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1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Naam site:

Dessel NIRAS

Onderzoek:

Bureauonderzoek

Ligging:

Gravenstraat 73
2480 Dessel

Kadaster:

Dessel, sectie F, nrs. F3C7, F3C8, F3D8, C1462V10

Coördinaten:

X: 5.0810 Y: 51.2249
X: 5.0803 Y: 51.2250
X: 5.0807 Y: 51.2249
X: 5.0809 Y: 51.2249

1
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart.1
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB).2

Uitvoerder:

BAAC Vlaanderen bvba

Erkenningsnummer BAAC Vlaanderen:

2015/00020

Projectcode BAAC Vlaanderen:

2017 - 0360

Projectcode bureauonderzoek:

2016L291

Erkend archeoloog/veldwerkleider:

2015/00053

Bewaarplaats archief:

BAAC Vlaanderen bvba

Grootte projectgebied:

ca 11140 m²

Uitvoeringsperiode:

16/12/2017 en 12/01 2017

Aanleiding:

Bouw opslag nucleair afval

Wettelijk depot (KBR):

nvt

Erfgoeddepot:

Er is geen erfgoeddepot voor Dessel. Indien fasen van
het onderzoek vondsten/stalen opleveren, moeten
hierover afspraken worden gemaakt met de
opdrachtgever en/of de gemeente.

2
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Hendekenstraat 49, 9968 Assenede
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Resultaten (termen thesaurus):

Podzol, prehistorie, heide, Kempen.

Figuur 3: Plangebied en gekende verstoringen op orthofoto.3

1.1.2 Archeologische voorkennis
Er is geen archeologische voorkennis voor het plangebied.

1.1.3 Onderzoeksopdracht
Juridisch kader en onderzoekstraject

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek
waarbij het erfgoed ex situ wordt behouden.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting
3AGIV
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1.1.3.1
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gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde
uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein,
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.
Het doel van het vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het
terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en
gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten
wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten en/of
proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een eventuele
site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van maatregelen voor
vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene
natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen) in de
vorm van een opgraving.

1.1.4 Aanleiding
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag heeft BAAC Vlaanderen bvba een
archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de initiatiefnemer een nieuwbouw gerealiseerd
worden. De geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen (waaronder de aanleg van
nieuwe gebouwen met verharding rondom) die qua omvang een directe bedreiging betekenen voor
potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of
vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.
De totale oppervlakte van het plangebied Dessel, NIRAS bedraagt ca 11.140 m². Het valt buiten een
beschermde archeologische site, ligt niet in een archeologisch vastgestelde zone en komt niet voor op
de kaart met gebieden waarin geen archeologische waarden (meer) te verwachten zijn (GGA, gebieden
geen archeologie).4
Daarnaast werden voor het plangebied en de directe omgeving geen waarden voor ‘beschermd
onroerend erfgoed’ opgenomen in het Geoportaal.
Omdat de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft, niet gelegen zijn in woon- of
recreatiegebied, en de bodemingreep 5000 m² of meer bedraagt, is volgens het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een archeologienota vereist. Deze bekrachtigde
archeologienota wordt bij de stedenbouwkundige aanvraag gevoegd.

Het plangebied is gelegen binnen de industriële site van Belgoprocess. In 1957 werd het gebied
ingepalmd door Eurochemic, een experimentele opwerkingsfabriek. Eind jaren zeventig werd deze
overgenomen door de Belgische staat en werd op dezelfde plek Belgoprocess opgericht. Op het terrein
staan verschillende gebouwen verbonden door verharde wegen, afgewisseld door open grasplekken
en naaldbos. Voor de aanleg van de site werd het fabrieksterrein genivelleerd, zoals te zien is op het
DHM.
Net zoals andere grote delen van Dessel is het plangebied beplant met naaldbomen. Het betreft
vroegere heidegebieden die na de ontginningsordonnantie van 1772 moesten plaatsmaken voor
4
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1.1.5 Gekende verstoringen
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naaldbosaanplantingen5. Voor de bouw van de fabriek werd een groot deel van het bos gekapt en
wegen aangelegd doorheen de resterende bosgebiedjes.

1.1.6 Geplande bodemingrepen

5

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121749
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De opdrachtgever plant op het terrein de aanbouw van een nieuwe installatie om nucleair afval op te
slaan met een infiltratiebekken. Hierbij worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische
waarden onherroepelijk vernietigd. De aard en omvang van de ingrepen worden hieronder
beschreven. De totale oppervlakte van de werf bedraagt 11140 m², waarvan 8328 m² zal worden
ingenomen door de nieuwbouw. De vloerplaat en tevens funderingsplaat van het gebouw heeft en
dikte van 77 cm en bestaat van boven naar onder uit een laag met polybeton, een draagvloer van
beton, een waterdicht membraan en een laag zuiverheidsbeton. De mogelijkheid bestaat dat een extra
laag zuiverheidsbeton wordt aangebracht. De die reeds in de directe omgeving van het plangebied zijn
opgericht bevinden zich allen op gronden die niet draagkrachtig genoeg zijn. Hierdoor zijn op deze
locaties de gronden afgegraven tot 1 meter en aangevuld met sterk verdicht zand. Het is nog
onduidelijk of een dergelijke afgraving en verdichting ook binnen het plangebied moet gebeuren.
Rondom het gebouw worden de nodige nutsvoorzieningen aangelegd. De bestaande verharding ten
oosten van de nieuwbouw wordt afgebroken en worden vervangen door een nieuwe weg. Deze weg
heeft een opbouw van 40 cm dikte. Er wordt tevens een bufferbekken van 30 op 40 m en 1,2 m diepte
aangelegd.

5

Figuur 4: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting6 op orthofoto.7

6
7

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
AGIV 2016c
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Figuur 5: geplande werken – doorsnedes A-A en B-B
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Figuur 6: geplande werken – doorsnedes C-C en D-D

Vanwege het feit dat de terreinen nog bebost zijn, en het bos pas na het verkrijgen van een
stedenbouwkundige vergunning gekapt kan worden, gaat het hier om een archeologienota met
uitgesteld vooronderzoek. Dit betekent dat het vooronderzoek, indien uit het bureauonderzoek blijkt
dat dit nodig is, op een later tijdstip, na het kappen van de bomen, wordt uitgevoerd.

BAAC Vlaanderen Rapport 398

1.1.7 Randvoorwaarden
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1.2 Assessment Bureauonderzoek
1.2.1 Bureauonderzoek: algemene doelstellingen
Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch
vooronderzoek zonder de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het
bureauonderzoek bereikt het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door
de studie van gekende of ontsloten informatiebronnen.
Het bureauonderzoek heeft – gezien een eerste studie van de cartografische bronnen - betrekking tot
een terrein met een lage densiteit aan bebouwing in het verleden.8 Bijkomend doel van dit
bureauonderzoek is een analyse van de landschappelijke opbouw en het landgebruik van het gebied.
Daarvoor wordt bijzondere aandacht besteed aan de relevante ecologische en aardkundige gegevens
en bronnen.

1.2.2 Onderzoeksvragen
-

Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

-

Wat is de aard van deze waarden?

-

Wat is de bewaringstoestand van deze waarden?

-

Betreft het behoudenswaardige archeologische waarden?

-

Wat is de relatie tussen deze waarden en het landschap?

-

Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

1.2.3 Heuristiek bureauonderzoek
Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke,
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en
zijn directe omgeving. Hierbij worden de gekende archeologische, historische en
geologische/geografische vakliteratuur over de onmiddellijke omgeving van het plangebied
geconsulteerd. Aansluitend wordt een uitgebreide cartografische analyse van de onderzoekslocatie
uitgevoerd. Volgende kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:
Administratieve en geografische kaarten:

8

Zie:

-

GRB/kadasterkaart

-

Topografische kaart

-

Orthofoto
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Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende
geografische en geologische bronnen en kaarten.

9
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-

Tertiairgeologische kaart

-

Quartairgeologische kaart

-

Bodemkaart

-

Bodemgebruikskaart

-

Potentiële-bodemerosiekaart

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bodemgebruikskaart feitelijk niet geschikt is voor bestudering
op perceelsniveau. In de begeleidende tekst op de website van AGIV staat het volgende: ‘De informatie
die door deze datasets gegeven wordt is kleinschalig. Dit heeft een belangrijke implicatie. De informatie
die men haalt uit een groter gebied zoals bijvoorbeeld een provincie of het volledige Vlaamse gewest
zal nauwkeuriger zijn dan de informatie die men tracht te halen uit bijvoorbeeld een bepaalde buurt.
Dit wordt duidelijk wanneer ingezoomd wordt in het digitale bestand. Naarmate de kaart steeds meer
vergroot wordt zal op een bepaald moment de samenhang tussen de verschillende
bodemgebruikstypes verdwijnen. Het is dan ook sterk aan te raden deze kaart niet te gebruiken voor
lokale studies. De informatie die hieruit gehaald wordt, is onzeker.’ 9 De kaart werd toegevoegd omdat
ze vereist wordt in de Code van Goede Praktijk, maar moet met de nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd.
De geomorfologische kaart is niet beschikbaar voor het projectgebied.
Historische en archeologische bronnen:
-

CAI-kaart

-

Ferrariskaart

-

Atlas der Buurtwegen/Popp-kaart

-

Vandermaelen-kaart

9 AGIV
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De CAI-kaart wordt weergegeven met het grootschalig referentiebestand als onderkaart. De
onmiddellijke omgeving rondom wordt op de Ferraris-, Atlas der Buurtwegen, Popp- en
Vandermaelenkaart besproken. De beschrijving gebeurde onder meer op basis van de legende uit
België in kaart. Indien er een bijzondere locatie op te merken is, wordt deze, indien mogelijk, vernoemd
bij naam en uitgebreider beschreven. De historische en archeologische kaarten worden gebruikt om
een historisch-archeologische interpretatie van de locatie te bekomen.

10
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1.3 Assessment bureauonderzoek
1.3.1 Onderzoeksmethode en -technieken
Het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem voor Dessel NIRAS bestaat enkel uit een uitgebreid
bureauonderzoek. Een assessment van vondsten, stalen en conservatie is hier niet van toepassing.

1.3.2 Assessment onderzoeksterrein
1.3.2.1

Geografische, geofysische en bodemkundige situering

Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op de kadasterkaart. Het plangebied Dessel
NIRAS is gelegen ten zuidoosten van het centrum van Dessel. Het te onderzoeken stuk grond ligt in de
noordwestelijke hoek van de site van Belgoprocess, een bedrijf dat instaat voor het beheer van
radioactieve afvalstoffen. De toegang van het bedrijf bevind zich in het oosten, aan de Gravenstraat.
Ten zuiden bevindt zich de site van het SCK-CEN, het Belgische nucleaire onderzoekscentrum. De
omgeving wordt gekenmerkt door een sterke antropogene invloed, met de aanleg van het kanaal
Bocholt-Herentals10 ten zuiden van het plangebied (1843 – 1846) en de zandontginningen uit de 19de
eeuw resulterend in grote waterplassen11.

10
11

(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121954
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121749)
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De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
(DHM) tussen 24,3 en 27,5 m + TAW. Het is dus een vrij vlak terrein met een maximaal hoogteverschil
van +- 3 meter (zie hoogteprofielen).

11

Figuur 5: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM).12
12
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Figuur 7: Hoogteverloop terrein.14
13
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Figuur 6: Plangebied en hoogteprofielen op het DHM.13
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Landschappelijke en hydrografische situering
Dessel behoort volgens de kaart van traditionele landschappen tot de centrale Kempen en ligt op de
westelijke helling van het ‘Kempisch Plateau’. De Kempen worden gekenmerkt door dagzomende fijne
dekzanden met een eolische oorsprong die werden afgezet tijdens de laatste ijstijd. De
geomorfologische eenheid waar het plangebied gelegen is heet de depressie van Schyns-Nete en is
een laagliggend gebied (tussen +5 – 20 m). Het wordt gekenmerkt door een bosrijk zachtgolvend
gebied met een parallelle reliëfstructuur gevormd door valleien en pliocene dekzandruggen. Deze
worden gevormd door een verschil in substraat: weerstandbiedende lagen (klei en grof zand) vormen
de ruggen, de meest erodeerbare lagen (fijn zand) de lagere delen15. Plaatselijk zijn deze bedekt met
holocene rivierduinen16. De depressie wordt in het noorden begrensd door het glacis van Brasschaat,
op zijn beurt de overgang naar de cuesta van de Kempen. In het zuiden wordt de depressie begrensd
door de cuesta van de klei van Boom17. Het plangebied zelf ligt op een duinreliëf ‘de Zandbergen’, waar
zich een heidegebied ontwikkelde18.
De westelijke helling van het ‘Kempisch Plateau’ is door terugschrijdende erosie versneden en is niet
zo steil als de zuidelijke en oostelijke helling. De helling vertoont ‘uitsprongen’ en ‘inhammen’, die
samenhangen met de Tertiaire afzettingen. De valleien op de rand en verder stroomafwaarts behoren
tot het Scheldebekken. Hier sluiten de bredere valleien van de Witte en Kleine Nete op aan. Deze
vormen de Depressie van de Schijns-Nete, die bestaat uit een afwisseling van overwegend west-oost
georiënteerde ruggen en dalen met een geringe hoogte (max. 5 m)19.
Door de omgeving van Dessel lopen een viertal waterlopen. In het noorden lopen van oost naar west
de Werbeekse en de Witte Nete, die samen de bovenloop van de Kleine Nete vormen. In het zuiden
lopen een aantal zijbeken die samenvloeien in de Witte Nete, i.e. de Kolkeneet, de Voorste en
Achterste Nete.
Paleogeen en Neogeen (Tertiair)
Het tertiair substraat in het plangebied wordt volgens de Databank Ondergrond Vlaanderen20 gevormd
door het lid van Mol, onderdeel van de formatie van Mol.

15

Paulissen 1983, 154.
Antrop et al. 2002, 36.
17 Beerten 2011, 7.
18 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121954
19
Beertsen et al. 2006, 7.
20 AGIV 2016
16
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Dit substraat werd gevormd tijdens het laat Plioceen en bestaat uit zeer goed gesorteerd wit grof
kwartszand met een kwartsgrindlaagje met kiezeloölieten aan de basis. Ten zuiden van het plangebied
bevindt zich de formatie van Kasterlee met bleekgroen tot bruin glauconiethoudend fijn zand, paarse
kleihorizonten en zwarte silexkeitjes.

14

Figuur 8: Plangebied op de tertiairgeologische kaart.21
21 DOV
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Quartair
Volgens de quartairgeologische profieltypekaart (1/200.000) ligt het plangebied op de grens tussen
type 1b en 3b. 1b staat voor zandige eolische afzettingen uit het Holoceen en mogelijk het Tardiglaciaal
(Laat-Weichseliaan) (EH) bovenop eolische afzettingen (zand tot silt) uit het Weichseliaan (mogelijk
Vroeg-Holoceen) (Elpw) en/of hellingsafzettingen van het quartair (HQ).
3b bestaat eveneens uit zandige eolische afzettingen uit het Holoceen (mogelijk Tardiglaciaal – LaatWeichseliaan) bovenop eolische afzettingen (zand tot silt) uit het Weichselliaan en/of
hellingsafzettingen van het quartair. Onderaan bevinden zich fluviatiele afzettingen uit het
Weichselliaan (laat-pleistoceen) (FLPw).
Rondom het plangebied komen de types 1 en 3 voor, die dezelfde karakteristieken vertonen met
uitzondering van de eolische afzettingen uit het Holoceen (mogelijk Tardiaglaciaal) bovenaan de
sequentie. In de lager gelegen landschapsdelen nabij beekdalen komen de types 1a en 3a voor. Deze
worden gekenmerkt door fluviatiele afzettingen uit het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal bovenop
dezelfde eolische afzettingen (ELpw), hellingsafzettingen (HQ) en fluviatiele afzettingen (FLPw) als
types 1b en 3b.

Figuur 9: Kenmerken van de quartairgeologische kaart betreffende het plangebied.23

22

Beerten et al. 2006, 15.
VLAANDEREN 2016c

23 DOV
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Op de samengestelde quartairprofieltypekaart met een kleinere schaal (1/50.000) wordt het
plangebied gekarteerd als types 23 – 27. Deze types bestaan uit tertiair substraat met daarbovenop
eolische afzettingen uit de Formatie van Wildert (geel – geelgrijs zwaklemig kwartshoudend zand)22 en
duinzand. Bij type 27 bevinden zich ook nog fluviatiele zanden bovenop het substraat.

16

Figuur 10: Plangebied op de quartairgeologische kaart.24

24
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Bodem
Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het plangebied gekarteerd als duingronden
(bodemserie X). De duinen zijn opgebouwd uit los humusarm zand, rustend op een min of meer
volledig onthoofde Podzol.
In de directe omgeving van het plangebied komen bebouwde zones (bodemserie OB) en droge, matig
natte en natte zandbodems met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (bodemseries Zeg, Zdg en Zcg)
voor. Deze bodems staan gekend als goed bewaarde, intacte podzolbodems.25

Figuur 11: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen.26

25

Van Ranst E. en Sys C. (2000)
VLAANDEREN 2016a

26 DOV
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Voor het plangebied zelf zijn er geen gegevens beschikbaar op de bodemerosiekaart. In de ruime
omgeving van het plangebied zijn er echter enkel percelen met een verwaarloosbare potentiële
bodemerosie aanwezig.
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Figuur 12: Plangebied op de bodemerosiekaart van Vlaanderen.27
27 AGIV

2016e
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Op de bodemgebruikskaart staat het plangebied voornamelijk gekarteerd als naaldbos, met in het
noorden en zuiden kleine heidegebieden. Het wordt omgeving door industrie-infrastructuur.

Figuur 13: Plangebied op de bodemgebruikskaart van Vlaanderen.28

1.3.3 Historiek onderzoeksterrein
Het plangebied ligt in de huidige gemeente Dessel, een gemeente in het noordoosten van de provincie
Antwerpen.

De oudste vermelding van Dessel gaat terug tot 1271. De betekenis van de oorspronkelijke benaming
“Desgele” of “Desschel(e)” is niet duidelijk. Het achtervoegsel ‘-le’ wijst op een bos op zandgrond. De
betekenis van het voorvoegsel ‘Desge-‘ is echter minder eenduidig. Sommige interpretaties menen dat
het afgeleid is het van het Germaanse ‘Pahsu’, wat een das betekent. Desgele zou zo verwijzen naar
een bos op zandgrond waar dassen leven.

28 AGIV

2016f
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121788
30 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121749
29
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De eerste sporen van menselijke aanwezigheid in de ruime omgeving van Dessel dateren uit het
mesolithicum, waarvan de oppervlaktevondsten van prehistorische werktuigen in Wezel en Retie
getuigen.29 Deze aanwezigheid concentreerde zich op de hoogst gelegen delen van het landschap.30
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Dessel maakte tot aan de Franse revolutie deel uit van de Voogdij Mol-Balen-Dessel dat eigendom was
van de Sint-Pietersabdij van Corbie (Frankrijk). Door de grote afstand tussen de abdij en haar eigendom
werd deze laatste beheerd door een voogd. De oudste documenten voor dit bezit gaan terug tot 1173.
Het hoogtepunt van de invloed van de abdij situeerde zich vooral in de 2de helft van de 12de eeuw en
was van korte duur. Vanaf de 13de eeuw verloor de abdij de greep en de rechten over haar eigendom
door de ondermijning van de voogden en de hertog van Brabant. Dit escaleerde in 1248, wanneer de
hertog van Brabant de hoge heerlijkheid (het opperste gezag) in handen kreeg. In 1559 werd het
grondheerlijk bezit verkocht aan adellijke families: achtereenvolgens werd ze geleid door de families
van Bocholt, van Hoensbroek, de Renesse, d' Isendoorn à Blois en von Fürstenberg. Tijdens de Franse
overheersing viel de Voogdij dan uiteindelijk uiteen in drie autonome gemeentes.31

1.3.4 Cartografische bronnen
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19de eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete
huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel
ondersteunend werken.
Ferraris (1771-1778)
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van Joseph de
Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden.
Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied.32

Ten noordoosten van het plangebied ligt Hoeve de Boerentang, een hoeve met omwalling op een
driehoekig perceel. De eerste sporen voor de hoeve dateren uit 1379 met de voormalige Beekmolen,
een slagmolen op de Witte Nete. Deze behoorde waarschijnlijk tot het latere hoevecomplex. De oudste
materiele sporen van de hoeve zelf zijn te dateren in het einde van de 16de eeuw. Over de reden van
oprichting is nog steeds onduidelijkheid. Volgens sommigen zou de Boerentang tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568 – 1648) zijn opgericht als schans voor de inwoners van het gehucht Basel33.

31

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121954
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2016
33 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/75518
32
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Op de Ferrariskaart is te zien dat het plangebied gelegen is in een groot heidegebied, met sporadische
moerassen en duinen. Het heidegebied zelf is niet ontgonnen, buiten een paar kleine akkertjes aan de
randen en sporadische percelen met naaldbomen. De lager gelegen beekvalleien rondom het
heidegebied waren wel in ontginning genomen, met kleine percelen met weilanden, akkers en
hoogstammige bomen. Het centrale dorp Dessel lag rond een markt met de hoofdkerk. Rondom het
dorp lagen grote akkerlanden en weilandjes. Daarnaast telde Dessel nog drie verspreide gehuchten
eveneens omringd door akkers en weilanden: dit waren Brasel in het westen, Witgoor in het oosten
en Heide in het noorden.
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Figuur 14: Plangebied op de Ferrariskaart.34

34

GEOPUNT 2016b
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Vandermaelen (1846-1854)
Een volgende bron zijn de Vandermaelenkaarten, die gemaakt zijn door Philippe Vandermaelen. Zijn
gedetailleerde (schaal 1:20.000) Carte topographique de la Belgique is tussen 1846 en 1854 gemaakt
en bestaat uit 250 folio’s.35

Figuur 15: Plangebied op de Vandermaelenkaart.36
35
36

GEOPUNT 2016f
GEOPUNT 2016c
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Op de kaart van Vandermaelen is te zien hoe het plangebied nog steeds in heidegebied ligt. Aan de
rand van dit heidegebied zijn reeds naaldbomen aangeplant. Door het heidegebied zijn enkele lange
rechte wegen getrokken, die de kleinere wegen die te zien waren op de Ferrariskaart vervangen. Deze
wegen zijn nog steeds in het huidige stratenpatroon te zien. Ten zuiden van het plangebied is het
nieuwe kanaal Herentals – Bocholt te zien, dat gegraven werd tussen 1844 – 1846.
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Atlas der Buurtwegen (1843-1845)
Een andere 19de-eeuwse kadasterkaart is de Atlas der Buurtwegen. Deze atlas werd opgemaakt in
opdracht van de wetgever en had als doel om ondubbelzinnig aan te duiden welke kleine wegen een
openbaar karakter hadden. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering
van een aantal stadskernen.37

Figuur 16: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen.38

37
38

GEOPUNT 2016e
GEOPUNT 2016a
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Het plangebied wordt nog steeds weergegeven als een onbebouwd gebied. De omgeving is nog steeds
schaars bewoond en het stratenpatroon rondom Dessel en omliggende gehuchten is grotendeels
ongewijzigd ten opzichte van de Ferrariskaart.
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Popp (1842-1879)
De Poppkaarten zijn het levenswerk van Philippe-Christian Popp (1805-1879). Van 1842 tot aan zijn
dood in 1879 werkte hij aan zijn atlas. Ongeveer alle gemeenten van de toenmalige provincies Brabant,
Henegouwen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen had hij getekend en gedrukt.39
Deze kaart bedekt echter niet het plangebied en wordt dus niet besproken.
Op de historische kaarten is het plangebied steeds onontgonnen en vermoedelijk ingenomen door
heide. In de directe omgeving zijn enkele hoeves, akkers, weilanden en bossen weergegeven.

1.3.5 Archeologische data
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische vindplaatsen in
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch
potentieel van het plangebied.
Voor het plangebied zelf aan Gravenstraat te Dessel zijn er geen archeologische waarden gekend. Ook
de directe omgeving van het plangebied toont geen CAI-meldingen. Het ontbreken van deze CAImeldingen is mogelijk te wijten aan het ontbreken van grootschalige ontwikkelingen.
Binnen een straal van 4 km zijn ook enkele meldingen in het CAI aanwezig. In de omgeving werden
enkele vuursteenvondsten gedaan (CAI 100302, 100303, 100304, 100305, 100306 en 100231).
Daarnaast werden via luchtfotografie verscheidene structuren herkend die vermoedelijk te
interpreteren zijn als Celtic fields (CAI 100663, 100664, 100662, 100661, 100622, 100623, 100659,
100635, 100636, 100658, 100660, 100652, 100657) Ze bestaan uit een groot aantal aangrenzende
kleine, rechthoekige percelen. Deze percelen werden meestal omzoomd door lage omwallingen,
bestaande uit zand of stenig materiaal. Celtic Fields kunnen worden teruggevonden over heel
Noordwest-Europa. Ze wijzen op een verandering in de landbouw, waarbij niet langer meer een
shifting cultivation werd toegepast, maar nu over langere tijd in één gebied gebleven werd. Binnen
een Celtic Field-systeem werden opeenvolgend een aantal individuele percelen verbouwd tot deze
uitgeput waren en naar een ander deel werd overgegaan40.
In een wijde omgeving kunnen enkele historische (voornamelijk 16de en 17de eeuwse) schansen,
kapelletjes en vondsten teruggevonden worden.
De meeste CAI-meldingen bevinden zich op gelijkaardige bodemkundige en landschappelijke
contexten als het projectgebied. Enkel zijn deze CAI-meldingen veelal dichter bij de Kleine Nete
gelegen. Door de grote afstand (minstens 3 km) tussen het projectgebied en de CAI-meldingen wordt
de landschappelijke en bodemkundige context van deze meldingen niet in detail besproken, daar deze
niet direct relevant is voor het specifieke plangebied.

39

CAI-NUMMER

OMSCHRIJVING

100102

16DE EEUWS AARDEWERK

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2016
Kooistra et al. 2008, 2319.
41 CAI 2016
40
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Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.41
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105604

17DE EEUWSE SCHANS

105600

HOVE DE BOERETANG, 17DE EEUW EEN VEST

100663

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

161313

SCHANS

100664

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

112098

17DE EEUWSE OLIESLAGMOLEN

100304

KLING IN WOMMERSOM

100305

LITHISCH MATERIAAL

100303

LITHISCH MATERIAAL

100231

LITHISCH MATERIAAL

100306

LITHISCH MATERIAAL

100302

LITHISCH MATERIAAL

100662

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100661

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100312

LITHISCH MATERIAAL

100622

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100211

LITHISCH MATERIAAL

100623

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100313

LITHISCH MATERIAAL

100659

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100657

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100635

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100636

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)
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100658

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100660

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

100652

GRACHTENSYSTEEM OP LUCHTFOTO (“CELTIC FIELD”)

111216

18DE EEUWSE KAPEL

111229

16DE EEUWSE KAPEL

110691

17DE EEUWSE SCHANS

Net ten zuiden-zuidwesten van het projectgebied is in 2012 een landschappelijk en archeologisch
booronderzoek uitgevoerd door het ADC. Dit onderzoek is nog niet vermeld op de CAI. Bij het
landschappelijke booronderzoek werden enkele delen afgeschreven als zijnde verstoord. Deze
verstoringen zijn mogelijk te wijten aan een rabattensysteem. Overige delen omvatten een goede
bodembewaring waarbij A-E-B-C-profielen, A-B-C-profielen en E-B-C- profielen zijn gevonden. Op
sommige locaties waren er stuifzanden aanwezig (duinen) met daaronder een goed bewaarde
podzolbodem. In één van de landschappelijke boringen werd een afslag in terrasvuursteen terug
gevonden. Deze afslag bevond zich op de overgang van de stuifzandlaag naar de AE-horizont. Doordat
op deze locatie de berm is aangevuld met grind werd geconcludeerd dat de afslag zich niet in situ
bevond. Op de locaties van de stuifzanden werden archeologische boringen geplaatst. Hierbij werden
geen lithische artefacten aangetroffen.42

42Huizer

2013.
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De boringen met een veelal intacte bodem of stuifzanden zijn dicht bij het projectgebied van deze
archeologienota terug te vinden. Hierdoor bestaat de kans op een goede (afgedekte) podzolbodem
binnen de contouren van het projectgebied. Ook de vuursteen afslag is op korte afstand van het
projectgebied terug te vinden waardoor de kans op steentijdvondsten aanwezig is. Het feit dat deze
zich in de AE-horizont bevond, is geen reden om aan te nemen dat deze zich per definitie niet in situ
bevindt. Afhankelijk van de precieze locatie van de vondst in de horizont kan worden aangenomen dat
de vondst zich – indien het podzolprofiel intact is – juist in situ bevindt. Op de locatie van de boring
met de afslag is het boorgrid niet verdicht.
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Figuur 17: Boorpuntenkaart van het booronderzoek uitgevoerd door het ADC, met aanduiding van het
huidige projectgebied (rode pijl) en de boring met de afslag (groene cirkel).43
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Figuur 18: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart.44
44 CAI

2016
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1.4 Besluit
1.4.1 Archeologische verwachting
In volgende paragraaf wordt er een synthese gemaakt van de resultaten van het bureauonderzoek Zo
wordt er een concrete archeologische verwachting voor het onderzoeksterrein bekomen. Het
bureauonderzoek bracht volgende relevante elementen aan het licht:
Paleolandschappelijke ligging: een overzicht van de archeologische kennis geeft aan dat de Kempische
dekzandruggen een gunstige locatie waren om te wonen en begraven te worden. Gedurende de
steentijd zijn voornamelijk locaties langsheen beekvalleien en vennen aantrekkelijk. Gedurende de
metaaltijden en Romeinse periode zijn nagenoeg alle hoger gelegen delen (tijdelijk) bewoond geweest.
In de middeleeuwse periode is een clustering van bewoning zichtbaar. Op dit moment ontstaan stilaan
echte dorpen. Het projectgebied is relatief hoog gelegen tussen enkele kleine beekvalleien die
onderdeel uitmaken van de vallei van de Kleine Nete. Hierdoor is er gezien de paleolandschappelijke
ligging een middelhoog tot hoog potentieel op resten uit de prehistorie. Er is een middelhoog
potentieel voor resten uit de metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen en historische periodes.
Bodem: de omgeving van het onderzoeksgebied staat gekarteerd als duingronden. Onder deze duinen
komt veelal een matig tot slecht bewaarde podzolbodem voor. In de directe omgeving van het
projectgebied zijn natte tot matig droge podzolbodems aanwezig. Indien onder de duingrond een
goed bewaarde podzolbodem aanwezig is, is er een hoog potentieel op een goede bewaring
archeologische vondsten uit de prehistorie. Net ten zuiden van het projectgebied werd in 2012 een
booronderzoek uitgevoerd door het ADC. Hierbij werden dichtbij het projectgebied A-E-B-C-profielen,
A-B-C-profielen, E-B-C- profielen en profielen afgedekt door stuifzanden teruggevonden. Hierdoor is
het aannemelijk dat het projectgebied een gelijkaardige bodemopbouw vertoont.
Historische kaarten tonen een continue ingebruikname van de gronden binnen het projectgebied als
heide. In de ruime omgeving komen enkele hoeves, akkers en weilanden voor.

Gekende verstoringen: er zijn geen gegevens bekend omtrent grootschalige verstoringen binnen de
grenzen van het projectgebied. Gezien de ligging binnen een reeds sterk ontwikkeld gebied is de kans
echter aanwezig dat het onderzoeksgebied reeds verstoringen heeft ondergaan. Het in het plangebied
aanwezige naaldbos heeft vermoedelijk ook voor enige verstoring gezorgd.
De resultaten van het vooronderzoek, met name de resultaten van het in 2012 uitgevoerde
booronderzoek op een terrein grenzend aan het huidige plangebied, wijzen op een middelhoog tot
hoog potentieel voor de aanwezigheid en eventuele goede bewaring van steentijdartefactensites.
Tevens is er een middelhoog potentieel voor rurale nederzettingslocaties en grafvelden uit de
metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen. Het archeologisch potentieel van het
onderzoeksterrein wordt op basis van bovenstaande bevindingen en analyses laag tot matig ingeschat.

BAAC Vlaanderen Rapport 398

Archeologisch onderzoek in de directe omgeving van het projectgebied laat zien dat de ruime regio
gekenmerkt wordt door zeer matige densiteit van archeologische en historische sites en
vondstmeldingen. Het merendeel van de CAI-meldingen zijn indicatoren van celtic fields op basis van
luchtfotografie. Enkele meldingen van lithisch materiaal zijn aanwezig alsook enkele historische
indicatoren voor kapelletjes en schansen. Het ontbreken van CAI-meldingen in de directe omgeving
van het onderzoeksgebied wil niet impliceren dat er geen archeologische sites zijn. Mogelijk is dit te
wijten aan het ontbreken van grootschalige ontwikkelingen. Net ten zuiden van het projectgebied
werd in 2012 een booronderzoek uitgevoerd door het ADC. Hierbij werd één afslag in vuursteen
teruggevonden op de overgang van het stuifzand naar de AE-horizont. Doch werd de afslag als niet in
situ geïnterpreteerd.
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1.4.2 Potentieel op kennisvermeerdering
De ligging van het projectgebied op een flank richting de Kleine Nete, reeds op (matig) natte tot matig
droge zandgronden zorgt voor een matig potentieel voor artefactensites uit de prehistorie. Dit matige
potentieel wordt bevestigd in de mogelijke aanwezigheid van een podzolbodem onder de duingrond.
Het potentieel op sporensites uit de metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen is echter laag.
Aangezien het projectgebied gelegen is binnen een reeds ontwikkeld gebied is het onduidelijk of het
terrein reeds onderhevig is geweest aan grootschalige verstoringen
Door bovenstaande gegevens wordt het potentieel op kennisvermeerdering matig geacht.

1.4.3 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Na een uitgebreide bureaustudie waarbinnen historische, cartografische, geologische, geografische en
bodemkundige bronnen werden onderzocht en teruggekoppeld aan het hedendaagse terreingebruik
en de bouwplannen van de opdrachtgever, stelt BAAC Vlaanderen bvba vast dat tot op heden
ovoldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de bouwwerkzaamheden op een
eventueel archeologisch vondsten en sporen bestand aan te tonen. Het kan echter nog niet met
zekerheid gezegd worden dat er zich een archeologische site op het terrein bevind en wat de bewaring
hiervan zal zijn. De kans is zeker aanwezig dat de bestaande bebouwing of bebouwing in het verleden
de bodem (deels) verstoord heeft. Daarom moeten volgende vragen nog beantwoord kunnen worden.
-

Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?

-

Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?

-

In hoeverre is de bodemopbouw intact?

-

Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?

-

Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.

De beschikbare overige methoden binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, te weten
geofysisch onderzoek en veldkartering, kunnen in dit dossier op zichzelf staand niet leiden tot een
voldoende gefundeerde uitspraak of in het terrein nog behoudenswaardige archeologische resten
aanwezig zijn. Geofysisch onderzoek spoort anomalieën in de bodem op. De discipline is geleend van
de geologie en baseert zich op het feit dat nederzetting en bodemverwerking in het verleden de
eigenschappen van de bodem op die plaats wijzigen. De wijziging kan bestaan uit een wijziging van
materiaal, korrelgrootte, vochtgehalte en toevoegingen. De verschillende geofysische methoden
detecteren het verschil tussen de gewijzigde en niet gewijzigde bodem, maar zijn afhankelijk van de
fysische eigenschappen, de diepte en grootte van het te detecteren spoor.
De meest gebruikte methoden zijn magnetometrie, resistiviteitsmetingen en elektromagnetisme
(grondradar). Resistiviteit van de bodem meet in hoofdzaak fundamenten, muren en greppels en is
sterk afhankelijk van het vochtgehalte. Een hoog vochtgehalte geeft een lage weerstand en
omgekeerd. Magnetometrie meet de variatie van het magnetisch veld van een lokale bodem ten
opzichte van het aardmagnetisch veld. Het is toepasbaar bij greppels, ovens, baksteen en ploegvoren
(ridge and furrow). Het is minder toepasbaar voor paalkuilen of graven, omdat deze vaak met hetzelfde
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Vooraleer de opportuniteit van vooronderzoek met ingreep in de bodem af te wegen, werd eerst de
opportuniteit van de diverse methoden voor vooronderzoek zonder ingreep in de bodem afgewogen.
Als eerste meent BAAC Vlaanderen dat een extra bureauonderzoek, met uitvoerige archiefstudie, geen
extra informatie zal opleveren.
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materiaal werden gevuld als waarmee ze eerst werden gegraven. Grondradar (GPR) en metaaldetectie
behoren beide tot de categorie van elektromagnetische methoden. De grondradar meet de snelheid
waarmee een elektromagnetische golf (tussen 80MHz en 1GHz) in de bodem wordt verstuurd en de
reflectie ervan met een antenne weer ontvangt. Verschillen in de bodem reflecteren/refracteren op
een andere manier ten opzichte van de achtergrond en worden op die manier gedetecteerd. Hogere
frequenties geven meer detail, maar reiken minder diep en omgekeerd. De grondradar werkt in zeer
droge omstandigheden, detecteert onder bestrating en geeft informatie over diepte en de dikte van
bodemlagen. Deze methode werkt minder goed in natte bodem en in het bijzonder in klei. Gezien het
feit dat er geen stenen structuren in de ondergrond verwacht worden en eventuele archeologische
waarden uit grondsporen en/of vondsten zullen bestaan, zullen de resultaten van een geofysisch
onderzoek – indien ze al iets opleveren – lastig te interpreteren zijn en zal een definitieve interpretatie
van de gegevens die door een dergelijk onderzoek kunnen worden gegenereerd afhankelijk zijn van
een ondersteunende ingreep in de bodem.
▪

Is het MOGELIJK deze methode toe te passen op dit terrein? Neen, het terrein is volledig bebost.
Hierdoor zullen de resultaten van geofysisch onderzoek een sterk vertekend beeld opleveren.

▪

Is het overdreven SCHADELIJK voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
Neen.

▪

Is het NOODZAKELIJK deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)? Neen.

▪

Is het NUTTIG deze methode toe te passen op dit terrein (levert het iets op)? Neen.

Bij veldkartering wordt door middel van een visuele inspectie van het terrein gezocht naar relevante
archeologische indicatoren.
Uit veldkartering kunnen, op basis van de aangetroffen archeologische vondsten en indicatoren,
aanwijzingen afgeleid worden voor de aanwezigheid van een archeologische site, maar kan geen
uitsluitsel verkregen worden over de aard, de uitgestrektheid, de bewaringstoestand of de
chronologische complexiteit van die archeologische site. Uit de resultaten van de veldkartering kunnen
evenmin sluitende conclusies getrokken worden over de afwezigheid van antropogene sporen in de
ondergrond. Veldkartering wordt enkel uitgevoerd in terrein- en weersomstandigheden die een goede
visuele waarneming van de vondsten aan het oppervlak toelaten.

•

Is het MOGELIJK deze methode toe te passen op dit terrein? Neen. Het terrein is volledig bebost.
Een visuele inspectie door is hierdoor onmogelijk.

•

Is het overdreven SCHADELIJK voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
Neen.

•

Is het NOODZAKELIJK deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)? Neen.

•

Is het NUTTIG deze methode toe te passen op dit terrein (levert het iets op)? Neen.

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel de aardkundige opbouw en
ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap te kennen door een gerichte staalname.
Een landschappelijk bodemonderzoek kan gebeuren aan de hand van twee methoden:
- landschappelijk booronderzoek
- onderzoek met landschappelijke profielputten
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Indien op basis van het bureauonderzoek verwacht wordt dat een archeologische site aanwezig kan
zijn waarvoor metalen vondsten relevante informatie opleveren, wordt de veldkartering uitgebreid
met een onderzoek met behulp van een metaaldetector om vondsten uit de bouwvoor op te sporen
en in te zamelen.
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Beide methoden kunnen zelfstandig of gecombineerd aangewend worden. Gelet op de aanzienlijk
grotere impact van landschappelijke profielputten en de grotere kans dat hiermee onbedoeld
archeologische artefacten, sporen of sites worden verstoord, ligt de voorkeur bij een landschappelijk
booronderzoek. Indien landschappelijk booronderzoek evenwel onvoldoende gegevens kan aanreiken,
worden landschappelijke profielputten ingezet als aanvulling of alternatief.
Gezien er binnen de doelstellingen van het verder vooronderzoek concrete onderzoeksvragen met
betrekking tot de bodemopbouw geformuleerd werden, lijkt een landschappelijk bodemonderzoek
onontbeerlijk.
-

Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein? Ja.

-

Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
Neen.

-

Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)? Ja. Bepaalde
onderzoeksvragen die nog openstaan na het bureauonderzoek en noodzakelijk zijn om de
archeologische waarde van het terrein in te schatten, kunnen enkel door middel van dit
booronderzoek beantwoord worden.

-

Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein (levert het iets op)? Ja.

Landschappelijk bodemonderzoek is de aangewezen methode binnen het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem.
Afhankelijk van de resultaten uit het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kan er overwogen
worden om onderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren. Een stappenplan hiervoor zal opgesteld
worden in het programma van maatregelen.

1.4.4 Samenvatting
Naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een
nieuwe installatie om nucleair afval op te slaan, gekend onder Niras te Dessel, heeft BAAC Vlaanderen
bvba een archeologienota opgesteld.
Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kan niet met zekerheid gezegd
worden of er in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn. Historisch kaartmateriaal wijst
op de aanwezigheid van een heide tenminste vanaf de 18de eeuw.

1.4.5 Samenvatting breed publiek
Naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een
nieuwe installatie om nucleair afval op te slaan, gekend onder Niras te Dessel, heeft BAAC Vlaanderen
bvba een archeologienota opgesteld.
Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kan niet met zekerheid gezegd
worden of er in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn. Historisch kaartmateriaal wijst
op de aanwezigheid van een heide tenminste vanaf de 18de eeuw.
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Na een uitgebreide studie van historische, cartografische, topografische, geologische en
bodemkundige bronnen, werd vastgesteld dat het bodemarchief er een matige verwachting voor
artefacten sites uit de prehistorie en een lage verwachting voor sporensites uit de metaaltijden,
Romeinse periode en middeleeuwen is. BAAC Vlaanderen bvba acht verder archeologisch onderzoek
nodig, zoals vermeld in het programma van maatregelen.
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2.3 Plannenlijst
Projectcode bureauonderzoek
2016L291
Dessel NIRAS
Plannenlijst
Plan- /
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
figuurnumme
r
Type plan
Topografische kaart
Onderwerp
Plangebied op topografische kaart.
plan
Aanmaakscha 1:10.000
al
Aanmaakwijz Digitaal
e
Datum
26/12/2016 (raadpleging)
Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 2

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 3

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 4

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan

Figuur 5

Kadasterkaart
Plangebied op het GRB (kadasterkaart)
1:250
Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)

Orthofoto
Plangebied en gekende verstoringen op orthofoto
Nvt
Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)

Nvt
Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)

Digitaal Hoogtemodel
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Orthofoto
Plangebied en toekomstige inplanting op orthofoto
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Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Plangebied op DHM Vlaanderen

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 6

Onbekend
Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)

Kadasterkaart
Plangebied op DHM met hoogteprofiellocaties
1:250
Digitaal
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26/12/2016 (raadpleging)

37

Verslag van Resultaten

Type plan
Onderwerp
plan

Figuur 8
Geologische kaart
Plangebied op tertiairgeologische kaart
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Plan- /
figuurnumme
r
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Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

1:50.000

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 10

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 10

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 11

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 12

Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)

Geologische kaart
Plangebied op quartairgeologische kaart
1:200.000
Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)

Geologische kaart
Plangebied op quartairgeologische kaart
1:50.000
Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)

Geologische kaart
Plangebied op bodemkaart
1:20.000
Digitaal

Potentiële bodemerosie per perceel
Plangebied op potentiële bodemerosiekaart
Onbekend
Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)
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26/12/2016 (raadpleging)
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Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
datum

Figuur 13

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
Aanmaakdatu
m
datum

Figuur 14

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
Aanmaakdatu
m
datum

Figuur 15

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
Aanmaakdatu
m
datum

Figuur 16

Bodemgebruikskaart
Plangebied op bodemgebruikskaart
Onbekend
Digitaal
26/12/2016 (raadpleging)

Historische kaart
Plangebied op Ferrariskaart
1:11.520
Analoog
1771-1778
26/12/2016 (raadpleging)

Historische kaart
Plangebied op Vandermaelenkaart
1:20.000
Analoog
1854
26/12/2016 (raadpleging)

1:20.000
Analoog
Ca. 1840
26/12/2016 (raadpleging)
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Historische kaart
Plangebied op Atlas der Buurtwegen
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Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
Aanmaakdatu
m
datum

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Plan- /
figuurnumme
r
Type plan
Onderwerp
plan
Aanmaakscha
al
Aanmaakwijz
e
Aanmaakperi
ode
datum

Figuur 18

Historische kaart
Plangebied op Poppkaart
1:2500
Analoog
1805-1879
26/12/2016 (raadpleging)

Centraal Archeologische Inventaris
Plangebied op CAI-kaart
1:1
Digitaal
2001-2016
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26/12/2016 (raadpleging)
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