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1. Beschrijvend gedeelte
1.1.

Administratieve gegevens

Projectcode
Actoren

2021J358
Rik van de Konijnenburg, OE/ERK/Archeoloog/2015/00041

Locatie: Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Site-adres
Kadastrale gegevens

Limburg
Alken
Alken
Langveldstraat - Doktoorstraat
Alken, Afdeling 2, sectie F, percelen F287b (partim), F284a (partim),
F295y (partim), F295v (partim), F288b en F290d
15225,35 m²
Zie fig. 2
Zie fig. 3
bureauonderzoek

Oppervlakte onderzoeksgebied
Kadastraal percelenplan
Topografische kaart
Relevante termen thesauri OE
Fig. 1: Bounding Box:
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Kadastrale gegevens: Het terrein is kadastraal geregistreerd als Alken, Afdeling 2, sectie F, percelen F287b
(partim), F284a (partim), F295y (partim), F295v (partim), F288b en F290d. De totale oppervlakte van het
projectgebied bedraagt 15225,35 m².

Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 2021 © cadgis viewer
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Fig. 3: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb

Fig. 4: Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto 2020. © geopunt.be

Alken, Langveldstraat - Doktoorstraat – projectcode 2021J358 - verslag van het bureauonderzoek

6

1.2.

Archeologische Voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied, noch zijn er
vondstmeldingen bekend.

2. Onderzoeksopdracht
Randvoorwaarden
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande verkavelingsaanvraag. Uitstel van
veldwerk wordt gevraagd om juridische redenen; de projectontwikkelaar is nog geen eigenaar van het terrein.
Het verkrijgen van een verkavelingsvergunning is één van de voorwaarden tot aankoop van de gronden.
Bovendien geeft de huidige eigenaar geen toestemming om gelijk welk soort voorafgaand onderzoek uit te
voeren. Om die reden werden ook geen controleboringen gezet.
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking traden op 1 juni
2016 en navolgende wijzigingen.
Overwegende dat,
-

de aanvrager van de verkavelingsvergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt
(gga-zone), zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering,
de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden,
de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,
de betrokken percelen deels gelegen zijn in woon- of recreatiegebied,
de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft gelijk is aan
of meer dan 3000m² bedraagt, (i.c. 15 225,35 m²)

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

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische en cultuurhistorische
potentiëel van het terrein?
Welke archeologische sites zijn bekend in of nabij het projectgebied?
Wat is de landschapshistoriek/evolutie in gebruik van het terrein?
Wat is de impact van de geplande werken?
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−

Levert het huidige bronnenmateriaal voldoende informatie op of is er aanvullend vooronderzoek (al
dan niet met ingreep in de bodem) nodig? In het laatste geval:
o Welke methode levert het meeste informatie op?
o Welke onderzoeksstrategie moet toegepast worden in het uitgesteld traject?

Beschrijving van de geplande werken
Op de percelen, gekadastreerd als Alken, Afdeling 2, sectie F, percelen F287b (partim), F284a (partim), F295y
(partim), F295v (partim), F288b en F290d, met een totale oppervlakte van 15225,35 m², wenst men een
verkaveling te realiseren voor de bouw van 28 woningen en 2 appartementsblokken voor samen 24
appartementen. De bouwloten sluiten enerzijds aan bij de Langveldstraat aan de noordzijde en aan de zuidzijde
wordt de Doktoorstraat verlengd met een T-vormige weg.
Het binnengebied, rondom de te verlengen Doktoostraat, wordt aangelegd als een parkzone met daarin twee
infiltratiezones voor opvang van hemelwater. De weg wordt een geasfalteerde weg met daaronder de
nutsleidingen (gescheiden rioleringsstelsel, elektriciteit, water, gas). In de parkzone wordt een wandel- en
fietspad aangelegd in ongewapende cementverharding en een wandelpad in dolomiet.
Technische tekeningen van de aanleg van paden, wegenis en nutsleidingen zijn nog niet aangemaakt aangezien
eerst een verkavelingsvergunning dient bekomen te worden als voorwaarde tot aankoop van de gronden.

Fig. 5: Gegeorefereerd opmetingsplan bestaande toestand
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Fig. 6: Opmetingsplan bestaande toestand

Fig. 7: uittreksel uit het gewestplan Hasselt – Genk met aanduiding van het projectgebied (blauw omkaderd)
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Fig. 8: Verkavelingsplan zoals aangereikt
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Fig. 9: Wegenis en groenplan zoals aangereikt

Fig. 10: Legende bij het plan wegenis en groen zoals aangereikt
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3. Werkwijze
Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst aan
de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde en
mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het projectgebied in te
kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen
geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in de bibliografie.
Om een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische
Inventaris geraadpleegd (https://geo.onroerenderfgoed.be ) en de verslagen van eerdere onderzoeken op
percelen in de omgeving van het projectgebied.
Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de
geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via
geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermalenkaart, Atlas der
Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van 1971 tot en met 2020; enkel de betekenisvolle
foto’s werden in deze studie opgenomen. Via het Cartesiusportaal werden de historische topografische kaarten
geconsulteerd, ook hier werden enkel de betekenisvolle kaarten opgenomen. Het kadasterplan werd
opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid https://eservices.minfin.fgov.be/ecadweb/#/?local=nl_BE .
Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via PYTHAGORAS software en bewerkt met CORELDRAW X8.

4. Assessmentrapport
4.1. De landschappelijke, geologische en bodemkundige situering van het
onderzoeksgebied
Geografische en topografische situering
Het projectgebied bevindt zich aan de Langveldstraat, de noordelijke grens van het projectgebied, de
Dieregaertstraat, de oostgrens van het projectgebied en rond de pijpenkop van de Doktoorstraat. Het gebied is
op het gewestplan Hasselt-Genk ingekleurd als woongebied (rood ingekleurd). De westgrens wordt bepaald
door het gewestplan; de scheidingslijn tussen woongebied en agrarisch gebied.
De streek behoort geografisch tot Vochtig Haspengouw met als belangrijkste rivieren de Gete en de Herk. De
dalen van beide rivieren en hun bijriviertjes zijn breed en vlak. Op sommige plaatsen zijn op kleiig substraat
enkele getuigenheuvels of microcuesta’s gelegen.
Naar hoogteligging is het terrein gemiddeld gesitueerd op +40 m TAW. Het terrein daalt algemeen licht van
west naar oost, van +40.70 m TAW naar +39.60 m TAW.
Het terrein daalt heel licht naar de vallei van de Herk die ten noorden en oosten van het projectgebied stroomt.
Ten oosten van het projectgebied is een vlechtwerk van afwateringsgrachten en beken met onder meer de
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Simsebeek, de Stasveldgracht en de Hondsgracht. Dit vlechtwerk van beken en de Herk is gesitueerd op ca.
550m afstand ten oosten van het projectgebied. De Stasveldgracht ligt ten noorden van het projectgebied. Dit
is een artificieel aangelegde afwateringsgracht en geen natuurlijke waterloop. Die gracht staat niet ingetekend
op de historische kaarten (cfrt infra, Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Vandermaelenkaart en Topografische
kaarten). Ten zuiden van het projectgebied is op de topografische kaarten nog een gracht ingetekend die twee
vijvertjes lijkt te verbinden.

Fig. 11: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M op projectgebiedschaal ©
Geopunt.be
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Fig. 12: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M op macroschaal © Geopunt.be

Fig. 13: Hydrografische situering van het projectgebied. © Geopunt.be
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Geologische en bodemkundige situering

Fig. 14: Het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart © geopunt.be.

Fig. 15: Het onderzoeksgebied op de quartiargeologische kaart © geopunt.be.
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Fig. 16: Typeprofiel 1 Quartairgeologische kaart

Fysisch-geografische gegevens: geomorfologie en tertiair geologische en quartairgeologische
situering van het projectgebied1
Tertiair geologisch2 ligt het projectgebied in de Formatie van Borgloon. De Formatie van Borgloon is een
geologische formatie uit het vroege Oligoceen (Rupelien, tussen 33,9 en 28,4 miljoen jaar oud) die dagzoomt in
het zuiden van de Belgische provincies Waals-Brabant en Limburg. De Formatie van Borgloon is 10 tot 20 meter
dik, naar het westen toe wordt ze dikker. De formatie behoort tot de Groep van Tongeren en ligt stratigrafisch
gezien boven de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern en onder de Formatie van Bilzen. In het oosten wordt de
formatie verdeeld in het Lid van Henis en het Lid van Alden Biesen; in het westen wordt ze onderverdeeld in de
Laag van Heide, het Lid van Kerkom, het Lid van Boutersem en de Laag van Hoogbutsel. De formatie werd
afgezet in een lagune of in fluviatiele spoelvlakten. De basis van de formatie is een naar het oosten toe dikker
wordende laag groene en grijze klei, gevolgd door een afwisseling van klei- en zandlagen. De top is een laag
gelig zand waarin veel schelpfragmenten voorkomen. De formatie is een bekende vindplaats van fossielen van
Oligocene mollusken.
Op de quartairgeologische kaart is het projectgebied gelegen in een zone die geclassificeerd wordt als
profieltype 1. Hier bevinden zich bovenop de tertiaire lagen eolische afzettingen uit het weichseliaan (laatpleistoceen), mogelijk vroeg –holoceen. Mogelijk bevinden er zich ook hellingsafzettingen uit het quartair.
Bovenop de Pleistocene sequentie komen geen Holocene en/of tardiglaciale afzettingen voor.

Fig. 17: Virtuele geologische boring in het projectgebied © dov.verkenner.be
1

BOGEMANS, F., 2005. Legende overzichtskaart Quartairgeologie Vlaanderen, Brussel: Vrije Universiteit Brussel in opdracht
van Vlaamse Overheid Dienst Leefmilieu, Natuur en Energie.
2 LAGA, P., LOUWYE, S. en GEETS, S. (red.); 2001: Paleogene and Neogene lithostratigraphic units (Belgium), Geologica
Belgica 4(1-2), p. 135-15
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Bodemkundige situering
Op de bodemkaart van België is het projectgebied volledig gekarteerd als Lcaz-bodem. Lcaz-bodems zijn matig
droge zandleembodems, zwak gleyige zandleemgronden met textuur B-horizont, lichter wordend in de diepte3.
Profiel. Grijsbruine podzolachtige bodem. De Ap, A2 en B2t horizonten komen overeen met die van Lba. In BC of
BD horizonten komen duidelijke roestverschijnselen voor (80-125 cm).
Waterhuishouding. In het voorjaar kan wateroverlast optreden, vooral in jaren met natte winters. Hierdoor is
Lca koud en laattijdig te bewerken.
Op de bodemkaart volgens de World reference base (WRB) zijn de bodems in de omgeving van het
projectgebied geklasseerd als Haplic Luvisol (Loamic, Ruptic)4. Luvisols zijn over het algemeen leem (A..) of
zandleem (L.., P..) bodems met een aanrijkingshorizont van klei binnen de eerste meter onder het maaiveld.
Luvisols hebben een hogere basenverzadiging (BS≥50%) en komen voor onder oud akkerland. De biologische
activiteit in de bodem verraadt het verschil tussen Alisols en Luvisols. In Alisols komen zo goed als geen
regenwormen voor, terwijl deze vaak heel talrijk zijn in de Luvisols. Loamic verwijst naar de zandlemige, lemige
tot kleiige textuur van de bodem en Ruptic verwijst naar het voorkomen van twee verschillende opeenvolgende
moedermaterialen, bijvoorbeeld eolische zandafzetting over tertiair kleiig zand.

Fig. 18: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens de Belgische Classificatie © geopunt.be

3

BAEYENS, L., 1970, Verklarende tekst bij de Bodemkaart van België, kaartblad 092W-Alken, Centrum voor
Bodemkartering, Gent, p. 40
4
DONDEYNE, S., VANIERSCHOT, L., LANGOHR, R., VAN RANST, E. en DECKERS, J., De grote bodemgroepen van Vlaanderen:
Kenmerken van de “Reference Soil Groups” volgens het internationale classificatiesysteem World Reference Base, KU Leuven
& Universiteit Gent in opdracht van Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, 2015.
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Fig. 19: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens de WRB met rechts een foto van een Luvisol © Databank
Ondergrond Vlaanderen

Op de bodembedekkingskaart is het projectgebied volledig geel ingekleurd als akkergebied: akker (Lbgebrperc
– landbouw gebruik perceel).

Fig. 20: Het onderzoeksgebied op de bodembedekkingskaart opname 2015 © Geopunt.be
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4.2.

Historische situering

Beschrijving5
Etymologisch behoort de naam waarschijnlijk tot de Gallo-Romeinse namen op het woonsuffix -acum
(alliacum, toebehorend aan Allius). Eerste vermelding in 1066 (Allech).
Gelegen in Vochtig-Haspengouw. De Herk loopt van zuid naar noord langs het centrum van de gemeente;
op de grens met Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) stroomt hij verder in noordwestelijke richting; dit gebeurt
op de plaats van de samenvloeiing met de Mombeek, die vanuit het zuidoosten stroomt en hier de
noordgrens van de gemeente vormt. De Herk wordt op deze plaats tevens gevoed door de Simsebeek, die
vanuit het zuidwesten stroomt, ten zuiden van de spoorweg en de steenweg Sint-Truiden-Hasselt. In het
noordwesten van de gemeente loopt de Kozenbeek doorheen het gehucht Terkoest en mondt ten noorden
ervan in de Herk uit. Al deze beken vormen vochtige valleien, waarin populieraanplantingen en beemden
voorkomen. Het reliëf is vlak en overstijgt zelden 60 meter. De oudste bewoningssporen dateren uit het
neolithicum. Bij opgravingen in het gehucht Hulzen werden resten gevonden van een Romeinse villa.
Alken was een Luikse enclave binnen het graafschap Loon; het hoorde toe aan de Bisschoppelijke Tafel van
Luik. De prins-bisschop was er de wereldlijke heer. Het was één van de oudste bezittingen van de
bisschoppen; het eigendomsrecht wordt echter pas in 1155 formeel vermeld in een bevestiging ervan door
keizer Frederik I. De prins-bisschoppen bezaten er een zomerverblijf, waar prins-bisschop Jean de
Walenrode in 1419 overleed. In de eerste helft van de 13de eeuw bezaten de graven van Loon er de voogdij.
De schepenbank sprak Luiks recht en ging in beroep bij de schepenbank van Luik.
…
De gemeente had in 1467 te lijden van de plunderingen door soldaten van Karel de Stoute. In 1483 en 1490
wordt de kerk in brand gestoken. In 1580 wordt het dorp geplunderd door het Spaanse garnizoen van
Zoutleeuw. In 1582 zijn er opnieuw plunderingen, nu door de soldaten van de graaf van Mansfelt, die voor
de hertog van Parma streed. In 1631 was Alken het slagveld van een Hollands-Spaans treffen. De gemeente
was in 1789-90 één van de belangrijkste centra van de Luikse Revolutie. In 1794 was er de legering van
Franse troepen.
De zeer oude Sint-Aldegondiskerk heeft, tot zo ver men kan nagaan, steeds toebehoord aan de bisschoppen
van Luik. Prins-bisschop Theoduinus schonk het patronaatsrecht over de kerk in 1066 aan de collegiale
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Huy, toen ook het grootste deel van de tienden aan het Onze-LieveVrouwekapittel van deze stad werd geschonken. De kerk was geïncorporeerd bij het kapittel van Huy.
Het nederzettingspatroon wordt verklaard door de voldoende aanwezigheid van water. Alken is een typisch
Vochtig-Haspengouwse gemeente met concentratie van bebouwing in het centrum (hoopdorptype),
ontstaan aan de Herk, die er vlak ten oosten van loopt. Kleinere, secundaire nederzettingen ontstonden aan
verbindingswegen (Terkoest, Meerdegat, Sint-Joris, Hulzen, Snoek et cetera) en lineaire bewoning is
verspreid over het hele gebied. Door het verspoelen van het leem is de landbouwgrond hier veel minder rijk
dan in Droog-Haspengouw, en de landbouwbedrijven zijn dan ook kleiner; er komen zeer veel
vakwerkhoeven voor, variërend van zeer kleine bedrijven van het langgerekte type tot grote gesloten
hoeven, doch het type met losstaande bestanddelen is het meest courante. Tijdens de laatste decennia is de
woningbouw sterk toegenomen, zodat karakterloze lintbebouwing aan de verschillende wegen over heel
het grondgebied het historische landschap hoe langer hoe meer heeft teruggedrongen. Ook het aantal
vakwerkgebouwen is de laatste decennia drastisch verminderd, wat neerkomt op ongeveer de helft van het
bestand sinds 1981. …

5

Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Alken [online] https://id.erfgoed.net/themas/14018 (Geraadpleegd op 03-11-2021)
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Fig. 21: Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart. © Geopunt.be

Fig. 22: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854). © geopunt.be
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Fig. 23: Situering van het onderzoeksgebied op detailplannen van de Atlas der Buurtwegen, (ca. 1845). © Geopunt.be

Fig. 24: Situering van het onderoeksgebied op de topografische kaarten uit 1871, 1886, 1934, 1957, kaartblad Alken XXXIII-3
/ Alken-Kortessem 33-3 © cartesius.be
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Op de historische kaarten is het gebied altijd ingetekend als een akker / landbouwgebied. Het terrein wordt
van oost naar west doorkruist door een weg die op de Atlas der Buurtwegen staat aangeduid als Chemin n° 49.
In de uiterste zuidelijke hoek grenst het projectgebied aan nog een oost-west georiënteerd pad, op de Atlas der
Buurtwegen aangeduid als Chemin n° 50. Op geen enkele kaart is enige vorm van bebouwing ingetekend. Enkel
op de topografische kaarten uit 1934 en 1957 is er een verschil te zien in bodemgebruik tussen het gedeelte
ten oosten en het gedeelte ten westen van de weg die het projectgebied doorkruist, Chemin n° 49. Het
oostelijke deel is ingekleurd als een boomgraad terwijl het westelijke deel akkerland lijkt te zijn.

Fig. 25: Luchtopnames van het projectgebied uit 1971, 1984, 2003 en 2020 © geopunt.be

De Luchtfoto’s bieden een overzicht van de evolutie van het projectgebied van 1971 tot heden. De opname uit
1971 verduidelijkt het beeld van de topografische kaart uit 1957; het oostelijke deel van het projectgebied is
een boomgaard, het westelijke deel maakt deel uit van een 4-tal akkers. Nog duidelijk zichtbaar zijn de twee
wegen die het gebied doorkruisen; Chemin n° 49 en Chemin n° 50.
De luchtfoto uit 1984 geeft al een ander beeld. De wegen zijn verdwenen, het projectgebied is één grote akker
en aan de zuidoostzijde is de ontwikkeling rond de Doktoorstraat al volledig uitgebouwd. De bebouwing neemt
verder uitbreiding aan de noordzijde van het projectgebied, langs de Langveldstraat waar de bebouwing steeds
denser wordt. Het projectgebied zelf is en blijft echter tot op heden één akker.
Opmerkelijk, op de luchtfoto, opname zomer 2018, is het tracé van de oude wegen zichtbaar in de begroeiing.
Op fig. 26 zijn de luchtfoto’s uit 1971 en 2018 onder elkaar gezet met aanduiding van de tracés van de oude
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paden. De sporen op de luchtfoto uit 2018 komen exact overeen met het tracé van de paden op de luchtfoto
uit 1971.

Fig. 26: vergelijking van de luchtfoto’s, opnamejaren 1971 en zomer 2018 © geopunt.be
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Zicht vanuit de hoek Langveldstraat – Diergaertstraat (© Google)

Zicht vanuit de Langeveldstraat>oost

Zicht vanuit de Doktoorstraat>west

Zicht vanuit de Diergaertstraat >west

Zicht vanuit de Doktoorstraat>noord

Fig. 27: opname van het terrein d.d. juni 2009, zicht vanuit de hoek Langveldstraat / Dieregaertstraat © Google – Google
Earth – Streetview en actuele staat van het terrein, foto’s opnamedatum 8-11-2021
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4.3.

Archeologische situering

Fig. 28: Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de polygonen van het CAI toestand 2021 ©
geo.onroerenderfgoed.be

Het project bevindt zich in gebied waar tot heden weinig betekenisvol archeologisch erfgoed aangetroffen
werd. Ten noorden van het projectgebied, op ca 300 m afstand, bevindt zich een gebied waarvoor
archeologienota 113826 aangemaakt werd. Het daaropvolgende archeologisch vooronderzoek leverde weinig
resultaat op. Die archeologienota ging uit van een hoge verwachting aan archeologische sporen: Voor
vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars werd een hoge trefkans opgesteld op basis van de ligging. Voor
nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen als sporen van begraving vanaf de
bronstijd tot en met de volle middeleeuwen werd een hoge trefkans opgesteld. De late middeleeuwen kregen
een middelhoge trefkans toegekend. De historische kaarten uit de nieuwe en nieuwste tijd tonen akkerland aan.
Hierdoor is de trefkans voor deze perioden laag.
Uit het daarop volgend archeologisch onderzoek, nota archeologie 138147, bleek na een landschappelijk
booronderzoek de kans op het aantreffen van sporen uit de steentijd onbestaande. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek werden geen sporen aangetroffen: De prospectie met ingreep in de bodem
(proefsleuven) toonde geen enkel grondspoor aan.

6

DEVILLE, T. en S. HOUBRECHTS. 2019. Archeologienota Langveld Fase 2 te Alken, Gemeente Alken.
Verslag van de Resultaten. Condor Archaeological Research rapport 516. Hasselt. (archeologienota 11382)
7 T. DEVILLE, S. HOUBRECHTS, R. SIMONS en G. DE NUTTE, 2020, Langveld te Alken, Gemeente Alken.Nota. Verslag van de
resultaten door middel van een landschappelijk booronderzoek en proefsleuven. Een uitgesteld traject, Condor-rapporten
577, Hasselt (nota archeologie 13814)
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In de omgeving werden nog verschillende archeologienota’s opgemaakt. Sommige daarvan hebben niet geleid
tot enig archeologisch resultaat; archeologienota 6299, geen maatregelen, te verstoord gebied,
archeologienota 13277, geen maatregelen opgelegd, archeologienota 7527, opgelegde maatregelen nog niet
uitgevoerd.
Gekende vindplaatsen zijn de volgende locaties:
215714: op ca 1 km ten oosten van het projectgebied: Bij proefsleuven werden sporen van de volle en
late middeleeuwen aangetroffen 8.
982056/980436: op ca 1,1 km ten oosten van het projectgebied: Diverse metaalvondsten waaronder
aluminium stukken, kogels, glas en onbekende objecten aangetroffen bij metaaldetectie 9. Op deze
plaats stortte een Lancaster Bomber neer10.
224355: op ca 750 m ten zuidoosten van het projectgebied: Proefsleuvenonderzoek bracht geen
sporen of vondsten aan het licht. Op het moment van het onderzoek was het terrein als grasland
ingericht11.
218426: op ca 800 m ten zuidoosten van het projectgebied: een greppel en een kuil, verder niet
dateerbaar of determineerbaar12.

Verstoorde zones:
Aangezien heel het
projectgebied een akker is,
zijn er waarschijnlijk slechts
zeer matige verstoringen
geweest ten gevolge van de
bewerking van het land.
Mogelijk is het oostelijke
deel dat tot eind jaren 1970
blijkbaar in gebruik was als
boomgaard meer verstoord
door het rooien van de
bomen.

Fig. 29: verstoorde zone, basis
de luchtfoto uit 1971 met in het
oostelijke terreindeel nog
sporen van de boomgaard
©geopunt.be.

8

Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Alkerstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215714 (Geraadpleegd
op 03-11-2021) - nota archeologie 2360
9 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Keulemanweg I [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982056
(Geraadpleegd op 03-11-2021)
10 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kouterman Lancaster Bomber crash site [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980436 (Geraadpleegd op 03-11-2021)
11 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Alken Motstraat - Lijsterlaan [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224355 (Geraadpleegd op 03-11-2021 )
12 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerk Veld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218426 (Geraadpleegd
op 03-11-2021)
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5. Besluit
5.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen en afweging van de onderzoeksmethoden
−

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische en cultuurhistorische
potentiëel van het terrein?
De bestaande bronnen leverden geen informatie betreffende het archeologische en cultuurhistorische
potentiëel van het terrein. Er zijn geen vondsten of vondstenmeldingen bekend. In een straal van 1
kilometer rondom het projectgebied zijn ten oosten van het projectgebied en ten noorden ervan enkele
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd maar die hebben geen betekenisvolle en kennisvermeerderende
resultaten opgeleverd.
Afgaande op de landschappelijke en bodemkundige ligging van het projectgebied kunnen we besluiten
dat het terrein gelegen is op een zacht van west naar oost dalend terrein dat gelegen is op ca 600 m
afstand van de vallei van de Herk met bijhorende grachten en beekjes. Maar, de afwezigheid van water
wordt “tegengesproken” door aanwijzingen op de topografische kaarten uit de tweede helft van de 19 de
eeuw en die uit 1934. Daarop is net ten zuiden van het projectgebied een van zuidwest naar noordoost
gerichte gracht/beekje ingetekend met twee kleine vijvertjes/vennetjes.

Fig. 30: Topografische kaarten uit 1871 en 1886 met aanduiding van de gracht en de vennetjes net ten zuiden van het
projectgebied.

Het lijkt erop dat die gracht een soort afwateringsgracht is van een eerder natte zone ten zuidwesten van
het projectgebied.
Bodemkundig is het volledige projectgebied gekarteerd als Lcaz-bodem, een matig droge zandleembodem
met een dunne Ap-horizont, ploegvoor, en textuur B-horizont. Die dunne Ap-horizont kan, omdat het
terrein licht dalend is, deels geërodeerd zijn en, belangrijker, door verploeging kunnen artefacten en
sporen deels of geheel verplaatst zijn of deels of geheel vernietigd door de bewerking van het land.
De verwachting naar het aantreffen van steentijdsites is derhalve hoog. Het terrein ligt niet in een
gradiëntzone, is gesitueerd op meer dan 500 m van het bekenstelsel van de Herk, anderzijds zijn er
aanwijzingen op topografische kaarten voor waterrijke zones in de directe omgeving van het
projectgebied. Die zones zijn op de bodemkaart aangeduid als Lhcz-bodems; natte (drainageklasse h)
zandleembodems met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Toch moet er ook rekening
gehouden worden met het feit dat er een grote kans is dat artefacten, indien aanwezig, door de
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eeuwenlange bewerking van het land door spitten, ploegen, aanplant van bomen en rooien van bomen
verplaatst zijn en niet meer in hun oorspronkelijke positie worden aangetroffen.

Fig. 31: Bodemkaart
van België et rood
omlijnd het
projectgebied en
aanduiding van de
zones gekarteerd als
Lhcz-bodems ©
geopunt.be.

De nabijheid van een natte zone maakt ook de verwachting naar sporen van vroege
landbouwsamenlevingen – neolithicum en metaaltijden – eerder hoog. Op basis van het
bureauonderzoek kan het aantreffen van bodemsporen uit die perioden niet éénduidig uitgesloten
worden. Maar, de hoogste verwachting naar sporen uit die perioden lijkt toch eerder te liggen bij het
aantreffen van sporen die gelinkt kunnen worden aan landbouwactiviteit zoals sporen van spiekers en
afvalkuilen. Gelijkaardige vondsten werden bijvoorbeeld aangetroffen in Overpelt (Pelt) en Meeuwen
waar ook sporen werden aangetroffen die eerder te maken hebben met bewerking van het land
gedurende de IJzertijd zonder dat er aanwijzingen werden aangetroffen voor een nederzetting 13.
Ook sporen uit de Romeinse periode kunnen niet uitgesloten worden. In de omgeving, weliswaar op meer
dan 3 km afstand, werden in het gehucht Hulsen aan de Heiligenbornstraat sporen aangetroffen van een
Romeinse villa14. De afstand van die vondsten tot het projectgebied bedraagt weliswaar ca. 3,2 kilometer,
maar het is wel een indicator voor aanwezigheid van menselijke activiteit in die regio tijdens de Romeinse
periode.
Sporen uit de middeleeuwen kunnen eveneens niet helemaal uitgesloten worden. Op bijvoorbeeld cailocatie 215714,op ca 1 km ten oosten van het projectgebied, werden tijdens een proefsleuvenonderzoek
sporen van de volle en late middeleeuwen aangetroffen zonder dat er voorafgaandelijk duidelijke
indicatoren voor werden aangetroffen.
Sporen uit de Post-middeleeuwse periode kunnen uitgesloten worden aangezien uit historische kaarten
is af te leiden dat het terrein enkel in gebruik was als akker en/of deels als boomgaard.
13

VAN DE KONIJNENBURG, R. en DONDEYNE, S., (2012) Archeologische opgraving site: Overpelt - Ringlaan / Veldstraat /
Bleekveldstraat: eindverslag, HAAST-rapport 2012-08, Bree en VAN DE KONIJNENBURG, R. en JANSSEN, J., 2017,
Meeuwen-Gruitrode, Hoogstraat/Kruisstraat), Archeologienota na proefsleuvenonderzoek, HAAST-rapport 2017-34, Bree,
D/2017/12654/34 (https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/3824 )
14
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heiligebornstraat I [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/700642
(Geraadpleegd op 05-11-2021)
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Samenvattend kan het archeologisch potentiëel/verwachting als volgt weergegeven worden:
Steentijd (Jagers – verzamelaars): hoog
Neolithicum – Metaaltijden (vroege landbouwsamenlevingen): hoog
Romeinse Tijd: matig
Middeleeuwen: matig
Post-middeleeuwse perioden: onbestaande
−

Welke archeologische sites zijn bekend in of nabij het projectgebied?
Binnen het projectgebied en in een straal van 1 km rondom het projectgebied zijn er geen archeologische
sites en vindplaatsen bekend die enige kennisvermeerderende waarden opleverden. Wel zijn er enkele
proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd, maar telkens zonder enig betekenisvol resultaat. Op de grens van
die 1 km zone werden wel sporen aangetroffen uit de volle Middeleeuwen en later, maar die kunnen
omwille van de afstand tot de projectzone niet direct als indicatief beschouwd worden voor vondsten
binnen het projectgebied.

−

Wat is de landschapshistoriek/evolutie in gebruik van het terrein?
Het terrein maakte in de 17de eeuw deel uit van een uitgestrekt akkergebied ten westen van het centrum
van Alken. Tot in de 20ste eeuw was het gebied in gebruik als akkerland. Geleidelijk aan werden rondom
het projectgebied, ten noorden, oosten en zuiden, wijken ontwikkeld waardoor het projectgebied
enigszins ingesloten werd door bebouwing. Tot heden is het projectgebied in gebruik als akker.

−

Wat is de impact van de geplande werken?
De geplande werken zullen vernietigend zijn voor alle eventueel aanwezige archeologische waarden. De
bouw van woningen en appartementsblokken, de aanleg van wegenis, een parkzone en nutsleidingen
zullen definitief vernietigend zijn voor eventueel aanwezig archeologisch erfgoed. Temeer omdat de
volledige projectzone zal geïmpacteerd worden door werken.

−

Levert het huidige bronnenmateriaal voldoende informatie op of is er aanvullend vooronderzoek (al dan
niet met ingreep in de bodem) nodig?
Het bronnenmateriaal zoals beschreven in deze archeologienota levert ons inzien voldoende informatie
op om te kunnen stellen dat de oorspronkelijke bodem meer dan waarschijnlijk enkel verstoord is door
bewerking van het land voor de teelt van gewassen, de aanplant van bomen en het rooien ervan. De
aanwezigheid van een weg/pad die het gebied doorkruiste van zuidoost naar noordwest kan niet
beschouwd worden als verstoring maar sporen daarvan zijn te beschouwen als archeologische objecten.
o Welke methode levert het meeste informatie op? Cfrt punt 5.2
o Welke onderzoeksstrategie moet toegepast worden in het uitgesteld traject? Cfrt punt 5.2

5.2. Advies en afweging van de onderzoeksmethoden:
Afweging van de onderzoeksmethoden
Aangezien nagenoeg heel het terrein kan beschouwd worden als een mogelijk matig, mogelijk ernstig
verstoorde zone, is het aangeraden een uitgebreid archeologisch traject te volgen. Naar archeologische
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verwachting is er immers een verwachting naar steentijdsites, een vrij hoge verwachting naar sporen uit de
metaaltijden en vroeg-historische perioden, en een lage verwachting naar sporen vanaf de Nieuwe Tijd.
Een afweging van de methodes:
De beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, veldkartering,
landschappelijk booronderzoek en geofysisch onderzoek zullen waarschijnlijk geen resultaten opleveren die
kunnen opwegen tegen de kosten die ermee gepaard gaan:
Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieën in de bodem op maar aangezien er geen structuren in
harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden zal dit eerder moeilijk interpreteerbare sporen
opleveren die enkel geïnterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden door een ondersteunende ingreep in
de bodem. Bovendien is deze methode duur en zullen de resultaten niet opwegen tegen de kosten.
Veldkartering: gelet op de begroeiing van het terrein, het terrein is bedekt met wintergroen, is deze methode
niet bruikbaar.
Landschappelijk bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de bodemopbouw
over het volledige projectgebied potentiëel heeft voor het aantreffen van steentijdsites. Indien zo, dan is de
volgende stap een archeologisch verkennend booronderzoek. Indien uit het landschappelijk bodemonderzoek
blijkt dat het terrein geen potentiëel heeft voor het aantreffen van steentijdsites in situ, maar wel dieper
liggende bodemsporen nog aanwezig kunnen zijn, dan volgt na het landschappelijk bodemonderzoek een
proefsleuvenonderzoek. Indien het landschappelijk bodemonderzoek uitwijst dat het terrein dusdanig
verstoord werd dat zelfs bodemsporen niet meer aangetroffen kunnen worden, dan kan het terrein vrijgegeven
worden van verder archeologisch onderzoek. Het landschappelijk bodemonderzoek is daarom een eerste en
zeer belangrijke stap in het verdere onderzoek van de site / het projectgebied.
Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek: Indien uit het landschappelijk booronderzoek blijkt
dat een deel of het volledige terrein potentiëel heeft voor het aantreffen van steentijdsites, dan is een
verkennend archeologisch booronderzoek aangewezen, eventueel gevolgd door een waarderend archeologisch
booronderzoek.
Proefsleuven: Er dient een proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd, tenzij het resultaat van het
landschappelijk bodemonderzoek uitwijst dat er geen archeologische sporen meer aangetroffen kunnen
worden. Een proefsleuvenonderzoek wordt opgelegd om het projectgebied archeologisch te kunnen
waarderen. Temeer omdat sporen/artefacten uit de metaaltijden, de Romeinse periode en vroege/volle
middeleeuwen - bewoningssporen of off-site sporen - enkel via een proefsleuvenonderzoek kunnen
gedetecteerd worden.

Advies:
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het terrein een hoog potentiëel heeft voor het aantreffen van
archeologische sporen uit de Steentijd tot en met de Late Middeleeuwen. Om het terrein verder
archeologisch te kunnen waarderen en evalueren wordt een archeologisch onderzoekstraject opgelegd
beginnende met een landschappelijk bodemonderzoek gevolgd door, afhankelijk van de resultaten van het
bodemonderzoek, een archeologisch verkennend booronderzoek en/of, maar zeker uit te voeren, een
proefsleuvenonderzoek.
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Fig. 32: Voorstel inplanting landschappelijke boorpunten

Fig. 33: Voorstel inplanting archeologische verkennende boringen

Alken, Langveldstraat - Doktoorstraat – projectcode 2021J358 - verslag van het bureauonderzoek

31

Fig. 34: Voorstel inplanting proefsleuven

6. Synthese
6.1.

Samenvatting gespecialiseerd publiek

Cfrt punt 5.1.

6.2.

Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek

Op een terrein tussen de Langveldstraat, de Diergaertstraat en de Dokstoorstraat, ten westen van de kern van
de gemeente Alken, wenst met een verkaveling te realiseren voor de bouw van 28 woningen, 2
appartementsblokken en een volledig aangepast groenplan (buitenaanleg). Uit het bureauonderzoek blijkt dat
er geen directe archeologische indicatoren zijn om het terrein te kunnen beschouwen als een zone et een hoog
potentiëel aaan archeologische waarden. Maar, de landschappelijke ligging, de nabijheid van water/ een
waterrijk gebied en het feit dat het projectgebied bodemkundig gekarteerd is als een matig droog gebied,
maakt dat het projectgebied een hoge verwachting/potentiëel heeft aan archeologische sporen gaande van de
Steentijd tot en met de Late Middeleeuwen. Sporen uit de Post-Middeleeuwse periode zijn uit te sluiten
aangezien op de beschikbare kaarten geen bebouwing staat ingetekend binnen of in de directe omgeving van
het projectgebied. Vanaf de Post-Middeleeuwse periode, en dat tot heden, kan met zekerheid gesteld dat het
projectgebied deel uitmaakte van het landbouwareaal ten westen van de kern van Alken. Omwille van het hoge
potentiëel aan archeologische sporen wordt een archeologisch traject opgelegd om het terrein definitief
archeologisch te kunnen evalueren en waarderen.
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Bijlage 08: Digitaal hoogtemodel, terreinmodel 1 m - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 09: Digitaal hoogtemodel, terreinmodel 1 m met aanduiding van de hoogtelijnen zoals
aangeduid op het opmetingsplan bestaande toestand - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 10: Multidirectionale hill shademodel 0,25 m - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage 11: Digitaal hoogtemodel, terreinmodel 1 m op macroschaal - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 12: Hydrograﬁsche situering van het projectgebied - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 13: Tertiairgeologische situering van het projectgebied - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 14: Quartairgeologische situering van het projectgebied - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Bijlage 15: Bodemkaart van België, kaartblad 092W-Alken - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 16: Bodemkaart volgens de WRB - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 17: Bodembedekkingskaart opnamejaar 2015 - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358 - Projectcode: 2021H231
Bijlage 18: Historische situering van het projectgebied, Ferrariskaart 1771 - 1775 - Bron: geopunt.be
< 1000 m >
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 19: Historische situering van het projectgebied, Atlas der Buurtwegen 1845 - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358 - Projectcode: 2021H231
Bijlage 20: Historische situering van het projectgebied, Vandermaelenkaart 1846-1854 - Bron: geopunt.be
< 1000 m >
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358 - Projectcode: 2021H231
Bijlage 21: Historische situering van het projectgebied, Topograﬁsche kaarten 1871, 1886, 1934, 1957
kaartblad Alken XXXIII-3 en Alken-Kortessem 33-3- Bron: cartesius.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 22: Luchtfoto’s, opnamejaren 1971, 1984, 2003 en 2020 - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 23: Luchtfoto’s, opnamejaren 1971 en zomer 2018 - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358 - Projectcode: 2021H231
Bijlage 24: Archeologische situering van het projectgebied - Bron: geo.onroerenderfgoed.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 25: Verstoorde zone - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 26: Voorstel inplanting landschappelijke boorpunten - Basis: GRB - www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 27: Voorstel inplanting verkennende boringen (111 boringen )-Basis: GRB - www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd

174500

15

HAASTbvba

215500

215600

Project: Alken, Langveld - Projectcode: 2021J358
Bijlage 28: Voorstel inplanting proefsleuven - Basis: GRB - www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 02/11/2021 - situering plangebied blauw omkaderd
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