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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:
Aanleiding:

Erkend archeoloog:
Locatie:

Periode uitvoering:
Relevante termen:
Verstoorde zones:

2017B95
De nota light werd opgemaakt voor de aanleg van leidingen en fietspaden
langs de deels heraan te leggen Kerkstraat die buiten de vastgestelde
archeologische zones ligt en met een perceelsoppervlakte van ongeveer 19194
m2. Daarmee valt de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag binnen de
aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop
de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of meer bedraagt en waarbij de
percelen volledig buiten de archeologische zones liggen, zoals opgenomen in
de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Vigerende wetgeving: Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. De nota werd opgesteld
overeenkomstig de Code van Goede Praktijk, aangepast op 1 januari 2017.
Wouter Yperman, OE/ERK/Archeoloog/2015/00056 &
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Heusden-Zolder-Kerkstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x=212524, y=187105
punt 2: x=213466, y=187826
Gemeente Heusden-Zolder, Afdeling: 4, Sectie: D, Percelen: openbaar domein
(fig. 1.3).
8 februari 2017
Bureauonderzoek, buitengebied, lijntraject
De reeds bestaande Kerkstraat en leidingen.

3

Het bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder

Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied2.

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.

2
3

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Kaart op basis van https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied4.

1.1.2 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch bureauonderzoek beoogt om op basis van bestaande bronnen informatie te
verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op een terrein, de karakteristieken
en de bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de waarde ervan en hoe ermee moet
omgegaan worden in het kader van bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk biedt de mogelijkheid om een nota met beperkte samenstelling (nota light) in
te dienen indien de confrontatie tussen de toekomstige werken en één doorslaggevend aspect uit de
beschrijving van de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, de historische beschrijving,
of de bespreking van het onderzochte gebied in zijn archeologische kader aantoont dat:
1° met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of;
2° de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of;
3° verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare
zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst;
en er dus geen verdere maatregelen nodig zijn, dan mag de rapportering over het bureauonderzoek
van het terrein beperkt blijven5.

4
5

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). Exemplaar op A0 in bijlage
Code Goede Praktijk 12.5.3.3
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Fig. 1.4: Ontwerpplannen van de geplande werken6.

6

©Sweco Belgium nv, originelen in bijlage.
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Beschrijving geplande werken:
Op basis van informatie van de initiatiefnemer bestaan de geplande werken uit de aanleg van
fietspaden langs de Kerkstraat. De straat zelf zal lokaal hersteld worden waar nodig en de kruispunten
zullen volledig heraangelegd worden (fig. 1.4). Er zullen enkele leidingen (her)aangelegd worden, deels
nieuw, deels ter vervanging van de bestaande leidingen. Sommige langs de gehele straat, andere enkel
ter hoogte van de kruispunten. De werken worden uitgevoerd langs de volledige straat binnen het
projectgebied.
Doorslaggevend aspect:
Het doorslaggevende aspect dat in aanmerking komt om deze nota met beperkte samenstelling te
verantwoorden is dat een deel van de werken plaats vindt op reeds verstoorde locaties (wegkoffer)
waardoor verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare
zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst. Het deel van de werken dat plaatsvindt in niet
verstoorde zones (fietspaden) bied geen enkele mogelijkheid tot het bestuderen van de sporen in een
ruime context aangezien het andere deel van het projectgebied reeds verstoord is (wegkoffer) en het
projectgebied niet ruimer gaat dan strikt noodzakelijk (fig. 1.4). Hierdoor blijft eventueel onderzoek
ter hoogte van de fietspaden beperkt blijft tot twee lange “proefsleuven” waardoor, wegens een
gebrek aan een ruimere context, verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige
werken met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.

1.1.3 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek in het kader van een nota met beperkte samenstelling waarbij met
aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein; het
onderzoek in functie van de werken met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst
en met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige
archeologische erfgoed, werden de reeds uitgevoerde archeologisch onderzoeken en de
bodemopbouw ruimtelijk en inhoudelijk geconfronteerd met de aanwezige infrastructuur en de
geplande werken.

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Bodemopbouw
De bodemkaart toont voor het projectgebied verschillende bodems (fig. 1.5):
- ZAfe: Droog zand met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont met stenige materialen.
- Zbfc: Droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Materialen
vertonen in de diepte een geel- of groenachtige kleur.
- Zbgc: Droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Materialen vertonen in
de diepte een geel- of groenachtige kleur.
- Zcg: Matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont.
- Zcgc: Matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. materialen
vertonen in de diepte een geel- of groenachtige kleur.
- Zdg: Matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont.
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-

Zeg: Natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont.

Fig. 1.5: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied7.
De zandbodem valt uiteen in twee verschillende aspecten. Aan de ene kant is er een variabele
drainageklasse gaande van droog naar nat. Hierbij zijn droge gronden doorgaans geschikter voor
bewoning terwijl de nattere gronden, tot op zekere hoogte, geschikter zijn voor landbouw. Aan de
andere kant is de ijzer en/of humus B horizont duidelijk of weinig duidelijk aanwezig. Dergelijke
gronden, voornamelijk dan de duidelijke ijzer en/of humus B horizont, staan ook gekend als
podzolbodems. Deze gronden zijn potentieel interessant voor het aantreffen van lithisch materiaal in
situ uit de steentijd. De reden hiervoor is dat bij landbouwactiviteiten deze bodem verdwijnt bij het in
cultuur brengen van de grond. Hierdoor vormt deze bodem ook een goede indicatie voor de potentiele
afwezigheid van post-steentijd bewoningssporen. Doorgaans is een heidebegroeiing aanwezig op deze
gronden vanwege de geiten en schapenteelt.
Het projectgebied is grotendeels gelegen op podzols en dus potentieel interessant voor steentijd. De
nabijheid van water is een bijkomende factor die het potentieel aanwezig zijn van steentijd kan
versterken. De quartair geologische kaart toont duidelijk dat het grootste deel van het projectgebied
te situeren is aan de rand van de alluviale vlakte van de Wijerlambeek en Laambeek (fig. 1.6/3a).
Het projectgebied lijkt op basis van de bodemkaart veel potentieel te bezitten voor de aanwezigheid
van steentijd.

7

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.6: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied8.
1.2.2 Archeologische voorkennis
Het projectgebied situeert zich tussen verschillende archeologisch gekende locaties die terug te vinden
zijn op de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) (fig. 1.7). Twee locaties uit de middeleeuwen en
nieuwe tijd zijn gekend door historisch onderzoek (fig. 1.7/161089) en kaartstudie (fig. 1.7/160925).
Het betreft respectievelijk een schans met hoeve en een schans met een kapel. Ter noordoosten staat
een laatmiddeleeuws lusthof aangeduid (fig. 1.7/52632).
CAI-locaties die door middel van archeologisch onderzoek zijn ontstaan, betreffen een metaaldetectie
uit 2016 in het noordwesten waarbij een 18de-eeuwse munt, een gesp en musketkogels werden
aangetroffen (fig. 1.7/211918). De enige opgraving, en de enige vermelding van steentijd, betreft
finaalpaleolithische concentraties van lithisch materiaal (fig. 1.7/51898). Dit onderzoek dateert van
1975 en is 1,2km ten zuidwesten van het projectgebied gesitueerd.
Op de inventaris van o.a. landschapserfgoed is duidelijk dat het projectgebied ligt langs de westelijke
grens van het “Vijvergebied tussen Laambeek en Slangebeek” (fig. 1.8/420250) en deels valt binnen
het “vijvergebied midden-Limburg), waartoe ook het “Vijvergebied tussen Laambeek en Slangebeek”
behoort.

8

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.7: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied9.

Fig. 1.8: Uittreksel uit de CAI & erfgoed inventaris met situering van het projectgebied10.
9

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.9: Uittreksel uit de kaart van Ferraris (1777) met situering van het projectgebied11.

Fig. 1.10: Uittreksel uit de kaart Vandermaelen (1846-1854) met situering van het projectgebied12.
11
12

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Historische kaarten tonen aan dat het gebied rond het projectgebied onbewoond blijft. De kaart van
Ferraris uit 1777 (fig. 1.9) toont een heidelandschap. De grote vijvers zijn visvijvers, ontstaan omwille
van ondergelopen ontginningskuilen van turf en ijzererts (de Bir-horizont, onderdeel van de podzol)
die vanaf de 13de eeuw werden uitgegraven13. De Kerkstraat is nog onbestaande. Beide schansen van
de CAI zijn duidelijk zichtbaar op de kaart. De 19de-eeuwse kaart van Vandermaelen (fig. 1.10) toont
een quasi ongewijzigd landschap, inclusief de schansen. De Kerkstraat is wel aanwezig, maar niet
helemaal in het huidige traject.

1.2.3 Bestaande infrastructuur
De bestaande infrastructuur bestaat uit de huidige Kerkstraat, zonder fietspaden. Op de luchtfoto van
2016 is tevens te zien dat de heide volledig is verdwenen en vervagen door bos, grotendeels door
aangeplante dennen voor de mijnbouw. Buiten het circuit van Zolder ontbreekt nagenoeg iedere vorm
van bewoning langs het projectgebied (fig. 1.11). Er zijn binnen het projectgebied ondergronds enkele
leidingen aanwezig. De aanwezige bovengrondse leidingen hangen op palen langs de weg.

Fig. 1.11: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied14.

13
14

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300246
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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1.2.4 Confrontatie met de geplande werken
De geplande werken bestaan uit de aanleg van fietspaden langs de Kerkstraat. De straat zelf zal lokaal
hersteld worden waar nodig en de kruispunten zullen volledig heraangelegd worden (fig. 1.4). Er zullen
enkele leidingen (her)aangelegd worden, deels nieuw, deels ter vervanging van de bestaande
leidingen. Sommige langs de gehele straat, andere enkel ter hoogte van de kruispunten.
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
lijkt er op het eerste zicht op te wijzen dat potentiele steentijdsites bedreigd zijn, al is er in de buurt
geen steentijd gevonden. Post-steentijd sites kunnen met vrij grote zekerheid beschouwd worden als
onbestaande. De aard van het projectgebied maakt echter dat er slechts een smalle strook langs de
weg beschikbaar is voor eventueel onderzoek. Deze smalle strook maakt verkennend boren, zelfs in
een dens grid van 5x6m, niet mogelijk en beperkt dit tot een lineaire reeks boringen langs weerkanten
van de weg. De werken voor de huidige weg, de werfzone en de reeds aanwezige nutsleidingen maken
dat de podzol onder de weg quasi zeker grotendeels of volledig is weggegraven. De werfzone voor de
aanleg van de weg is breder dan de eigenlijke weg en zorgt dus voor bijkomende verstoringen. De
enkele leidingen langs de weg (gas, telefoon, papierlood15) hebben eveneens verstoringen tot gevolg.
Zelfs al zou het booronderzoek steentijd sites in situ aantreffen, is de kans quasi zeker dat de reeds
aanwezige verstoringen en de grenzen van het projectgebied een onderzoek met voldoende context
in de weg staat. Aangezien een onderzoek zonder voldoende context een ernstige hypotheek legt op
de potentiele kenniswinst van het projectgebied maakt dit dat een dergelijk onderzoek niet te
verantwoorden is.

1.3 Samenvatting
Voor de aanleg van fietspaden langs de Kerkstraat en de gedeeltelijk heraanleg van die straat en
nutsleidingen dient er een inschatting gemaakt te worden van het archeologisch potentieel.
Het projectgebied betreft een smalle strook langs de Kerkstraat. De natuurlijke bodem is een
podzolbodem. Deze ondiep gelegen bodem bevat potentieel steentijd in situ, maar is quasi zeker
verstoord door de huidige straat, de werfzone voor de toenmalige aanleg van de straat en enkele
leidingen.
Doordat de werken niet van die aard zijn dat ze voldoende context kunnen garanderen voor de
aanwezige archeologische sporen en vondsten die zich nog in onverstoorde bodem bevinden, is verder
archeologisch onderzoek niet te verantwoorden.

15

Verslag coördinatievergadering 31 januari 2017
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TDP 5 Terlamenlaan

TDP 1 Kerkstraat
schaal 1/50
0.10

1.20
voetpad

schaal 1/50

12.40
1.75

0.75

fietspad

haag

0.50

5.10

0.50
rijweg

rijweg

1.75

haag

fietspad

2%

2%

2%

0.75

19.70

1.75

2.00-2.80

fietspad

3.25

0.50

wadi

0.30

rijweg

2.50

0.30

3.25

middengeleider

0.50

2.00-2.80

rijweg

wadi

1.75

0.50

fietspad

2%

Borduur ID1
Schraal beton dikte: 15cm

Betonstraatstenen 22x11x10cm
elleboogverband - grijs

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm
Tussenlaag: APO-A dikte:7cm
Onderlaag: APO-A dikte:7cm

Legbed van zandcement
dikte:5cm

Cementbetonverharding
dikte: 20cm

Kantstrook IIA1
Schraal beton dikte: 22cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:25cm

Steenslagfundering met niet-continue
korrelverdeling zonder toevoegsel
dikte: 25cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:20cm

TDP 2 Kerkstraat
schaal 1/50

0.10

1.20

12.40
1.75

voetpad

0.75

fietspad

0.50

5.10

haag

0.50

best. rijweg te behouden

0.75

1.75

haag

fietspad

2%

2%

2%

Ter plaatse gestorte kantstook IIE1
+ borduur IB1

Cementbetonverharding
dikte: 20cm

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm
Tussenlaag: APO-A dikte:7cm
Onderlaag: APO-A dikte:7cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:20cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:25cm

2%

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm
Tussenlaag: APO-A dikte:7cm
Onderlaag: APO-A dikte:7cm

Schraal beton dikte: 23cm

Kantstrook IIA1
Schraal beton dikte: 22cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:25cm

TDP 6 Terlamenlaan
schaal 1/50
2%

2%

1.75

Schraal beton dikte: 15cm

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm

Betonstraatstenen 22x11x10cm
elleboogverband - grijs

Kantstrook IIA1

geotextiel

Schraal beton dikte: 15cm

0.50

3.00

wadi

3.00

rijweg

rijweg

2%

2%

0.50

2.00-2.80

1.75

wadi

0.50

fietspad

Cementbetonverharding
dikte: 20cm

gehakseld hout dikte:5cm

Legbed van zandcement
dikte:5cm

2.00-2.80

fietspad

Affrezen toplaag dikte: 4cm

Borduur ID1

16.60

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:20cm

teelaarde

Steenslagfundering met niet-continue
korrelverdeling zonder toevoegsel
dikte: 25cm

TDP 3 Kerkstraat
schaal 1/50
1.20

15.41
1.75

voetpad

0.50

1.72

fietspad

belijning

2.75

perron
bushalte

2.75

rijweg

0.50

rijweg

0.75

1.75

haag

fietspad

2%

Gemeente Heusden-Zolder

2%

Heldenplein 1
B-3550 Heusden-Zolder

2%

2%

2%

Cementbetonverharding
dikte: 20cm

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm
Tussenlaag: APO-A dikte:7cm
Onderlaag: APO-A dikte:7cm

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm
Tussenlaag: APO-A dikte:7cm
Onderlaag: APO-A dikte:7cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:20cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:25cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:25cm

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van:

Burgemeester
dhr. Mario Borremans

Kantstrook IIA1
Schraal beton dikte: 22cm

Secretaris
dhr./mevr. ........

2%

Provincie Limburg
Betonstraatstenen 22x11x10cm
halfsteensverband - grijs
Legbed van zandcement
dikte:5cm

Detail keermuur: zie plannen keermuur

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm
Tussenlaag: APO-A dikte:7cm
Onderlaag: APO-A dikte:7cm

kantstrook type IIA1
busborduur +18cm

Schraal beton dikte: 22cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:20cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:25cm

schraal beton

Steenslagfundering met niet-continue
korrelverdeling zonder toevoegsel
dikte: 25cm

Cementbetonverharding
dikte: 20cm

Kantstrook IIA1

TDP 4 Kerkstraat

schaal 1/50

17.44

voetpad

1.75

0.94

fietspad

inrit

0.20 0.50

2.75

0.30

rijweg

2%

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:20cm

2%

borduur IB1
kantstrook type IIA1
schraal beton dikte:22cm

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm
Tussenlaag: APO-A dikte:7cm
Onderlaag: APO-A dikte:7cm
Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:25cm

2.50

0.30

middengeleider
0.20

Cementbetonverharding
dikte: 20cm

FIETSPADEN
Kerkstraat

TDP 7

schaal 1/50
1.20

Gemeente Heusden - Zolder

2.75
rijweg

0.20

0.50

2.00

1.75

perron
bushalte

2%

2%

busborduur +18cm
schraal beton
Ter plaatse gestorte kantstook + borduur

fietspad

kantstrook type IIE1

13.20
veranderlijk

1.75

fietspad

opstelzone

0.50

2.55

rijweg

2%

Betonstraatstenen 22x11x10cm
halfsteensverband- grijs
Legbed van zandcement
dikte:5cm
Steenslagfundering met niet-continue
korrelverdeling zonder toevoegsel
dikte: 25cm

2%

Figuratiebeton motief: betonstraatstenen
dikte: 20cm
Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:20cm

2.55

rijweg

0.50

veranderlijk

opstelzone

2%

Toplaag: SMA C2 dikte:4cm
Tussenlaag: APO-A dikte:7cm
Onderlaag: APO-A dikte:7cm
Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:25cm

1.75

fietspad

vestiging Hasselt
Herkenrodesingel 8B, bus 3.01
B-3500 Hasselt
T +32 11 26 08 70
F +32 11 26 08 80
www.swecobelgium.be

2%

Kantstrook IIA1
Schraal beton dikte: 22cm

Cementbetonverharding
dikte: 20cm
Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte:20cm

Teamleider
ing. Marc Van Moorsel
Projectleider
ing. Marijke Wevers

C

02.11.2016

Aanvraag vergunningen

B

07.02.2012

Ontwerp

EHA

A

01.02.2011

Ontwerp projectnota

MWE

DATUM

AIVA

TEKENAAR

HISTORIEK

DATUM

TEKENAAR

HISTORIEK

TYPE DWARSPROFIELEN
WEGENIS
FASE

VERGUNNING

SCHAAL PLANOPP.
(m²)

1/50

PROJECTNUMMER

PLANNUMMER

UITGAVE

09388.03

5.1

C

