropogene humus A-horizont. Dit is mogelijk een plaggenbodem. De vereiste diepte van
de humushorizont is ten minste 60 cm. Vaak rust die mogelijke antropogene A-horizont op een Podzol
of een bruine Podzolachtige bodem.11
In een klein deel van het onderzoeksgebied, nabij de Koningsstraat werd een Zbm-bodemtype
waargenomen (Fig. 1.12). Dit bodemtype is analoog aan het voorgaand beschreven type. Enkel betreft
het een droge i.p.v. een zeer droge bodem.
In het zuiden van het onderzoeksgebied, in de Norbert Neeckxlaan, in de vallei van de Einderloop,
bevindt zich een Sdm-bodemtype (Fig. 1.12). Dit is een matig natte lemige zandgrond met diepe
antropogene humus A-horizont. Dit is een hydromorfe plaggenbodem, waarvan de humusrijke laag
ten minste 60 cm dik is. De onderkant van de plaggenhorizont is dikwijls zwartachtig en humusrijk.12

Fig. 1.8: Diktekaart van het Quartair pakket met aanduiding van het projectgebied.

11
12

Bayens, L. 1974. Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Lommel 32 W.
Bayens, L. 1974. Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Lommel 32 W.
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Fig. 1.9: Quartairgeologische profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.10: DHM II hoogtekaart van het ruimere landschap.
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Fig. 1.11: DHM II hoogtekaart van het projectgebied met bijhorende terreinprofielen.
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Fig. 1.12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied13
In deze paragraaf is een tekstuele historische beschrijving van het projectgebied opgenomen,
aangevuld met illustraties van de relevante historische kaarten en plannen.
De oudste vermelding van Lommel gaat terug tot 990, toen graaf Ansfried zijn domein in Lommel, in
de oorkonde omschreven als villam suam de Loemele, aan de kapittelkerk van Hilverenbeek schonk.
De volledige dorpsnaam zou zoveel betekenen als ‘een hogeren gelegen loof- of kreupelbos bij een
moeras of ven’.
Tijdens het ancien régime bestond Lommel uit negen gehuchten. De oudste nederzettingen waren op
de hogere en drogere gebieden gesitueerd. Enkele van deze woonkernen zijn van
MerovingischKarolingische oorsprong, zoals Abdijhoeven, Dorp, Lutlommel, Heuvel en Kattenbos.
In de late middeleeuwen (na 1200) ontwikkelden zich Einde, Heide, Wijerken, Adelberg, Dodeven,
Laurentius en Eltenbos. Na 1500 ontwikkelden zich op het gehucht Heuvel tevens de gehuchten
Driehoek en Schievelhoek. Lommel had zijn heidegbeieden op de Dorperheide, Lutlommel (de Leuken),
de Heide (Heiderheide) en de Heuvel (Heuvelse Heide). In tegenstelling tot de oudere woonkernen
bevonden de nieuwe gehuchten zich in het lagere, natte deel van Lommel. Omstreeks 1800
ontstonden zo Barrier, Kerkhove, Stevensvennen en Waaltjes. Langs het Maas- en Scheldekanaal
ontstond ca. 1846 het gehucht Blauwe Kei, afgestemd op scheepvaart en handel. Op de Heuvelse Heide
werd in 1850- 1851 de Kolonie opgericht. In de jaren 1960 ontstond Hezerbergen. Alleen Kolonie,
Kerkhoven, Werkplaatsen en Stevensvennen zijn vandaag de dag nog enigszins als aparte
nederzettingen te onderscheiden. De anderen zijn met het centrum van Lommel verbonden geraakt
en vormen nu één grote agglomeratie.
13

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13307
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In Lommel werden kampementen aangetroffen van rendierjagers uit het einde van het paleolithicum
(10.000 - 8000 v. Chr.) op Blokwaters, Vosvijvers en Nieuwe Koop. De vindplaatsen uit het
mesolithicum (8000 - 4000 v. Chr.) zijn talrijker vertegenwoordigd. Het betreft hier Riebosserheide,
Blokwaters, Siberië, Vosvijvers en Gelderhorsten. Voornamelijk twee sitecomplexen uit de prehistorie
werden uitvoeriger onderzocht. Vooraleerst het sitecomplex rondom de Molse Nete. Daar werden
sites uit het finaal paleolithicum t.e.m. het mesolithicum aangetroffen. Veel, maar zeker niet alle, van
de artefactenclusters situeren zich op verheven zandruggen nabij de waterloop.14 Een tweede complex
is dat van Lommel Maatheide, waar prehistorische vindplaatsen uit het finaal paleolithicum
(waaronder Federmesser) t.e.m. het mesolithicum werden aangetroffen en onderzocht. 15
Naast de prehistorische clusters zijn ook heel wat vindplaatsen bekend uit de Urnenveldencultuur (late
bronstijd tot vroege ijzertijd). Typisch voor die cultuur is hun organisatie van het landschap. Drie
elementen lijken steeds in relatie tot elkaar voor te komen. Enerzijds zijn er de ‘stabiele’ elementen in
het landschap, die relatief plaatsvast zijn. Het gaat dan over hun raatakkersysteem (celtic fields) en
necropolen (urnenvelden). Anderzijds zijn er de ‘niet-stabiele’ elementen in de vorm van een
zwervende erven nederzettingssysteem. De erven verplaatsen zich continu rondom de stabiele
elementen.16 Zo werden ondermeer twee grote Urnenveldbegraafplaatsen aangetroffen nabij het
Kattenbos. De doden werden daar gecremeerd en in een vlakgraf of onder een kleine grafheuvel
begraven. In diezelfde zone werden ook restanten van celtic fields waargenomen. Ook werd in de zone
een nederzetting opgegraven die vermoedelijk iets later dateert dan de Urnenveldencultuur, namelijk
uit de late ijzertijd. Gelijkaardige archeologische fenomenen uit de Urnenveldencultuur werden ook
waargenomen in de zone tussen Russendorp en Lommel Kolonie.
In 1937 werd in Lutlommel een Merovingisch grafveld uit de 6de-7de eeuw nabij “Bij den Driehoek”
gevonden.
Omstreeks 1000 behoorde Lommel tot het grensgebied van het Markgraafschap Antwerpen.
Vermoedelijk werd Lommel in de 12de eeuw een hertogsdorp onder de hertogen van Brabant. In 1648,
met het Verdrag van Munster, kwam Lommel met Noord-Brabant onder het bestuur van de
Noordelijke Nederlanden. Lommel werd een staatsdorp en werd het kwartier Kempenland van de
Meierij van ’s-Hertogenbosch. In 1322 kreeg de vrijheid Lommel de toelating om vestingen aan te
leggen en te genieten van de voorrechten van een versterkte stad. Er werden wallen opgeworpen,
muren opgetrokken en drie monumentale poorten gebouwd. In de 14de – 15de eeuw kreeg Lommel
bepaalde vrijheidsrechten, vooral met betrekking tot belastingen, militaire verplichtingen, rechtspraak
enzovoort. Ook bij privilegie van de aartshertogen Albrecht en Isabella werd Lommel met vesten
versterkt.
Het dorp werd als deel van het grensgebied meermaals platgebrand, onder andere in 1288, 1486,
1506, 1519, 1525 en 1688. Lommel twistte regelmatig met aangrenzende gemeenten (bijvoorbeeld
Overpelt, Eksel, Balen en Mol) om het bezit van heidegronden. Tevens werd Lommel geteisterd door
militaire opeisingen en inkwartieringen, vooral tijdens de 16de en 17de eeuw. Op de heide tussen
Lommel en Postel zou in 1600 de vermaarde veldslag hebben plaats gevonden tussen de Staatse
ritmeester Breauté en Gerard Abrahams in dienst van Spanje, het zogenaamde Lekkerbeetje. In 1794
leed Lommel onder Franse militaire plunderingen en in 1799 werd het dorp weer door Fransen
omsingeld en ingenomen.
Op 1807 werd Lommel in ruil voor het deels aan de Noordelijke Nederlanden afgestane Luyksgestel bij
de Zuidelijke departementen gevoegd. Deze ruil strookte met de Franse plannen voor de aanleg van
een Schelde-Maas-Rijnverbinding, het “Grand Canal du Nord”. Het zuidelijk deel van Luyksgestel werd
14

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/150448
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/52233
16
Geerts, Dave. 2020. Een rivier van mogelijkheden: Demer en mens tijdens de laatste drie millennia voor Christus
vanuit een historisch-ecologisch perspectief. KU Leuven.
15
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bij Lommel gevoegd om de grens tussen Frankrijk en Holland op 1 kilometer van het tracé van het te
graven Noorderkanaal te trekken. Vanaf 1808 hoorde het dorp bij het departement van de Nedermaas.
Door de inlijving van Holland door Frankrijk werden de werken aan het Grand Canal stop gezet. Na het
vertrek van de Fransen in 1814 maakte Lommel deel uit van het Gouvernement van de Nederrijn en
werd de gemeente bij het Gouvernement-Generaal van België gevoegd.
In 1815 werd Lommel herenigd met de Verenigde Nederlanden en bij de provincie Noord-Brabant,
arrondissement en kanton Eindhoven gevoegd. In 1817 ging Lommel over naar de provincie Limburg.
Lommel ging over van het kanton Eindhoven naar het kanton Peer en het arrondissement Hasselt. In
de Hollandse tijd was het heel wat rustiger op het vlak van inkwartieringen, maar in de jaren 1830 en
1831 werden langsheen de grens met Holland Belgische troepen gestationeerd. De
onafhankelijkheidstrijd resulteerde in zware opeisingen en inkwartieringen. Op 3 augustus 1831 staken
2.600 Hollandse militairen de grens over bij Lommel-Barrier en namen daar zeven Belgische douaniers
gevangen. In dezelfde maand plunderden en vernielden Hollandse soldaten een aantal Lommelse
panden. Het dorp maakt sedert 1839 definitief deel uit van Belgisch Limburg. Het zou nochtans duren
tot 1843, vooraleer de begrenzing van het Belgische Lommel en Nederland definitief werd vastgelegd.
De oprichting van het militaire kamp van Beverlo in 1835 bevorderde de groei van Kerkhoven.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen de eerste Duitse soldaten op 18 augustus 1914 in Lommel
aan. Er waren geen gevechten. In april 1915 begonnen de Duitsers met de aanleg van een elektrische
draadversperring om de grens met Nederland over gans de lengte af te grendelen.
De historische en topografische kaarten tonen aan dat Lommel pas vanaf de helft van de 20ste eeuw
een aanzienlijke stedelijke expansie kende. Op de Degaultkaart (1786) (Fig. 1.13) wordt het volledige
projectgebied gekarteerd als akkerland. Op de kaart zijn vijf wegen of paden te zien die het
projectgebied van west naar oost kruisen. De dichtstbijzijnde bewoning situeert zich in het
dorpscentrum zo’n 200 meter ten oosten van het projectgebied. De kaart toont de ligging van de SintPietersbandenkerk, die zich geïsoleerd ten zuiden van het dorpscentrum bevindt. Deze kerk is zo’n 200
meter verwijderd van de geplande ‘nieuwe verbindingsweg’ van het projectgebied. Het is pas op de
Vandermaelenkaart (1846-1852) (Fig. 1.15) dat er zich een lichte wijziging voordoet binnen het
projectgebied. Op die kaart verschijnt in het zuiden van het gebied voor het eerst de straat die vandaag
overeenstemt met de ligging van de Norbert Neeckxlaan. Ook verschijnt een groot deel van de
voorloper van de hedendaagse wegenis van de Koning Albertlaan. Toch is er ook op deze kaart nog
steeds geen sprake van enige bewoning in het projectgebied en blijft het projectgebied bestaan uit
akkers. De eerste echt noemenswaardige verandering op het kaartbeeld is pas waar te nemen op de
topografische kaart uit 1969 (Fig. 1.17). Vanaf dan is de wegenis zoals ze vandaag in het projectgebied
loopt, aanwezig. Plots is er ook bewoning aanpalend aan alle wegen van het projectgebied. Lommel
lijkt dus een aanzienlijke stedenbouwkundige expansie te hebben doorgemaakt in de helft van de 20st
eeuw. De voormalige akkerlanden verdwijnen en worden opgenomen in een stedelijk verhard
landschap. Enkel het deel van de nieuwe verbindingsweg lijkt een ander parcours te hebben afgelegd.
Deze zone bleef grotendeels gespaard van stedenbouwkundige verhardingen. De zone veranderde,
waarschijnlijk ten tijden van de stedenbouwkundige expansie, van akkerland naar een open
boslandschap. Enkel in het uiterste noorden van die zone, ter hoogte van Koning Leopoldlaan, is er een
verharding in de vorm van een gebouwplattegrond zichtbaar. Na de topografische kaart van 1969 lijken
geen noemenswaardige veranderingen op te treden in het projectgebied. De bewoning rondom de
hoofdwegen lijkt rondom het projectgebied enkel gestaag toe te nemen, voornamelijk in het gebied
nabij de Einderloop (Fig. 1.1).
De luchtfoto’s, beschikbaar vanaf 1971 (Fig. 1.18 en Fig. 1.19), tonen geen noemenswaardige
afwijkingen op het reeds beschreven relaas. De luchtfoto’s tonen aan dat het gebied ter hoogte van
de nieuwe verbindingsweg een open boslandschap bleef tot op heden. Enkel in het uiterste noorden
van die zone is een gebouw aanwezig.
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Fig. 1.13: Degaultkaart (1786) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.14: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.15: Vandermaelenkaart (1846-1852) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.16: Topografische kaart 1904 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.17 Topografische kaart 1969 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.18: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.19: Luchtfoto uit 2020 met aanduiding van het projectgebied.
1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
Archeologische vondstlocaties
200 meter ten oosten van de Koningin Astridlaan werden enkele recente metaaldetectievondsten
(nieuwste tijd) gedaan tijdens een proefsleuvenonderzoek (CAI 216604). De drie proefsleuven leverde
een negatief resultaat. Er werden enkel recente verstoringen aangetroffen waarin enkele
metaaldetectievondsten werden gedaan. Ondermeer recente munten uit de eerste helft van de 20ste
eeuw en mogelijk een munt uit de 18de of 19de eeuw kwamen aan het licht.17
Ongeveer 500 meter ten zuiden van de Norbert Neeckxlaan werden twee meldingen uit de
middeleeuwen gedaan. De eerste (CAI 51305) betreft een archeologische indicator. Hier zou zich de
verdwenen “Kleine Hoef” zich situeren, die een eerste vermelding kreeg in 1378.18 De tweede melding
(CAI 51294) staat in verband met de vorige. Het betreft de ‘Grote Hoef’. Deze hoeve dateert van voor
1227. In dat jaar droegen de kanunniken van Hilvarenbeek het goed over aan de abdij van Averbode.
De hoeve bleef in pacht in bezit van de Norbertijnen tot 1798.19
Ook op ongeveer 500 meter ten zuiden van de Norbert Neeckxlaan werd een toevalsvondst gedaan uit
de nieuwe tijd (CAI 50342). Een munt daterend uit 1755 tot 1780 werd aangetroffen.20

17

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/216604
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51305
19
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51294
20
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/50342
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Zo’n 200 meter ten westen van de nieuw geplande verbindingsweg situeert zich CAI 51534 uit de
middeleeuwen. Het gaat over de Sint-Pietersbandenkerk. Deze kerk krijgt een eerste vermelding in
1346, maar het is niet uit sluiten dat de kerk reeds vroeger werd opgericht.21
Vier CAI-meldingen werden gedaan ten oosten van het onderzoeksgebied, grofweg nabij het oude
stadcentrum. Een eerste melding betreft CAI 51537 uit de nieuwe tijd. Het gaat om een indicator die
wijst op een pastorie op de Hoek van de Vrijschoring en de Hees, welke een eerste vermelding kreeg
in 1608.22 De naastgelegen CAI 51535 dateert ook uit de nieuwe tijd. Ook hier gaat het over een
indicator. Een kapel uit ca. 1625 zou tot raadshuis zijn omgevormd in 1648.23 Aanpalend aan het
raadshuis bevindt zich CAI 51530 uit de middeleeuwen. Hier zijn indicatoren aangetroffen voor molens
uit ca. 1450.24 De laatste CAI melding (CAI 51554) uit het oude centrum betreft een indicator voor de
schuurkerk uit mogelijk de 17de eeuw (nieuwe tijd).25

Fig. 1.20: CAI-meldingen met een buffer van 1 km.
Bekrachtigde (archeologie)nota’s
In het kader van drie vergunningsaanvragen voor terreinen in de onmiddelijke omgeving van het
huidige projectgebied werd een archeologienota opgemaakt.
De archeologienota van de Koning Leopoldlaan in Lommel (ID: 8295)26 behandelde reeds een deel van
het onderzoeksgebied, namelijk het deel tussen de Koning Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan,
waar de nieuwe verbindingsweg zich gaat situeren. In die bekrachtigde archeologienota werd een
21

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51534
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51537
23
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51535
24
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51530
25
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51554
26
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/8295
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programma van maatregelen vooropgesteld waar ook dat deel van het hedendaagse
onderzoeksgebied toebehoort. In die nota wordt de kans op het aantreffen van archeologische
waarden uit de periodes van het laatpaleolithicum tot de late middeleeuwen als reëel ingeschat.
Verder landschappelijk onderzoek werd ook aanbevolen.in de vorm van landschappelijke boringen,
mogelijk gevolgd door archeologische boringen, en proefsleuven. Het deel van het projectgebied
tussen de Koning Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan werd echter niet verder opgenomen in hun
omgevingsvergunning vermits het deel na de sloop van de bestaande gebouwen aan de gemeente
werd overgedragen. Tot op heden werd het voorgestelde programma van maatregelen voor het
projectgebied van de nieuwe verbindingsweg niet uitgevoerd. Op de meest recente luchtfoto (2020)
is echter wel reeds te zien dat het voormalige gebouw in de noordelijke zone van de nieuwe weg
gesloopt is.

Fig. 1.21: Detail van de meest recente luchtfoto (2020) van het projectgebied.
In het bureauonderzoek van de archeologienota van de Koning Leopoldlaan 37 (ID: 1502) 27, die zich
aanpalend ten noordoosten van de geplande nieuwe weg bevindt, werd geen vervolgonderzoek
aanbevolen.
In de Kloosterstraat (ID: 3473) 28 werd een proefsleuvenonderzoek, volgend op een bureaustudie,
geadviseerd. Na het volledige traject besloten de onderzoekers dat: “Het bouwperceel aan de
Kloosterstraat te Lommel is gelegen in een landschappelijk gebied met zeer schraal bouwhistorisch en
archeologisch potentieel. Onmiskenbare aanwijzingen voor de aanwezigheid van antropogene sporen,
structuren of een bewoningsgelaagdheid ontbreken volledig voor de desbetreffende kavel. Het terrein
is enkel op regelmatige basis zwaar verstoord door zeer recente (post-WOII) stortkuilen en greppels.”
29
Een opgraving werd na het vooronderzoek niet aanbevolen.
27

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/1502
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/3473
29
Cosyns, Peter. 2017. Archeologienota. Lommel-Kloosterstraat.
28
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Fig. 1.22: Bekrachtigde (archeologie)nota’s.
1.2.4 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Het projectgebied situeert zich op het Kempens Plateau nabij het stadscentrum van Lommel. Tijdens
het vroeg pleistoceen werden door een verwilderde rivier (Maas of Rijn) grove afzettingen (grind en
zand) nagelaten. Door een reliëfinversie (tektonisch en fluviatiel) tijdens het latere pleistoceen
kwamen deze bovenop het hedendaagse plateau te liggen.
Kleine riviersystemen baanden zich geleidelijk aan een weg doorheen de plateauranden. De rivieren in
het oosten wateren af naar de Maas. De rivieren in het westen voeden de Schelde.
In het grootste deel van het onderzoeksgebied bestaat de bovenste laag van de quartaire sequentie
nog steeds uit de verwilderde rivierafzettingen zonder extra afdekking (de mogelijke plaggen niet
meegerekend). Dit heeft als gevolg dat een archeologische palimpsestsituatie (oud paleolithicum tot
heden) te verwachten valt. Een klein deel in het zuiden het onderzoeksgebied was echter onderhevig
aan alluviale processen. Het betreft de vallei van de Einderbeek. In dat gebied dekken clastische
alluviale sedimenten uit het holoceen de verwilderde rivierafzettingen af.
Het projectgebied situeert zich op een interfluvium tussen twee rivieren (Klagloop en Einderloop) die
de plateauranden doorsnijden. Voornamelijk de ligging nabij de Einderloop (zuiden van het
projectgebied) maakt dat een deel van het projectgebied mogelijk interessant was voor
jagerverzamelaarsgroepen tijdens de prehistorie. De Einderloop mondt uit in de Eindergatloop. De
Eindergatloop vormt een oost-west lijn met de Molse Nete. Deze twee waterlopen connecteren op die
manier het Schelde- met het Maasbekken.
In het grootste deel van het onderzoeksgebied komt een OB-bodemtype voor. In beperkte delen van
het onderzoeksgebied werden Zam- en Zbm-bodemtypes aangetroffen. Ook grote delen nabij het
onderzoeksgebied bestaan uit die bodemtypes. Het gaat over zeer droge tot droge zandige bodems
met een diepe antropogene humus A-horizont. Dit zijn mogelijk plaggenbodems. Mogelijk bevinden
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deze plaggenbodems zich nog in sommige delen in het studiegebied. De afdekkende plaggen kunnen
zorgen voor een ideale bodembewaring (bv. een volledige Podzolsequentie), en bijgevolg bewaring
van het oude loopoppervlak van voor de aanvoer van de plaggen. Toch kan een diepe antropogene Ahorizont ook wijzen op een intensieve landbouw met diepploegen, en bijgevolg destructie van de
bodem en bijhorend loopoppervlak. In het uiterste zuiden van het projectgebied situeert zich een Sdmbodemtype. Dit is een matig natte lemige zandgrond met diepe antropogene humus A-horizont. De
andere textuur en nattere drainageklasse zijn te verklaren door de ligging van die zone in het
valleigebied van de Einderloop. Mogelijk dekken plaggen in deze zone alluviale gelaagde sedimenten
af. Het is onduidelijk of het afzettingsmilieu lang genoeg stabiel was om een duidelijke bodem (onder
de plaggen) te vormen in dat valleigebied.
De studie van het historisch kaartmateriaal wees uit dat het studiegebied van het einde van de 18de
eeuw tot halverwege de 20ste eeuw bestond uit akker- en grasland. Urbane ontwikkelingen stegen na
die periode sterk. Door het zeer agrarische karakter van studiegebied is het onwaarschijnlijk, maar niet
onmogelijk, dat archeologische structuren (op enkele wegen/paden na) uit de middeleeuwen t.e.m.
de nieuwe tijd opduiken. Die structuren zijn meer te verwachten enkele honderden meters naar het
westen, nabij de Sint Pietersbandenkerk en het oude dorpscentrum. Dit beeld wordt bevestigd door
de CAI-meldingen. De CAI maakt melding van archeologische waarden uit de middeleeuwen t.e.m. de
nieuwe tijd in de voorgenoemde zone ten westen van het onderzoeksgebied.
In de directe omgeving (buffer 1 km) van het onderzoeksgebied werden geen meldingen gedaan over
waarden uit de prehistorie t.e.m. de romeinse periode. Dit wil echter niet zeggen dat de verwachting
laag is voor die periodes. Een analyse van het ruimere landschap (zie 1.2.2 ) wees uit dat zowel de
urnenveldencultuur (late bronstijd en vroege ijzertijd) als de periode van het finaal paleolithicum t.e.m.
het mesolithicum veelvuldig voorkomen. Mogelijk zijn snelle urbane ontwikkelingen (halverwege de
20ste eeuw) van voor de implicatie van het verdrag van Malta een verhullende factor. Mogelijk werden
archeologische waarden, zoals bijvoorbeeld prehistorische lithische artefacten, niet herkend tijdens
de vele bouwwerkzaamheden.in en nabij het stadcentrum
Het voorkomen van artefactensites nabij de Einderloop, in het zuiden van het projectgebied, zijn niet
uit sluiten. De Einderloop en de Eindergatloop vormen een lijn met de Molse Nete, waar een groot
prehistorisch sitecomplex gekend is. De waterlopen verbinden als het ware het Schelde- met
Maasbekken. In het studiegebied zijn echter geen aanwijzing voor het voorkomen van zandruggen of
donken, waar zich typisch de occupatie van het finaal paleolithicum t.e.m. het mesolithicum op
situeert.
In het ruime landschap rondom het onderzoeksgebied werden verscheidene urnenvelden en celtic
fields waargenomen. Deze maken een deel uit het van het typische antropogene landschap van de
urnenveldencultuur. Tijdens de late bronstijd en vroege ijzertijd zwierven de erven (nederzettingen)
rondom die stabiele elementen (urnenvelden en celtic fields). In de volledige regio rondom Lommel
zijn bijgevolg sites uit die periode te verwachten
Er is dus een middelmatige tot hoge archeologische verwachting voor artefactensites uit de prehistorie
(jagerverzamelaars). Ook is er een middelmatige tot hoge verwachting voor sites uit de late bronstijd
tot vroege ijzertijd in het projectgebied. De verwachting voor sites uit andere periodes is lager, maar
hun voorkomen valt niet uit te sluiten.
De geplande werken en het stedelijke karakter maken echter dat niet elke zone van het
onderzoeksgebied archeologische kenniswinst oplevert. Drie zones werden opgesteld waar
verschillende bouwingrepen zullen plaatsvinden. Voor ieder van die drie zones (Fig. 1.4) wordt apart
bepaald wat de potentiele kenniswinst oplevert. De meest noordelijke zone, waar een renovatie van
de bestaande weg plaatsvindt, worden twee rioleringen (RWA en DWA) vernieuwd en een nieuw
wegdek aangelegd. Voor de aanleg van de weg wordt tot 50 cm diep gegraven. Voor de rioleringen
worden sleuven van 3 m diep op 2 m breed en 2 m diep op 1,3 m breed aangelegd. In deze zone wordt
echter een sterke antropogene verstoring verwacht met bijhorende vernieling van het (pre)historische
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loopoppervlak, vermits er reeds een weg met bijhorende nutsleidingen en rioleringen aanwezig is. De
klipaanvraag toont duidelijk dat de ondergrond reeds sterk verstoord is voor de aanleg van
nutsleidingen (Fig. 1.23). De quartairgeologische ondergrond is tevens van die aard dat er geen
gestratificeerde site aangetroffen kan worden. De diepere sleuven voor de rioleringen graven enkel
door vroeg pleistocene afzettingen. De kenniswinst in deze zone is dus nihil.
Voor de meest zuidelijke zone wordt enkel een nieuwe riolering (DWA) voorzien. Hiervoor wordt één
rijvak opgebroken. Voor de aanleg van het riool wordt tot 2 m diep gegraven met een sleufbreedte van
1,3 m. Hoewel de uitgraving mogelijk rijkt tot in de alluviale, en bijgevolg gestratificeerde sedimenten,
is ook deze zone reeds sterk antropogeen verstoord door de aanleg van de bestaande weg met
riolering en nutsleidingen. De klipaanvraag toont duidelijk dat de ondergrond reeds sterk verstoord is
voor de aanleg van nutsleidingen (Fig. 1.23). Dat in combinatie met de beperkte sleufbreedte maakt
dat de kenniswinst in deze zone ook laag is.
De zone van de nieuwe verbindingsweg heeft echter een hoge verwachting op potentiële kenniswinst.
In die zone wordt een nieuwe weg met een nieuw rioleringsstelsel (RWA en DWA) aangelegd tussen
de Norbert Neeckxlaan en de Koning Leopoldlaan. Voor de droogweerafvoer wordt tot een diepte van
3,5 meter onder het maaiveld gegraven met een sleufbreedte van 2 m. Voor de aanleg van het
regenwaterriool wordt tot 2,5 m diep gegraven met een sleufbreedte van 1,3 m. Voor de aanleg van
de weg wordt er 50 cm diep gegraven. Voor het beoogde dwarsprofiel met vrijliggende fietspaden
dient een openbare breedte van 15 m voorzien te worden. Deze zone is grotendeel gevrijwaard
gebleven van sterke bouwwerkzaamheden. Ook is de zone onaangeroerd voor de aanleg van
nutsleidingen, zoals aangegeven op het klipplan (Fig. 1.23). Enkel in het noorden van die zone stond
een gebouw, wat nu is gesloopt. De rest van de zone was een open boslandschap volgend op een akker
of grasland. Potentieel is de bodem op die locatie weinig verstoord. Mogelijk is een plaggendek
bewaard met kans op een intact bodemprofiel. De zone is gelegen nabij de vallei van de Einderloop
(ca. 100 meter). In deze zone kenniswinst reëel en gelden de opgestelde archeologische
verwachtingen.
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Fig. 1.23: Klipplan met aanduiding van de nutsleidingen en -aansluitingen voor het projectgebied.30
30

Deze kaart is ook in bijlage te vinden om de leesbaarheid te bevorderen.
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1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
-

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?

Neen. In de zone tussen de Koning Leopoldlaan en Norbert Neeckxlaan is de bodemopbouw
vermoedelijk niet verstoord. Mogelijk is er een plaggendek aanwezig die een voormalige
(pre)historisch loopoppervlak afdekt. In deze zone wordt een nieuwe verbindingsweg gepland.
Een ander beeld gaat op voor de overige delen van het onderzoeksterrein. Die zijn zodanig verstoord
door (sub)recentelijke stedelijke bodemingrepen dat onverstoorde in situ vindplaatsen niet te
verwachten zijn.
-

Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?

Ja. In de ruime omgeving zijn verscheidene sitecomplexen gekend uit het finaal paleolithum t.e.m. het
mesolithicum. Ook situeert het onderzoeksterrein zich in de ruime regio van een urnenveldlandschap,
gekenmerkt door celtic fields, urnengrafvelden en zwervende erven, uit de late bronstijd tot vroeg
ijzertijd.
-

Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?

De vindplaatsen in en rondom Lommel bieden mogelijkheden om de antropogene organisatie van het
landschap uit de desbetreffende periodes beter te doorgronden. Specifiek voor de Urnenveldencultuur
kan de relatie tussen de drie elementen (begraving, bewoning en nijverheid) bestudeerd worden op
microregionale schaal. Specifiek voor de jagerverzamelaarssites kan er getracht worden de relatie
tussen het natuurlijke landschap en de sites te doorgronden. Het mesolithisch sitecomplex uit Lommel
kan tot één van de grootste in Europa worden gerekend, en biedt mogelijkheden om de omslag van
een jagerverzamelaarseconomie naar een voedselproducerende economie te plaatsen in het regionaal
kader.
-

Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.

Enerzijds kan een deel van het onderzoeksterrein vrijgesteld worden van vervolgonderzoek. Het gaat
om de noordelijke en zuidelijke zone. De noordelijke zone is door stedenbouwkundige ingrepen
grondig verstoord. Ook biedt de beperkte nieuwe bodemingreep weinig perspectief op kenniswinst. In
de zone tussen de Koningin Astridlaan en de Kapelstraat worden de wegenis en de rioleringen
vernieuwd. Ook deze zuidelijke zone biedt weinig perspectief op kenniswinst. Zowel de beperkte
bodemingreep als de stedenbouwkundige ingrepen maken dat de zone van de Norbert Neeckxlaan
geen verder onderzoek behoeft.
Anderzijds herbergt de zone tussen de Koning Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan een
archeologisch potentieel (Fig. 1.24). De zone biedt een unieke mogelijkheid om een stuk onaangeroerd
land nabij het centrum van Lommel, en op korte afstand van een riviervallei, te onderzoeken op
mogelijke archeologische resten. Mogelijk is in deze zone een intact bodemprofiel, met bijhorend
(pre)historisch loopoppervlak bewaard onder een plaggendek. Het potentieel op steentijdsites
(jagerverzamelaars) is bijgevolg aanwezig. Om te verifiëren of het effectief over een plaggendek gaat
met daaronder een bewaard bodemprofiel dienen landschappelijke boringen te worden gezet. Indien
een intact bodemprofiel wordt waargenomen onder de antropogene humus A-horizont, dienen
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archeologische boringen uit te wijzen of een artefactensites uit de prehistorie bewaard is. Na dit traject
dient een proefsleuvenonderzoek uit te wijzen of grondsporensites bewaard zijn gebleven. Dit voorstel
voor het vervolgtraject van de nieuwe verbindingsweg is analoog aan het reeds goedgekeurde
programma van maatregelen voor die zone (supra en ID: 8295) 31.
-

Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Neen, de geplande nieuwe weg zal worden aangelegd.

31

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/8295
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Fig. 1.24: Synthesekaart.
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Fig. 1.25: Detailkaart met zone voor verder onderzoek op kadaster.
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Fig. 1.26: Beslissingsboom bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek (Code van
Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie 3.0, Fig. 3).
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Hoofdstuk 2 Programma van maatregelen
2.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2021B363
De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
vergunningsaanvraag (stedenbouwkundig) voor de (her)aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel en wegenis met een
projectoppervlakte32 van ongeveer 24.368 m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de totale
oppervlakte van de geplande werken 1.000 m2 of meer bedraagt en
de kadastrale perceeloppervlakte 3.000 m2 of meer bedraagt.
(Onroerenderfgoeddecreet
van
12
juli
2013,
het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, en de Code van Goede
Praktijk).

Dave Geerts (OE/ERK/Archeoloog/2020/00035)
Annelies De Raymaeker (OE/ERK/Archeoloog/2016/00148)
Studiebureau Archeologie bv (OE/ERK/Archeoloog/2015/00002)
Lommel, Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan, Norbert Neeckxlaan
(Fig. 1.1 en Fig. 1.2)

Locatie:

Bounding box: punt 1: x = 216 074, y = 213 393
punt 2: x = 216 662, y = 214 497
Lommel, afd. 1, sectie C , perceel 182B4, 183K en 183F en openbaar
terrein (Fig. 1.3)

Relevante termen:

Bureauonderzoek, metaaltijd, steentijd, zandbodem

Bebouwde zones:

Bestaande wegenis op de Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan en
Norbert Neeckxlaan.

32

Vanwege de aard van de werken wordt in de kaarten geen gebruik gemaakt van de perceelgrenzen als
projectgebied, zoals voorgeschreven in de CGP, aangezien dit de kaartjes onnodig complex maakt. Dit zal ook zo
ingegeven worden in het portaal.
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Fig. 2.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied.

Fig. 2.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied.
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Fig. 2.3: Luchtfoto uit 2020 met aanduiding van het projectgebied.
2.2 Gemotiveerd advies
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek (projectcode: 2021B363) blijkt verder archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem nodig in een zone van maximaal 2202 m2 binnen de grenzen
van het projectgebied, omdat onvoldoende informatie is gegenereerd om een gemotiveerde uitspraak
te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor een archeologische opgraving en/of
behoud in situ van aanwezige archeologische waarden. De aan- of afwezigheid van een archeologische
vindplaats kan op dit moment immers niet met zekerheid worden aangetoond. Het betreft de zone
tussen de Koning Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan dat een archeologisch potentieel bevat. 33
Afgaande op de geraadpleegde (cartografische) bronnen kan worden geconcludeerd dat dit
geselecteerde terrein beschikt over een mogelijk archeologisch potentieel voor het aantreffen van
(pre)historische vindplaatsen uit alle mogelijke periodes vanaf de steentijd tot en met WO II, dit in de
vorm van artefacten- en grondsporensites met hogere verwachtingen voor het finaalpaleolithicum
t.e.m. het mesolithicum en de late bronstijd tot vroege ijzertijd. Het terrein is immers minimaal
bebouwd geweest en geen structurele aangetoonde bodemverstoring heeft plaatsgevonden.
De zone biedt een unieke mogelijkheid om een stuk onaangeroerd land nabij het centrum van Lommel,
en op korte afstand van een riviervallei, te onderzoeken op mogelijke archeologische resten. Mogelijk
is in deze zone een intact bodemprofiel, met bijhorend (pre)historisch loopoppervlak bewaard onder
een plaggendek. Het potentieel op steentijdsites (jagerverzamelaars) is bijgevolg aanwezig. Om te
verifiëren of het effectief over een plaggendek gaat met daaronder een bewaard bodemprofiel dienen
landschappelijke boringen te worden gezet. Indien een intact bodemprofiel wordt waargenomen
onder de antropogene humus A-horizont, dienen archeologische boringen uit te wijzen of een
33

Het is echter niet zeker dat de zone van de nieuwe verbindingsweg verworven kan worden (onteigeningen).
Deze zone maakt bij de niet-verwerving van de gronden geen deel meer uit van de uit te voeren werken. Bij de
niet-verwerving dient bijgevolg ook het verder vooronderzoek in die zone niet uitgevoerd te worden.
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artefactensites uit de prehistorie bewaard is. Na dit traject dient een proefsleuvenonderzoek uit te
wijzen of grondsporensites bewaard zijn gebleven. Dit voorstel voor het vervolgtraject van de nieuwe
verbindingsweg is analoog aan het reeds goedgekeurde programma van maatregelen voor die zone
(ID: 8295). 34
De rest van het projectgebied kan gevrijwaard worden van vervolgonderzoek. Het gaat om de
noordelijke en zuidelijke zone. De noordelijke zone is door stedenbouwkundige ingrepen verstoord.
Ook biedt de beperkte nieuwe bodemingreep weinig perspectief op kenniswinst. In de zone tussen de
Koningin Astridlaan en de Kapelstraat worden de wegenissen en de rioleringen vernieuwd. Ook de
zuidelijke zone biedt weinig perspectief op kenniswinst. Zowel de beperkte bodemingreep als de aard
van de stedenbouwkundige ingrepen maken dat de zone van de Norbert Neeckxlaan geen verder
onderzoek behoeft.
2.3 Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.3.1 Vraagstelling en onderzoeksdoelen
Op basis van het bureauonderzoek wordt enkel de zone tussen de Norbert Neeckxlaan en de Koning
Leopoldlaan (ca. 2202 m2), de aanleg van een nieuwe weg, geselecteerd voor verder onderzoek. De
geplande werken zullen zorgen voor een structurele verstoring van een mogelijk intacte bodem en de
eventueel daarmee geassocieerde archeologische waarden. Zowel een traject ten behoevenvan het
opsporen van artefactensites uit de prehistorie als een traject voor het opsporen van grondsporen
sites wordt aanbevolen.
Het vooronderzoek in zijn geheel kan als volledig worden beschouwd als er voldoende informatie is
gegenereerd om:
- een te bekrachtigen nota op te maken die de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een
archeologische site afdoende staaft.
- een te bekrachtigen nota op te maken die het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering
afdoende staaft.
- een te bekrachtigen nota op te maken die de onmogelijkheid voor een behoud in situ staaft en een
plan van aanpak hiervoor biedt.
- een te bekrachtigen nota op te maken die de mogelijkheid voor een behoud in situ staaft en een plan
van aanpak hiervoor biedt.
In eerste instantie wordt de opportuniteit van de diverse methoden voor vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem afgewogen:
Methode

Landschappelijk
booronderzoek

34

Mogelijk

Ja

Nuttig en
noodzakelijk

Motivering

Ja

Op basis van de vooropgestelde archeologische
verwachting blijkt het noodzakelijk/nuttig om de
aardkundige opbouw en de (paleo)landschappelijke
gesteldheid van het terrein te verifiëren. De meest
geschikte
methode
hiervoor
betreft
een
landschappelijk bodemonderzoek, wat kan worden
uitgevoerd
door
middel
van
twee

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/8295
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onderzoekstechnieken, met name een booronderzoek
en een onderzoek met profielputten. Gezien het meer
destructief karakter van profielputten wordt steeds de
voorkeur gegeven aan een booronderzoek.
Zowel de aard als de bewaringstoestand van de
bodemopbouw bepalen of de vooropgestelde hoge
archeologische
verwachting
(voor
artefactenvindplaatsen uit de steentijd) uit het
bureauonderzoek gehandhaafd kan blijven. De
conservatie van de bodem is recht evenredig met de
conservatie van eventuele hiermee geassocieerde
archeologische waarden. Indien er sprake is van een
intacte of grotendeels intacte bodemopbouw blijft een
hoog
archeologisch
potentieel
voor
artefactenvindplaatsen uit de steentijd gehandhaafd en
dienen specifieke onderzoekstechnieken voor het
karteren en waarderen van dergelijke vindplaatsen te
worden vooropgesteld.
Bij vaststelling van een structurele verstoring van de
boven- en ondergrond kunnen de terreinen worden
vrijgegeven voor uitvoering van de geplande werken.

Landschappelijke
profielputten

Geofysisch
onderzoek

Veldkartering

Ja

Nee

Nee

Nee/ja

Aangezien de bovengenoemde vraagstellingen
beantwoord kunnen worden aan de hand van een
landschappelijk booronderzoek is het niet noodzakelijk
om deze methode toe te passen op dit terrein (kostenbaten).
Indien er echter onvoldoende lithostratigrafische
gegevens verzameld kunnen worden aan de hand van
het landschappelijk booronderzoek of in het geval een
booronderzoek onmogelijk blijkt, kunnen (ter
aanvulling) bijkomende landschappelijke profielputten
geplaatst worden.

Nee

Het is niet nuttig om deze methode toe te passen.
Geofysisch onderzoek is niet aangewezen omdat dit
geen gegevens met betrekking tot de chronologie van
de eventueel gedetecteerde fenomenen kan opleveren.
Deze methode is vooral nuttig op terreinen waar
ondergrondse
lineaire
bodemsporen
en
(muurwerk)constructies met hoge graad van zekerheid
worden verwacht op basis van het bureauonderzoek,
wat hier niet het geval is.

Nee

Het is enkel nuttig om een veldkartering uit te voeren
op een terrein dat doelbewust hiervoor vlakdekkend
toegankelijk is gemaakt, hetgeen voor dit specifiek
terrein economisch gezien onwenselijk is. Binnen dit
onderzoek biedt deze methode tevens geen
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meerwaarde en zal dit vermoedelijk niet tot
kenniswinst leiden.
Vervolgens wordt de opportuniteit van de diverse methoden voor vooronderzoek met ingreep in de
bodem afgewogen:
Methode

Verkennend
archeologisch
booronderzoek

Waarderend
archeologisch
booronderzoek

Proefputten i.f.v.
steentijd
artefactensites

Mogelijk

Ja

Ja

Ja

Nuttig en
noodzakelijk

Motivering

Ja/Nee

Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk
booronderzoek, kan bijkomend een verkennend
archeologisch booronderzoek worden uitgevoerd.
Indien er (een restant van) een paleobodem aanwezig
blijkt te zijn, kan door middel van dit type onderzoek
nagegaan worden of er in situ artefactensites aanwezig
zijn. Hierbij dient wel gelet te worden op de
bewaringstoestand van de bodemhorizonten. Indien
er geen volledige bodemsequentie (inclusief Ehorizont)
wordt
waargenomen,
is
de
bewaringstoestand van de B-horizont van belang.
Indien deze ook afwezig is en/of er zijn tekenen van
erosie waargenomen, dan kan onmiddellijk
overgegaan worden tot een proefsleuvenonderzoek.

Ja/Nee

In het geval van een positief resultaat (minstens één
artefact en/of archeologisch relevant ecofact in het
zeefresidu, in combinatie met een voldoende intacte
bodemopbouw) tijdens het verkennend archeologisch
booronderzoek is een waarderend archeologisch
booronderzoek nuttig/noodzakelijk en dienen de
vastgestelde steentijdvindplaatsen te worden
gewaardeerd/in ruimtelijk zin afgebakend. In eerste
instantie wordt de zone rond een positief boorpunt of
tussen positieve boorpunten afgebakend voor een
verder waarderend booronderzoek in een denser
boorgrid.
Op deze manier is het mogelijk om een zone af te
bakenen voor een (steentijd)opgraving.

Ja/Nee

Ter aanvulling van het waarderend booronderzoek
kunnen - in het geval van een onvoldoende inzicht
m.b.t. de lithostratigrafische positie van de
opgeboorde artefacten - manueel gegraven
proefputten met een max. omvang van 1 m2 worden
aangelegd. In deze proefputten wordt de ruimtelijke
spreiding
van
de
vuursteenconcentraties
geanalyseerd. De reden(en) voor het al dan niet
inzetten van proefputten en de locatiekeuze ervan
dient te worden gemotiveerd in de nota.
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Proefsleuven en/of
proefputten

Ja

Ja

Op basis van de resultaten van het landschappelijk
bodemonderzoek, dient de veldwerkleider volgens het
voortschrijdend inzicht te evalueren of een traject met
proefsleuven nog opportuun is, over het volledige
terrein of over een deel van het terrein. Er zal met
name worden geëvalueerd of de bodemopbouw intact
genoeg bewaard is om mogelijk nog sporen aan te
treffen.
Met deze methode is het mogelijk aanwezige sites met
bodemsporen op te sporen en af te bakenen. Een
proefsleuvenonderzoek laat ook toe om snel inzicht te
krijgen in de aard en bewaringstoestand van de
aanwezige archeologische waarden.
Om een uitspraak te kunnen doen over de totaliteit
van het projectgebied, is het nodig een groter
percentage van het terrein te onderzoeken (12,5%).
Hoewel dit resulteert in een grotere schadelijke impact
op het bodemarchief, is deze techniek niet overdreven
destructief. Deze methode is nodig om verdere
uitspraken te kunnen doen over de eventuele
aanwezigheid van een archeologische site op het
terrein.

De onderzoeksdoelen zijn succesvol bereikt wanneer de vooropgestelde onderzoeksvragen en de
bijkomende onderzoeksvragen die opgesteld worden naar aanleiding van elk assessment zijn
beantwoord.
Omwille van redenen van nog niet afgeronde onteigeningsprocedures wordt een vervolgonderzoek in
uitgesteld traject voorgesteld. Op basis van bovenstaande afwegingen wordt een vooronderzoek
voorgesteld dat bestaat uit landschappelijk booronderzoek eventueel gevolgd door een archeologisch
en/of waarderend booronderzoek en proefputten i.f.v. steentijd artefactensites in de zone tussen de
Norbet Neeckxlaan en Koning Leopoldlaan waar de nieuwe verbindingsweg wordt aangelegd. Die zone
heeft een oppervlakte van ca. 2.202 m2. Dit onderzoek wordt gevolgd door een
proefsleuvenonderzoek, afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek en
het daaruit volgend voortschrijdend inzicht.
Voorafgaand aan het vervolgonderzoek is het noodzakelijk dat het terrein wordt ontdaan van alle
bebouwing en andere constructies zoals het betonnen hekwerk, hagen en bomen. Daar de diepte van
het archeologisch vlak niet gekend is, mogen deze enkel bovengronds verwijderd worden. Hierbij
wordt er naar gestreefd om zo weinig mogelijk ingreep in de bodem te veroorzaken.
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Fig. 2.4: Synthesekaart.

41

Archeologienota: Het project de ‘Rondweg fase 1’ aan de Koning Albertlaan en de Koningin
Astridlaan te Lommel

Fig. 2.5: Detailkaart met zone voor verder onderzoek op kadaster.
2.3.2 Onderzoekstechnieken
Landschappelijk booronderzoek: techniek en motivatie
Onderzoeksvragen:
- Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?
- Is er een paleobodem bewaard?
- Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
Op basis van het landschappelijk booronderzoek zal het mogelijk zijn om na te gaan welke delen van
het terrein in aanmerking komen voor vervolgonderzoek in de vorm van verkennende/waarderende
archeologische boringen en/of proefputten i.f.v. steentijd artefactensites, en/of
proefsleuvenonderzoek. We kunnen stellen dat een paleobodem bewaard is mits het aantreffen van
een intacte B-horizont.
Bij de uitvoering van de boringen werden keuzes gemaakt over:
- Het type grondboor
- De diameter van de grondboor
- Het patroon van de boringen
- De afstand tussen de boorraaien
- De afstand tussen boringen in een raai
- De oriëntatie van de boorraaien
- De diepte van de boringen
- De wenselijkheid van het zeven van de boorkern
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Deze keuzes zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de diepte van de boringen, de diepte van
de grondwatertafel en de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek.35
Type boor
De boringen worden uitgevoerd met een edelmanboor met een boorkopdiameter van 7 cm. De
boringen worden handmatig geplaatst. Er kan worden gekozen voor mechanische boringen in functie
van het beantwoorden van de onderzoeksvragen en/of wanneer handmatig boren onmogelijk blijkt
door omstandigheden (grondwater, puin,…).
Boorgrid
Per hectare worden minstens 10 boorpunten voorzien. Er wordt geopteerd om een grid van 30 bij 30
m te voorzien. Zo kan een representatief beeld gevormd worden van de aardkundige opbouw van het
projectgebied. Er dienen minstens 4 boringen te worden uitgevoerd met een representatieve spreiding
over het volledige areaal van de zone geselecteerd voor verder onderzoek (Fig. 2.6). Afhankelijk van
de terreingesteldheid ter plaatse kan de veldwerkleider de locatie van de boorpunten evalueren en
eventueel herlokaliseren. De uiteindelijke locatie van de individuele boorpunten wordt met een
landmeetkundige precisie ingemeten.
Boordiepte
De boorprofielen omvatten alle aardkundige eenheden die archeologisch relevant zijn, tot een diepte
van minstens 50 cm onder het uitgravingsniveau van de geplande werken (= bufferwaarde) of totdat
het tertiair sediment wordt geraakt.
Beschrijving van de bodemprofielen
De bodemopbouw wordt gedocumenteerd conform de bepalingen van het FAO Unesco systeem
aangepast aan het Belgische systeem van bodembeschrijving en voorschriften van het DOV. Alle
boorprofielen worden gefotografeerd op een egale en neutrale achtergrond. De dikte van de
afzonderlijke aardkundige eenheden dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de dikte
zoals ze zijn opgeboord, met aanduiding van boven- en onderzijde.
Verwerking en interpretatie
Het veldwerk resulteert in een lijst met gevisualiseerde boorprofielen (boorstaten) en daaraan
gekoppelde plannen. Er wordt een overzichtsplan opgesteld met weergave van de archeologisch
relevante pedogenetische zones en één of meerdere terreindoorsneden. Per vastgestelde
pedogenetische zone worden de meest representatieve bodemprofielen beschreven en gevisualiseerd
in het tekstgedeelte van de nota. Na afloop van het landschappelijk bodemonderzoek worden
eventuele zones afgebakend die in aanmerking komen voor aansluitend vooronderzoek met ingreep
in de bodem.
Terreingesteldheid
De terreinen dienen vrij toegankelijk te zijn en de locaties van de boringen dienen vrij te zijn van
begroeiing. Er mogen geen bodemingrepen plaatsvinden in het plangebied vooraleer alle
noodzakelijke archeologische onderzoeken zijn afgerond.

35

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 7.3.2 van de Code van Goede Praktijk.
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Fig. 2.6: Boorpuntenkaart bij het landschappelijke bodemonderzoek (geprojecteerd op de
kadasterkaart)
Verkennend archeologisch booronderzoek: techniek en motivatie
Onderzoeksvragen:
- Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van één of meerdere steentijdvindplaatsen binnen
het projectgebied? Zo ja, in welke zones en op welke dieptes situeren deze zich?
- Welk vervolgtraject is noodzakelijk (rekening houdende met behoud in situ en ex situ)?
- Worden deze vindplaatsen bedreigd door de geplande werkzaamheden? Zijn er mogelijkheden
tot behoud in situ of ex situ?
Een archeologisch booronderzoek zal geadviseerd worden in zones waar een voldoende intacte
(paleo)bodem wordt aangetroffen. De conservatie van de al dan niet begraven horizonten van een
(paleo)bodem is in regel recht evenredig met de ruimtelijke bewaring van de artefactenconcentratie
van de steentijdvindplaats. Een empirisch waargenomen bewaring van horizonten van de
(paleo)bodem is dus een minimale vereiste om een afzonderlijk steentijdtraject in te lassen
(verkennend en eventueel verder waarderend onderzoek), mits uiteraard is voldaan aan de
(paleo)landschappelijke criteria. Ook dient rekening te worden gehouden met het feit dat (deels)
intacte archeologisch relevante niveaus aanwezig kunnen zijn in (de top van) weinig/niet geërodeerde
afzettingen waar zich nauwelijks of geen bodemvorming heeft voltrokken. Tenslotte kunnen ook
dieperliggende (finaal-)paleolithische vondstniveaus aanwezig zijn in de pleistocene afzettingen, al dan
niet in associatie met een paleobodem.
Type boor
De boringen worden uitgevoerd met een Edelmanboor met een boorkopdiameter van minstens 12 cm.
Boorgrid
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Het standaard boorgrid voor het opsporen van relatief grote artefactenvindplaatsen (veelal bestaande
uit agglutinerende kleine kampplaatsen) uit de steentijd (met een omvang van ca. 50-200 m2) bedraagt
10 m bij 12 m.
Bemonstering sediment
De archeologisch relevante sedimenten worden ingezameld in gelabelde emmers (met boornummer,
boordiepte en bodemhorizont op het begeleidend vondstkaartje).
Boordiepte en -volume
Alle opgeboorde sedimenten onder de antropogene bovengrond (teelaarde) die kunnen zijn
geassocieerd met een archeologisch relevant niveau dienen te worden ingezameld. De boringen
worden tot minimum 20 cm onder relevante archeologische niveau geboord. Indien nuttig voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen dient geboord te worden tot een diepte van minstens 50 cm
onder het uitgravingsniveau van de geplande werken.
Beschrijving van de bodemprofielen
De bodemopbouw wordt gedocumenteerd conform de bepalingen van het FAO Unesco systeem
aangepast aan het Belgische systeem, maar in tegenstelling tot het landschappelijk bodemonderzoek
dienen slechts referentie-bodemprofielen te worden gefotografeerd.
Zeven
De emmers met het ingezamelde sediment worden nat gezeefd op een zeef met maaswijdte van 1
mm. De zeefresidu’s worden gedroogd. Na het drogen worden de residu’s gecontroleerd op de
aanwezigheid van archeologische indicatoren (artefacten en ecofacten), onder begeleiding van een
ervaringsdeskundige inzake steentijdarcheologie in het algemeen en lithisch materiaal in het
bijzonder. Per stratigrafische eenheid worden de vondsten voorzien van een vondstenkaartje.
Verwerking en interpretatie
De diepteligging van de lithostratigrafische eenheden die zijn geassocieerd met archeologische
indicatoren en de positieve boorpunten worden weergegeven op een digitaal terreinmodel.
Vondsten
De aangetroffen vondsten worden onderworpen aan een assessment en bewaard volgens de
voorwaarden in de Code van Goede Praktijk. Er is sprake van een positief resultaat wanneer minstens
één artefact en/of archeologisch relevant ecofact wordt aangetroffen in het zeefresidu op locaties
waar sprake is van een voldoende intacte bodemopbouw.
Motivatie van methodologische afwijkingen
Eventuele afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde methodologie worden gemotiveerd in de nota.
Afhankelijk van de resultaten van het verkennend archeologisch booronderzoek zijn de volgende
vervolgtrajecten mogelijk:
1.
Ter hoogte van boorpunten waar archeologische indicatoren worden aangetroffen en
indien de bodembewaring ter plaatse goed is: archeologisch waarderend booronderzoek
op deze locatie(s) en/of proefputtenonderzoek in functie van een prehistorische
artefactensite, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek.
2.
Indien geen archeologische indicatoren voor steentijd aangetroffen worden of indien de
bodembewaring ter plaatse onvoldoende is: proefsleuvenonderzoek.

45

Archeologienota: Het project de ‘Rondweg fase 1’ aan de Koning Albertlaan en de Koningin
Astridlaan te Lommel

Fig. 2.7: Boorpuntenkaart bij het verkennend archeologisch booronderzoek (geprojecteerd op de
kadasterkaart).
Waarderend archeologisch booronderzoek: techniek en motivatie
In het geval van een positief resultaat (minstens één artefact en/of archeologisch relevant ecofact in
het zeefresidu, in combinatie met een voldoende intacte bodemopbouw) dienen de vastgestelde
steentijdvindplaatsen te worden gewaardeerd/ruimtelijk afgebakend. In eerste instantie wordt de
zone rond een positief boorpunt of tussen positieve boorpunten afgebakend voor een verder
waarderend booronderzoek in een denser boorgrid.
Type boor
De boringen worden uitgevoerd met een Edelmanboor met een boorkopdiameter van minstens 12 cm.
Boorgrid
De zones rond een positief boorpunt of tussen positieve boorpunten worden afgebakend voor een
verder waarderend booronderzoek in een denser boorgrid van 5 m (afstand tussen de raaien) bij 6 m
(afstand tussen de boorpunten).
Boordiepte en -volume
Alle opgeboorde sedimenten onder de antropogene bovengrond (teelaarde) die kunnen zijn
geassocieerd met een archeologisch relevant niveau dienen te worden ingezameld. De boringen
worden tot minimum 20 cm onder relevante archeologische niveau geboord. Indien nuttig voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen dient geboord te worden tot een diepte van minstens 50 cm
onder het uitgravingsniveau van de geplande werken.
Bemonstering sediment

46

Archeologienota: Het project de ‘Rondweg fase 1’ aan de Koning Albertlaan en de Koningin
Astridlaan te Lommel

De archeologisch relevante sedimenten worden gescheiden ingezameld per aardkundige eenheid of
antropogene laag in gelabelde emmers (met boornummer, boordiepte en bodemhorizont op het
begeleidend vondstkaartje).
Beschrijving van de bodemprofielen
De bodemopbouw wordt gedocumenteerd conform de bepalingen van het FAO Unesco systeem, maar
in tegenstelling tot het landschappelijk bodemonderzoek dienen slechts referentie-bodemprofielen te
worden gefotografeerd.
Zeven
De emmers met het ingezamelde sediment worden nat gezeefd op een zeef met maaswijdte van 1
mm. De zeefresidu’s worden gedroogd. Na het drogen worden de residu’s gecontroleerd op de
aanwezigheid van archeologische indicatoren (artefacten en ecofacten), onder begeleiding van een
ervaringsdeskundige inzake steentijdarcheologie in het algemeen en lithisch materiaal in het
bijzonder. Per stratigrafische eenheid worden de vondsten voorzien van een vondstenkaartje.
Verwerking en interpretatie
De diepteligging van de lithostratigrafische eenheden die zijn geassocieerd met archeologische
indicatoren en de positieve boorpunten worden weergegeven op een digitaal terreinmodel.
Vondsten
De aangetroffen vondsten worden onderworpen aan een assessment en bewaard volgens de
voorwaarden in de Code van Goede Praktijk. Er is sprake van een positief resultaat wanneer minstens
één artefact en/of archeologisch relevant ecofact wordt aangetroffen in het zeefresidu op locaties
waar sprake is van een voldoende intacte bodemopbouw.
Motivatie van methodologische afwijkingen
Eventuele afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde methodologie worden gemotiveerd in de nota.
Proefputtenonderzoek: techniek en motivatie
Afhankelijk van de aard van het aangetroffen steentijdmateriaal kan het opportuun zijn om
proefputten in te zetten naast of in plaats van waarderende archeologische boringen om de aard en
spreiding van het materiaal te kunnen inschatten (indien waarderende boringen niet genoeg
resultaten hierover verschaffen). Het doel van proefputten in functie van steentijd artefactensites is
door een beperkt maar statisch representatief deel van een terrein op te graven, uitspraken te doen
over de archeologische waarde van het gehele terrein.
De uitvoerders van het proefputtenonderzoek dienen niet te beschikken over bijkomende specifieke
competenties ten opzichte van deze opgenomen in de Code van Goede Praktijk.
Proefputten in functie van steentijd artefactensite worden manueel uitgraven waarbij het opgegraven
sediment gezeefd dient te worden (maaswijdte van min. 2 tot max. 6 mm). Afhankelijk van de
onderzoeksvragen en –doelstellingen zijn de proefputten ca. 1 m2 groot en vierkant van vorm. Indien
een vast grid wordt gehanteerd, worden de proefputten uitgezet in een grid van max. 15X18 m. Indien
afgeweken wordt van het grid of de omvang van de proefputten wordt die beschreven en verantwoord
in de rapportering.
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Proefsleuvenonderzoek: techniek en motivatie
Er zal overgegaan worden op het proefsleuvenonderzoek wanneer het prehistorisch traject voor
artefactensites is afgelopen of wanneer bij het landschappelijk booronderzoek wordt waargenomen
dat een intacte paleobodem niet aanwezig is. Een proefsleuvenonderzoek wordt niet uitgevoerd
wanneer blijkt uit het landschappelijk booronderzoek dat de bodem volledig verstoord is.
Onderzoeksvragen:
- Wat is de relatie tot de bodem en de eventuele archeologische sporen?
- Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van
het projectgebied en zo ja, wat is de afbakening hiervan in ruimte en tijd?
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
- Wat is de aard en datering van de aanwezige archeologische sporen?
- Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
- Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
- Is verder archeologisch onderzoek nodig? Zo ja, welke zones komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek?
De sleuven worden aangelegd volgens de Code van Goede Praktijk (versie 4.0) hoofdstuk 8.6. Het
betreft een site zonder complexe verticale stratigrafie (landelijke context). Omwille van de praktische
reden zoals het werken evenwijdig aan de langste perceelgrens en het behalen van een correcte
dekkingsgraad, wordt geopteerd voor de aanleg van 2 sleuven (Fig. 2.8). De sleuven zullen allemaal
een noordwest-zuidoost oriëntatie hebben, evenwijdig aan de langste richting van het
vergunningsgebied. Omwille van praktische aspecten zoals snelheid en efficiëntie wordt geopteerd
voor 2m brede, parallel proefsleuven met een maximale tussenafstand van 15 m, gerekend vanuit de
centrale lengteas van de sleuven. De proefsleuven en eventuele kijkvensters worden uitgegraven met
een graafmachine met een tandeloze bak.
De sleuven worden aangelegd tot op de archeologisch relevante vlakken. De dekkingsgraad van 12,5
% volgens conventies wordt conform de Code Goede Praktijk opgesplitst in 10 % sleuven en 2,5 %
kijkvensters. Indien een archeologische site wordt aangetroffen, worden extra proefsleuven en/of
kijkvensters gegraven om een afbakening van de site te bekomen. Kijkvensters worden gebruikt om
sporenconcentraties nader te bekijken, maar ook om schijnbaar lege zones te controleren.
Het steentijdtraject eindigt pas na het volledige prospectie-onderzoek, waaronder het
proefsleuvenonderzoek valt. Extra aandacht wordt tijdens het uitvoeren van het
proefsleuvenonderzoek besteed aan het aantreffen van lithisch materiaal. Indien tijdens het
onderzoek in situ bewaard lithisch materiaal wordt aangetroffen, worden deze in 3D opgemeten en
geregistreerd. Indien nodig wordt, nog tijdens het veldwerk, het materiaal voorgelegd aan een
materiaaldeskundige.
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Fig. 2.8: Indicatief sleuvenplan (geprojecteerd op de kadasterkaart).
2.3.3 Voorziene afwijkingen van de Code Goede Praktijk
Afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde bepalingen in dit programma van maatregelen en/of de Code van
Goede Praktijk worden niet onmiddellijk verwacht, maar dienen te worden gemotiveerd in het verslag
van resultaten bij de nota.
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