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Bureauonderzoek
3. Beschrijvend gedeelte
3.1. Administratieve gegevens
Projectcode

2016L344

Nummer wettelijk depot

Niet van toepassing

Naam en

ArcheoPro Vlaanderen

erkenningsnummer

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),

erkend archeoloog

Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT

Provincie

Limburg

Gemeente

Maaseik

Deelgemeente

/

Plaats

Maastrichtersteenweg

Toponiem

Plantage

Bounding Box

X: 248976,25

Y: 199347,65

X: 249033,21

Y: 199220,73

Kadastrale gegevens

Gemeente: Maaseik Afdeling: 1 Sectie: C Nrs.: 933g, 933h

Kaartblad

/
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Kadasterkaart

Topografische kaart

Datum uitvoering

02/12/2016 tot en met 02/02/2017

Thesaurus

Bureauonderzoek, fluviatiele processen
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3.2. Verstoorde zones
Binnen het plangebied ligt vandaag de dag een woonhuis van circa 16 m breed en 17
m diep. De woning is onderkelderd. De rest van het 5334 m² grote plangebied is in
gebruik als tuin met enkele grote bomen.
In het oosten van het plangebied ligt de topbeek ingebuisd. Het inbuizen zal
waarschijnlijk ook een verstoring hebben veroorzaakt. De grootte van de impact kon
niet achterhaald worden.
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Afbeelding 1: Huidige situatie. Ter oriëntering, het woonhuis bevindt zich in het noorden van het
plangebied.

3.3. Archeologische voorkennis
Binnen het huidige plangebied zijn geen voorgaande onderzoeken uitgevoerd.
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3.4. Onderzoeksopdracht
Dit archeologisch bureauonderzoek omvat het afbakenen en beschrijven van het
onderzoeksgebied, het verwerven van informatie over de landschappelijke opbouw en
de reeds bekende archeologische en/of historische waarden. Het heeft tot doel een
gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor deze locatie. Alsook,
indien mogelijk, eveneens een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en
conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van de eventuele aanwezige
archeologische vindplaatsen.

De volgende onderzoeksvragen worden vooropgesteld:
- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied.
- Wat is de impact van de geplande werken?
- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?

3.5. Randvoorwaarden
Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing.

3.6. Geplande werken
Expandus bvba wil weldra, aan de Maastrichtersteenweg in Maaseik starten met de
bouw van een nieuwe Brico. Het betreft een gebouw van 1939 m² dat gebouwd wordt
op een vloerplaat (afbeelding 2). De vloerplaat heeft een dikte van 20 cm en ligt
bovenop een steenslagfundering. De wanden en de centrale steunen zijn gefundeerd
op funderingszolen die op hun beurt voorzien worden van funderingspalen. De
grootte van de zolen en de impact van de funderingstechnieken is niet gekend en zal
pas in de toekomst bepaald worden door een erkend ingenieur die wordt aangesteld
door de uitvoerende aannemer. Wel is geweten dat de fundering minstens 2 m diep
wordt aangezet ten op zichte van het huidige maaiveldniveau. Er wordt bijgevolg
uitgegaan van een worst-case scenario. Net voor de noordelijke voorgevel worden zes
regenwaterputten in serie gestoken. Deze staan in om 10.000 liter regenwater op te
vangen. Ieder put heeft een diameter van 280 cm en is minstens 210 cm hoog.
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Ten noorden van de winkel wordt een parking gemaakt. De parking en de
toegangsweg wordt gemaakt in waterdoorlatende klinkers die liggen op een
onderfundering gemaakt van steenslag.
Voor de aanleg van de nieuwe ontwikkeling zal het terreinniveau volledig aangepast.
Op voorhand wordt de volledige teelaarde verwijdert. Er zijn delen die hoger komen
te liggen dan het huidige maaiveldniveau, anderzijds wordt er tot bijna een meter
onder het huidige niveau ontgraven.
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Afbeelding 2: Inplantingsplan van de toekomstige ontwikkeling (bron d&a architecten). Het noorden
is naar beneden georiënteerd.
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Afbeelding 3: Funderingsplan met aanduiding van de funderingszolen.
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Afbeelding 4: Gevels van de toekomstige ontwikkeling (Bron d&a architecten).

Afbeelding 5: Doorsnede van de toekomstige situatie (bron d&a architecten
Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien de
grootte van de ingreep in de bodem groter is dan 1000 m² en de perceelsgrootte de
oppervlakte van 3000 m² overschrijd, bij een stedenbouwkundige aanvraag een
bekrachtigde archeologienota gevoegd.

3.7. Werkwijze
Het bureauonderzoek ligt in een zone die in het verleden gekenmerkt werd door een
lage densiteit aan bebouwing.
Voor het bureauonderzoek is, voor de aardkundige gegevens (Tertiair en Kwartair
geologische kaarten), de website van DOV Vlaanderen geraadpleegd. Voor de Tertiair
geologische kaart werd de viewer gebruikt, de Kwartair geologische kaart is analoog
geraadpleegd. Voor de historische kaarten zijn de Ferrariskaart, de Atlas der
Buurtwegen en de kaart van Vandermaelen geraadpleegd via www.geopunt.be. De
14
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kaarten vanPopp en het ministerie van openbare werken en wederopbouw zijn niet
beschikbaar voor deze regio. Daarnaast werden op deze online viewer de bodemkaart,
de bodemgebruikskaart, de erosiekaart en het hoogteprofiel geraadpleegd. Via het
geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed werd de luchtfoto uit 1971
geraadpleegd.
Op die manier worden binnen deze studie historische overzichtskaarten gebruikt uit
1778 (Ferraris), 1843-1845 (atlas der buurtwegen), 1846-1854 (Vandermaelen) en
1971.
Voor de archeologische waarden werd het CAI geraadpleegd.
Van de opdrachtgever kregen we het inplantingsplan, de gevelaanzichten en een
doorsnede aangeleverd.
Op basis van de gegevens die deze kaarten aanleveren zijn we van mening dat deze
volstaan voor het opmaken van dit bureauonderzoek. Het opzoeken van bijkomende
historische kaarten zou geen beter beeld doen vormen van het plangebied in functie
van de toekomstige ontwikkeling.
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4. Landschappelijke ontwikkeling
4.1. Ligging
Het plangebied ligt aan de Maastrichtersteenweg te Maaseik. Het grenst in het
noorden aan de Maastrichtersteenweg, in het zuiden aan de Plantage en aan de overige
zijden aan percelen met bebouwing en achtertuin.. Het plangebied is vandaag de dag
in gebruik als woonhuis met achtertuin. Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 ligt
het plangebied nagenoeg volledig binnen bebouwing (afbeelding 6, kleurcode rood). De
witte pixels indiceren akkerland, het lichtgroen staat voor loofbomen.

Afbeelding 6: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). De rode
pixels staan bebouwing, de witte voor akkerland en de lichtgroen voor loofbos.

4.2. Algemeen
De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk
landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het
resultaat van een lange en complexe ontwikkeling.
Belangrijke

fysische

variabelen

zijn:

de

geologie,

de

geomorfologie,

de

bodemgesteldheid en de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden
16

Maastrichtersteenweg, Maaseik

ArcheoPro Vlaanderen

gedaan over de landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische
positie van sedimenten waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed.
Tevens is van belang het grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.
Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken
te kunnen doen over de gespecificeerde archeologische verwachting (zie infra).

4.3. Geologie, geomorfologie en bodem
Stroomafwaarts van Maastricht, waar de Maas het Krijtland verlaat en in Tertiaire
sedimenten gaat stromen, ontwikkelt zich een brede dalbodem waarin men het
laagterras en enkele meters lager de alluviale vlakte kan onderscheiden. De alluviale
vlakte van de Maas situeert zich enkele meters beneden het peil van het laagterras. De
rivier beschrijft grote meanders en snijdt er afwisselend het laagterras aan (dat vooral
op Belgisch grondgebied ligt) en enkele lage middenterrassen die zich vooral in
Nederland uitstrekken. Het Terrassenland heeft een ondergrond van 10 à 12 m dikke
grindlagen afgezet door de Maas, met daarboven droge zand tot zandleemgronden. De
huidige alluviale vlakte bestaat voornamelijk uit zware gronden terwijl het gedeelte
tussen het Kempisch Plateau en de alluviale vlakte nog tot de zandstreek behoort. Het
deel van de Maasvlakte dat gedomineerd wordt door de zware (klei- en leem)gronden
is het Maasland.
Het grondgebied van Maaseik ligt in het geografische gebied Maasland en behoort
hoofdzakelijk tot twee traditionele landschappen: de Limburgse Maas in het oosten en
de Maasvlakte met het Terrassenland in het westen. Het hele gebied wordt
gekenmerkt door een parallelle en trapvormige structuur evenwijdig met de Maas. Een
kleine steilrand (circa 3 m) duidt de westelijke grens van de overstromingsvlakte aan en
vormt de visuele scheiding tussen de twee traditionele landschappen. Het gehele
plangebied, ligt in het Limburgse Maasgedeelte: dit is de eigenlijke alluviale vlakte van
de stroom en omvat de strook land van circa 4 km breed, waarin de Maas doorheen de
eeuwen zijn verschillende beddingen uitgroef. Door grote overstromingen verplaatste
de Maas zich geleidelijk naar het oosten toe. Deze verplaatsingen zijn herkenbaar in de
vorm van geulen en verlaten Maasmeanders. Bij dit landschap worden ook de
laagterrassen gerekend die ontstonden in de Wurmijstijd. De alluviale vlakte bestaat uit
twee duidelijk gescheiden afzettingen: een grindpakket dat de Maas steeds in de
17

Maastrichtersteenweg, Maaseik

ArcheoPro Vlaanderen

eigenlijke bedding afzet en een alluvium van zand en vooral leem en klei dat bij
overstroming wordt afgezet. Er wordt ook kalk afgezet afkomstig uit de bovenloop in
de Ardennen. De leem en kalkafzettingen zorgen voor een uiterst vruchtbare bodem.
Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 7) is te zien dat het
plangebied binnen een voormalige Maasgeul ligt. Het dynamische karakter van het
Maasdal komt mooi tot uiting binnen dit DHM. De huidige Maas ligt heelmaal in het
oosten van de kaartuitsnede en ligt nog iets lager. Net ten noorden ligt een hoger
gelegen Maasterras.
Binnen het plangebied worden hoogteverschillen waargenomen (afbeelding 8) tussen de
+32,70 m en +30,90 m TAW. Vanuit het noorden daalt het reliëf geleidelijk aan over
een afstand van 40 m. Vervolgens is het terrein vlak. Net voorbij de 100 m lijn stijgt
het plangebied opnieuw richting de Plantage die op +31.50 m TAW ligt.
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Afbeelding 7: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse kader).
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Afbeelding 8: Hoogtelijn doorheen het landschap van noord naar zuid. Het plangebied wordt
aangegeven met de paarse kader.
Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 9) komt binnen het plangebied de
Kiezeloölietformatie voor (afbeelding 6, kleurcode roze). Deze formatie bestaat uit vijf
leden. Het jongste lid is het Lid van Jagersborg dat bestaat uit fijne tot grove, asgrijve
zanden met kleiige intercalaties. Daaronder bevinden zich de Brunssum I en II Klei,
die van elkaar gescheiden worden door het Zand van Pey. Onder de Brunssum II Klei
is het Zand van Waubach aanwezig. De Kiezeloötformatie heeft zich gevormd tussen
het Midden-Plioceen en het Vroeg-Pleistoceen.
20
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Afbeelding 9 Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
Volgens de Kwartair geologische kaart1 (afbeelding 10) komt binnen het noordelijke deel
van het plangebied de Formatie van Leut voor op Geistingen grinden (afbeelding 10,
Donkerblauwe kleurcode, code GSGt). De Geistingen grinden zijn afgezet tijdens het
Tardiglaciaal. Het zijn fluviatiele dalbodemgrinden met beperkte bijmenging van leem
en zand, afgezet door een verwilderd rivierensysteem. Dekzand is hier altijd afwezig.
In het zuiden van het plangebied komen Holocene Stokkem grinden voor onder de
Formatie van Leut (afbeelding 10, Donkerblauwe kleurcode, code STGt). Deze grinden zijn
fijn tot grof met wederom een beperkte bijmenging van leem en zand. De dikte van
het pakket varieert tussen de 10 en 18 m.
De Formatie van Leut heeft zich gevormd in het Holoceen en dekt de grinden af. De
formatie bestaat uit fijn Maasalluvium en varieert in dikte tussen de 1 m op de
grindbanken tot 5 m in de geulen.

1

Frederickx 1996.
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Afbeelding 10: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.
Dwars doorheen het plangebied loopt een breuklijn (afbeelding 10, zwarte
streepjeslijn). Het betreft een zijbreuk van de Feldbisbreuklijn die deel uitmaakt van de
Roerdalslenk. De Roerdalslenk is ontstaan aan het einde van het Eoceen (circa 40
miljoen jaar geleden). De slenk is 150 km lang en circa 25 km breed. Zowel de Maas
als de Rijn, geholpen door eolische afzettingen tijdens de laatste ijstijd hebben de slenk
opgevuld met zand en grind. Hierdoor is de 200 m diepe slenk nagenoeg volledig
opgevuld. De breuklijn is nog steeds actief. Hiervan getuigen verschillende
aardbevingen, veelal met beperkt impact, uit het verleden.
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Afbeelding 11: Overzichtskaart van de Roerdalslenk (bron: Erik-Jan Bosch, Naturalis)
Aangezien het plangebied nabij de stadskern van Maaseik ligt, toont de bodemkaart
aan dat een groot deel van het plangebied niet gekarteerd werd omwille van
bebouwing (afbeelding 12, OB). Zuidelijk wordt een Ldp-bodem aangetroffen, dit is een
matig natte zandleembodem zonder profiel. Deze matig gleyige zandleemgrond is te
nat in de winter en blijft lang fris in de lente. Een onderliggend zandig substraat oefent
een zekere drainerende werking uit. Het omgekeerde doet zich voor bij het
voorkomen van een klei of klei-zandsubstraat. Ldp is een colluviale grond (zonder
profiel), gekenmerkt door een laag recent geërodeerd sediment. Meestal wordt op
geringe tot matige diepte een bedolven textuur B of een Tertiair substraat
aangetroffen. Het colluviaal dek onderscheidt zich van het autochtoon zandleem door
de aanwezigheid van kleine houtskool- en baksteenrestjes. Roestverschijnselen
beginnen tussen 50 en 80 cm.2 In het oostelijke deel komt een Lcp-bodem voor. Naar
opbouw toe is deze identiek aan deze hierboven beschreven, enkel komt de
permanente grondwatertafel en het niveau waarop de gleyverschijnselen voorkomen
dieper voor.
2

Van Ranst en Sys, 2000: 270.
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Afbeelding 12: Bodemkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
In 2015 en 2016 werd ten noordwesten van het plangebied, tussen de
Maastrichtersteenweg en de Kempenweg een boor- en proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. De opbouw van het bodemprofiel op het terras van Maasmechelen zou
ons te ver leiden, omdat dit niet voorkomt binnen het plangebied, maar een deel van
het toenmalige plangebied lag ook binnen de Holocene Maasvlakte. Uit dit onderzoek
bleek dat de bouwvoor een dikte had van 60 cm. Hieronder werden Holocene zandige
afzettingen vastgesteld. Deze afzettingen zijn gelaagd opgebouwd. Op een diepte van
circa 140 cm werd een verandering in textuur vastgesteld. Op een diepte van meer dan
2 m onder het maaiveldniveau werden laat-Pleistocene pakketten vastgesteld.
Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart
bekeken (afbeelding 13). Deze werd binnen en rondom het plangebied niet gekarteerd.
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Afbeelding 13: bodemerosiekaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4.4. Historische ligging
Oude kaarten kunnen inzicht verschaffen over landschappelijke veranderingen. Ze
kunnen ons duidelijk maken waarom bepaalde wegen lopen zoals ze lopen, wat
restanten van oude verkavelingspatronen zijn en wanneer bepaalde gebieden
ontgonnen zijn.
Het historisch gebruik van een landschap is geënt op de natuurlijke omstandigheden
ter plaatse. Tot de 20e eeuw waren namelijk de mogelijkheden beperkt om een
landschap aan te passen aan het gewenste gebruik. Globaal kon het landschap
ingedeeld worden in 3 landschapstypen:
1. de akkerarealen met bijbehorende bewoning;
2. de wei- en/of hooilanden;
3. de woeste gronden.
De akkerlanden en nederzettingen bevonden zich grotendeels op de goed ontwaterde
en mineralogisch rijkere delen van het landschap. De slecht ontwaterde en
mineralogisch armere delen werden ingericht als wei- en/of hooilanden.
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De oudste gedetailleerde beschikbare kaart, is die van Ferraris uit de periode 177117783 (afbeelding 14). Het plangebied lag indertijd binnen akkerland. De weg plantage
bestond reeds. Ten oosten van het plangebied kan de historische stadskern van
Maaseik herkend worden.

Afbeelding 14: Ferrariskaart uit 1778 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
Op de Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 15), is geen informatie over
landgebruik aangegeven. Wel is de Maastrichtersteenweg nu aangelegd.
De kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (afbeelding 16) geeft eenzelfde beeld als de
Atlas der Buurtwegen, binnen het perceel wordt nu grasland weergegeven.

3

Uitgeverij Lannoo n.v., 2009.
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Afbeelding 15: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 16: Kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
De oudste raadpleegbare luchtfoto is uit 1971 (afbeelding 17). De situatie is nu erg
veranderd. Binnen het plangebied is de bestaande villa opgetrokken, rondom is een
parkachtige omgeving aangelegd. Ook rondom het plangebied is bebouwing
herkenbaar. Echter zijn er nog verschillende percelen die als gras- of weiland gebruikt
worden.
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Afbeelding 17: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 18: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
Tussen 1971 en vandaag de dag is er weinig veranderd binnen het plangebied.
Rondom is er wel veel bijgebouwd (afbeelding 18).
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4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen
Op de combinatiekaart van de vastgestelde inventarissen (afbeelding 19) zijn er geen
erfgoed waarden bekend in en rondom het plangebied.
Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (afbeelding 20), de Vlaamse
archeologische database, zijn in de omgeving van het plangebied vier vindplaatsen
bekend. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 1. De belangrijkste
vindplaatsen zullen hieronder besproken worden.

Afbeelding 19: Uitsnede uit de combinatiekaart met de vastgestelde inventarissen met aanduiding van
het plangebied (paarse kader).
-

CAI-inventarisnummer 162.394: Bij het verdiepen van een kelder werden
skeletresten onder een trap aangetroffen.

In een volgende fase van het

onderzoek werden restanten van een grafkelder en enkele muren aangetroffen.
-

CAI-inventarisnummer 207.872: Op deze locatie bevindt zich de Bospoort.

-

CAI-inventarisnummer 700.277: Deze locatie betreft het Prinsenhof te
Maaseik. Dit versterkt kasteel dateert uit de late middeleeuwen. Mogelijk was
dit een motte of donjon. Er wordt ook gezegd dat het hier om het jachtslot
van de heer J. Van Beieren zou gaan.
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-

CAI-inventarisnummer 700.449: Tijdens een archeologisch onderzoek aan het
Kolonel Aertsplein in 2005 werden de resten van twee torens aangetroffen. De
twee torens waren opgebouwd uit mergelstenen en maakten deel uit van de
stadsomwalling.

CAI-inventarisnummer

Periode

Inventaris

162.394

17e eeuw

Begraving
Muurresten

207.872

Late middeleeuwen

Bospoort

700.277

Late middeleeuwen

Motte

700.449

Late Middeleeuwen

Twee torens

Tabel 1: Overzicht van de CAI-inventarisnummers.

Afbeelding 20: Uitsnede uit de CAI met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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5. Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de verzamelde gegevens kan men een archeologische verwachting
vooropstellen. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee typen
samenlevingen, die het landschap ook op een verschillende manier benutten. Het
betreft

enerzijds

jager-verzamelaars

(en

vissers)

(paleolithicum-

mesolithicum/neolithicum) en anderzijds landbouwers (neolithicum - nieuwste tijd).
In

het

algemeen

mag

men

stellen

dat

de

steentijden

(paleolithicum,

mesolithicum/neolithicum) zich kenmerken door het voorkomen van nomadische
jager-verzamelaars en vissers en dat de sedentaire landbouw geleidelijk aan wordt
geïntroduceerd tot ver in het neolithicum of zelfs tegen de overgang naar de
metaaltijden toe. Soms argumenteert men dat, in de contreien van het
onderzoeksgebied, namelijk de zandige tot zandlemige streken, hier sprake is van een
samenlevingsvorm die grotendeels is gebaseerd op jacht en/of op nomadische
veeteelt.4
Voor dit rapport betekent dit dat de locatiekeuze voor jager-verzamelaars behalve
tijdens het paleolithicum en het mesolithicum ook in hoge mate van toepassing waren
tijdens het neolithicum.
Jager-verzamelaars
Jager-verzamelaars leefden voornamelijk van de jacht, de visvangst en het verzamelen
van eetbare planten en vruchten. Omdat alle gewenste voedingsbronnen niet op één
plaats aanwezig waren én om de natuurlijke omgeving niet uit te putten, trokken ze
van de ene kampplaats naar de andere. Hierdoor ontstond na verloop van tijd een
landschap waarin tal van tijdelijke, zowel grote als kleine kampementen voorkwamen.
Uit diverse ruimtelijke analyses van bekende kampementen blijken dat deze vaak op de
overgang van droog (hoog) naar nat (laag) liggen, de zogenaamde gradiëntzone. Vaak
zelfs in een strook die zich vanaf de gradiënt tot respectievelijk circa gemiddeld 200250m in het droge deel uitstrekt. Dit verband is zelfs sterker naarmate de gradiënt

4

Crombé, 1999.
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markanter is. De vindplaatsen komen dus vooral voor op plateau- en terrasranden in
de omgeving van open water, zoals vennen, meren, beken, rivieren, afgesneden
meanders of nabij diep ingesneden droogdalen. Maar ook in en nabij beek- en
rivierdalen op de oeverzones situeren zich kampementen die later eventueel zijn
weggeërodeerd of afgedekt met sedimenten.5
Hier was namelijk water in de onmiddellijke omgeving aanwezig naast een grote
biodiversiteit aan te verzamelen planten en dieren waarop kon worden gejaagd. Rivieren beekdalen vormden tevens markante en goed herkenbare elementen (in het soms
door bossen gedomineerde) in het landschap en waren waarschijnlijk de belangrijkste
transportroutes, zowel voor mens als dier.
Langs eroderende oevers konden vuursteenhoudende terrasafzettingen aan het
daglicht treden wat in een begroeid dekzandlandschap een belangrijke bron van
vuursteenontsluiting was.
Een kamp sloeg men best ook niet té dicht bij het water op, want door de grotere
luchtvochtigheid voelde het er killer aan. Vlakbij het water had men ook meer last van
vervelende insecten. Eveneens mag de visserij zeker niet worden onderschat.
Met andere woorden op een relatief korte afstand was dus een grote verscheidenheid
aan voedsel- en grondstofbronnen voorhanden. Het waren locaties die vaak centraal
toegang verschaften tot de verscheidenheid aan eco-zones in het omliggende
landschap. 6
In een pleistoceen landschap komt het paleo-reliëf soms overeen met het huidige
reliëf, maar er zijn ook verschillende vindplaatsen bekend waar op grotere diepte een
paleobodem voorkomt (bijvoorbeeld Usselobodem). De diepteligging van eventuele
paleobodems binnen het plangebied is niet gekend.
Belangrijke wijzigingen met het paleo-reliëf kunnen zijn opgetreden onder andere door
de vorming van stuifduinen, afgravingen, egalisaties en ander grondverzet. Omdat het
huidige kaartmateriaal eerder de recente situatie weergeeft, is deze echter niet in alle
gevallen indicatief voor het oorspronkelijke reliëf en/of hydrologie. In die gevallen
vormen historische kaarten een belangrijke aanvulling. Op historische kaarten zijn
soms vennen en overige natte depressies weergegeven, die tegenwoordig niet of

5

Deeben & Rensink, 2005.

6

De Nutte, 2008.
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nauwelijks meer herkenbaar zijn. De begrenzingen van vennen en andere natte laagtes
kunnen op het zeer nauwkeurige DHM worden afgelijnd.
Uit het DHM blijkt duidelijk dat het plangebied binnen een voormalige geul van de
Maas ligt. Deze is dichtgeslibd in het Vroeg-Holoceen. Paleolithische resten worden
bijgevolg niet verwacht aangezien de Maas toen binnen het plangebied liep. Resten
vanaf het vroeg mesolithicum kunnen bijgevolg voorkomen. Ook al lijkt het maaiveld
betrekkelijk egaal. In de ondergrond kan er een microreliëf aanwezig zijn. Op de
toppen van dit microreliëf kunnen vindplaatsen van jager-verzamelaars voorkomen.
Op basis van aangrenzend onderzoek aan de Kempenweg blijkt dat er enkele geulen
met bijhorende oevers aanwezig zijn. Bijgevolg kan er een hoge trefkans worden
opgesteld vanaf het vroeg-mesolithicum tot en met het neolithicum.
Landbouwers (LB)
In de loop van het neolithicum (ca. 5300 - 2000 v.Chr.) ging de mens geleidelijk over
van jagen-verzamelen op de landbouw. Hierdoor werd de mate waarin gronden
geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor rol spelen in de
locatiekeuze van de mens.
De eerste boeren hadden nagenoeg geen technische middelen om de natuurlijke
bodemstructuur en vruchtbaarheid te verbeteren. Oogstrisico’s en -successen hingen,
behalve van de verbouwde gewassen, voor een belangrijk deel af van de fysische
eigenschappen van de bodem en het landschap. Hierbij speelden met name het
grondwaterregime, de (natuurlijke) vruchtbaarheid, de interne drainage (tijdens natte
perioden), de vochtlevering (tijdens droge perioden) en de bewerkbaarheid een
belangrijke en doorslaggevende rol bij de standplaats voor -permanentenederzettingen en akkerarealen.
De eerste landbouwers kozen daarom eerder goed ontwaterde en mineralogisch rijkere
gronden om hun woningen en akkers aan te leggen. Bij voortdurend gebruik als
akkergrond raken uiteindelijk ook deze bodems op den duur uitgeput, waardoor
boeren moesten uitwijken naar nieuwe vruchtbare gronden.
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Ook in latere perioden zien we een vergelijkbaar beeld, zowel in de bronstijd, de
ijzertijd, de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen worden voornamelijk de
hogere terreingedeelten gebruikt. Toch zijn er enkele perioden, onder meer de
midden-ijzertijd en de vroege middeleeuwen dat ook de lagere terreingedeelten
gebruikt worden. Mogelijk heeft een tijdelijke verdroging van het klimaat ervoor
gezorgd dat ook deze terreingedeelten een gunstigere nederzettingslocatie vormde.
Ook de begraafplaatsen, zowel solitaire begraving als de grote grafvelden, worden
meestal op de hoger gelegen landschapsdelen aangelegd, maar wel op enige afstand
van de nederzetting(en). Dergelijke gebruik name van het landschap blijft grotendeels
duren tot en met de volle middeleeuwen. De onderzoeken die in het verleden in de
omgeving hebben plaats gegrepen bevestigen dit verwachtingsmodel. Een goed
voorbeeld is opgraving aan de Bietstraat, waarbij de vindplaats ligt op een dekzandrug
die ten zuiden van het plangebied ligt.
Vanaf de late-middeleeuwen, onder invloed van een sterke bevolkingsdruk, ontstaat er
een keerpunt aangaande de locatiekeuze voor een nederzetting. Handelsbelangen
beginnen een steeds belangrijkere rol te spelen. Nieuwe bewoningskernen ontstaan
langsheen gewichtige doorgaande wegen, kruispunten of rivierovergangen. De
overledenen worden tevens niet langer buiten de nederzetting begraven maar in het
centrum rond de kerk. Hierdoor worden naast de vruchtbare ook de minder gunstige
gronden ontgonnen evenals de kleinere en meer geïsoleerde vruchtbare gronden, de
zogenaamde kampontginningen. Deze laatste liggen op grotere afstand van de oudste
akkerarealen. Gedurende deze periode werd op de landbouwarealen intensiever
geakkerd waardoor de vruchtbaarheid van de bodem dreigde af te nemen. Door
middel van doorgedreven bemesting werd geprobeerd om de vruchtbaarheid van de
bestaande akkers op peil te houden.
Louter op basis van de ligging is het plangebied minder gunstig gelegen. Het
plangebied ligt laag in het landschap in vergelijking met de hoger gelegen terrassen
vlakbij en binnen het huidige laagterras situeert historische bebouwing zich
voornamelijk op de lichte verhevenheden. Over het algemeen kan bijgevolg gesteld
worden dat het plangebied een lage trefkans krijgt voor nederzettingsresten vanaf het
neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de
bronstijd tot en met de volle middeleeuwen. Echter zijn er periodes dat men
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laaggelegen terreingedeelten heeft opgezocht. Zo zijn er verschillende vindplaatsen
bekend uit de midden ijzertijd en de vroege middeleeuwen binnen beek- en
droogdalen en lagere terreingedeelten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben
klimatologische

veranderingen ervoor gezorgd dat men de “nu” nattere

terreingedeelten heeft opgezocht. Deze perioden krijgen bijgevolg een hoge trefkans
toegekend. Deze vindplaatsen worden normaal gezien meteen onder de bouwvoor
verwacht.
Historische kaarten tonen aan dat het plangebied al in de 18e eeuw in gebruik was als
grasland en landbouwgebied. Bewoning over het platteland is zeer verspreid aanwezig,
toch kan ze niet worden uitgesloten. Om deze reden wordt een middelhoge trefkans
opgesteld voor nederzettingsresten vanaf de late middeleeuwen tot en met de nieuwe
tijd. Voor de nieuwste tijd wordt een lage trefkans toegekend.
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6. Tekstuele synthese
Binnen het plangebied wordt weldra een nieuwe Brico worden gerealiseerd. Voor de
start van de werkzaamheden wordt de aanwezige woning gesloopt en worden alle
bomen gerooid. Vervolgens zal de teelaarde worden afgegraven. Het toekomstige
gebouw wordt gefundeerd op funderingszolen die tot minstens 2 m onder het huidige
maaiveldniveau worden aangezet. Het gebouw zelf wordt, gezien het feit dat het
plangbied afhelt deel in ophoging gebouwd. Vlak ten noorden van het gebouw
worden zes regenwaterputten van ieder 10.000 liter gestoken. Deze worden zeker 2.1
m diep ingegraven. Ten noorden van het gebouw komt de parking. De laad- en
loszone ligt ten oosten van het gebouw. De wegenis zal bestaan uit waterdoorlatende
klinkers die liggen op een onderfundering. De exacte verstoringsdiepte van de wegenis
is niet bekend, maar dit zal 50 à 70 cm bedragen.
Het plangebied is gelegen binnen een voormalige Maasgeul die in het vroeg Holoceen
is dichtgeslibd. De bodemkaart toont alluviale afzettingen aan. Een aangrenzend
archeologisch onderzoek toonde aan dat er resten kunnen voorkomen onder de
bouwvoor, op een diepte van 60 cm. Een tweede vlak ligt op een diepte van circa 120
cm en op meer dan twee meter diepte zijn laat pleistocene afzettingen vastgesteld.
Tussenliggend kunnen ook nog relevante archeologische lagen voorkomen.
Historische kaarten geven akkerland aan. Pas in het laatste kwart van de 20ste eeuw
werd het gebied ontgonnen ten voordele van handelsaangelegenheden en woongebied.
In de omgeving, zijn verschillende vindplaatsen bekend, maar deze zin allemaal
gerelateerd aan de historische stadskern van Maaseik.
Op

basis

van

deze

resultaten

werd

een

verwachtingsmodel

opgesteld.

Vuursteenvindplaatsen uit het paleolithicum worden niet verwacht aangezien
eventueel aanwezige sporen zijn verspoeld door de latere Maasgeul. Voor het
mesolithicum

en

neolithicum

werd

een

hoge

trefkans

opgesteld.

Voor

nederzettingsresten vanaf het neoliticum tot en met de volle middeleeuwen en sporen
van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen werd een lage
trefkans opgesteld met uitzondering van de midden ijzertijd en de vroege
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middeleeuwen. Deze laatste perioden krijgen een hoge trefkans toegekend. Voor laat
middeleeuwse en nieuwe tijd resten werd een middelhoge trefkans opgesteld. De
nieuwste tijd kreeg een lage trefkans opgesteld.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek zijn er onvoldoende gegevens
voorhanden om de afwezigheid van een relevante archeologische vindplaats te staven.
Om deze reden wordt een vervolgonderzoek geadviseerd. Op basis van het
bureauonderzoek

worden de verschillende onderzoeksmethoden beoordeeld en

wordt bepaald waarom we wel of niet opteren voor deze stappen. Van iedere
onderzoeksmethode zullen de vier criteria voor keuzebepaling, zoals beschreven in
hoofdstuk 5.3 van de Code van Goede Praktijk, overlopen worden. Deze criteria zijn:


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



Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?



Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit
terrein?



Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein?

Een landschappelijk booronderzoek kan een bijdrage leveren in de kennis over de
bodemopbouw. Het plangebied ligt binnen een dynamisch landschap. Over een korte
afstand kunne hier grote verschillen voorkomen. Dit onderzoek gaat bepalen of verder
onderzoek noodzakelijk is, hoe dat dit verder traject eruit ziet en op welk niveau
eventueel aanwezige resten verwacht kunnen worden. Wanneer we de criteria
overlopen dan is het mogelijk om deze methode toe te passen. Omdat deze
onderzoeksmethode bepalend is of verdere onderzoeken noodzakelijk zijn en op welk
niveau archeologische relevante lagen kunnen voorkomen is er sprake van een nuttig
onderzoek. Doordat het uitgevoerd wordt door een handboor is de schadelijkheid
beperkt. Het onderzoek wordt bijgevolg als noodzakelijk geacht.
Tijdens een oppervlaktekartering wordt een gebied raaigewijs belopen op zoek naar
vondstmateriaal aan de oppervlakte. Doordat het terrein een ingerichte parktuin met
woonhuis bevat, is de zichtbaarheid nihil. Daarnaast kunnen archeologische resten
ook op diepere niveaus voorkomen. Het nut van deze onderzoeksmethode kan
bijgevolg niet bewezen worden ondanks dat het volledig onschadelijk is. De noodzaak
kan bijgevolg ook niet geduid worden.
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Een geofysisch onderzoek is een goede onderzoeksmethode die vooral sporen die een
afwijking veroorzaken in een magnetisch of elektrisch veld kan opsporen. Binnen het
plangebied is er een middelhoge trefkans voor nederzettingsresten vanaf het
neolithicum tot en met de nieuwe tijd en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot
en met de volle middeleeuwen. Het type sporen dat tijdens dit onderzoek word
aangetroffen is meestal klein en beperkt van aard. Deze sporen zijn vaak erg moeilijk
op te sporen of vast te leggen waardoor het onduidelijk is of het geofysisch onderzoek
wel een bijdrage levert aan de kennis over het plangebied. Als de criteria overlopen
worden dan kan gesteld worden dat het onderzoek kan worden uitgevoerd. Omdat dit
type van onderzoek geen goede resultaten geeft voor nederzettingsresten en sporen
van begraving kan de nuttigheid in vraag worden gesteld. Doordat enkel gebruik
wordt gemaakt van elektrische en magnetische pulsen die de grond worden ingestuurd
is het geen schadelijke methode. Aangezien de kennisvermeerdering van het
onderzoek niet kan worden gestaafd kan dit de kosten voor dit onderzoek niet
verantwoorden. Er is bijgevolg geen noodzakelijkheid.
Indien de resultaten van het landschappelijk booronderzoek aantonen dat er nog
intacte, dan wel oppervlakkig verstoorde bodems aanwezig zijn kan er een verkennend
archeologisch booronderzoek worden uitgevoerd. Dit is namelijk de beste methode
om vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het mesolithicum en
neolithicum, die een hoge trefkans kregen toegekend, op te sporen. Het onderzoek
kan, middels boorondersteuning, uitgevoerd worden. Aangezien het de beste methode
is voor het vaststellen van vuursteenvindplaatsen is het zeker een nuttig onderzoek.
De schade die een handboor veroorzaakt is beperkt. Bijgevolg kan de noodzaak
geduid worden.
Indien de resultaten van een verkennend archeologisch booronderzoek positief zijn
dan kan ter hoogte van de positieve boringen een waarderend archeologisch
booronderzoek worden uitgevoerd. Doordat tijdens dit onderzoek in een fijnmazig
grid geboord wordt kunnen eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen van jagerverzamelaars nauwer afgelijnd worden. Het onderzoek kan uitgevoerd worden.
Doordat het de beste methode is om vuursteenvindplaatsen te waarderen en beter af
te lijnen is het een nuttig onderzoek. Ook al wordt in een fijnmazig grid geboord, de
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schadelijkheid blijft, omdat het een booronderzoek is, beperkt. Aangezien het de beste
methode is voor vuursteenvindplaatsen te waarderen kan de noodzaak van een
onderzoek, indien een vindplaats aanwezig is, zeker worden aangetoond.
Indien op basis van een waarderend booronderzoek duidelijk is dat er een
vuursteenvindplaats aanwezig is, dan kunnen proefputten een beter inzicht geven in de
ruimtelijke spreiding van de vondsten gerelateerd aan een vuursteenvindplaats. Het
plangebied is in gebruik als tuin, afhankelijk van de locatie (bomen) is het mogelijk om
dit uit te voeren. Het is een nuttig onderzoek omdat het bepalend is in de strategie
voor de opgraving van een vuursteenvindplaats. Het onderzoek is erg schadelijk,
omdat een proefput verstorend is voor de volledige oppervlakte van de werkput.
Omwille van het hoge nut kan ook de noodzaak geduid worden.
Een

proefsleuvenonderzoek

is

de

meest

geschikte

methode

om

zowel

nederzettingsresten als sporen van begraving uit de midden ijzertijd en de vroege
middeleeuwen vast te stellen. Door middel van een graafmachine wordt op
steekproefgewijze methode de teelaarde verwijderd en wordt onderzocht of er
antropogene sporen aanwezig zijn. Vandaag de dag is het mogelijk om het plangebied
te onderzoeken. Het is zeker een nuttige methode omdat het de beste methode is voor
het vaststellen van grondsporen. Indien het onderzoek goed wordt uitgevoerd is het
niet overdreven schadelijk voor het bodemarchief. De kenniswinst die deze methode
met zich mee brengt kan doorslaggevend zijn naar verdere onderzoeken toe. Hiermee
wordt de noodzaak geduid.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt daarom in eerste instantie
een landschappelijk booronderzoek geadviseerd. De resultaten hiervan zullen bepalen
welke de volgende te nemen stappen zijn. Het landschappelijk booronderzoek zal
door middel van 5 boringen, verspreid over het terrein een beter beeld doen vorm van
de aardkundige opbouw van de ondergrond en kan bepalen op welk niveau
archeologische resten verwacht kunnen worden. Aangezien in de toekomst tot 2 m
onder het maaiveld wordt verstoord worden de boringen tot deze diepte doorgezet.
Het booronderzoek wordt uitgevoerd door een aardkundige en een veldwerkleider.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een manuele boor van het type
edelman met een diameter van 7 cm.
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De boringen worden opgemeten in xyz-coördinaten met een nauwkeurigheidsgraad
van 1 cm.

Voor het landschappelijk booronderzoek worden de volgende onderzoeksvragen
vooropgesteld:


Wat is bekend over de bodemopbouw binnen het plangebied?



Op welke diepte komt het archeologisch relevant niveau voor? Kunnen er
meerdere niveaus worden herkend.



Kan op basis van het landschappelijk booronderzoek een beter beeld gevormd
worden van de eventueel verder te nemen stappen binnen het
archeologietraject?

Ter afsluiting van het bureauonderzoek worden de vooropgestelde onderzoeksvragen
beantwoord:
- Wat is het archeologische potentieel binnen de grenzen van het plangebied?
Het plangebied ligt binnen een voormalige Maasgeul die in het vroeg Holoceen
dichtslibde. Binnen het dynamische landschap werden lichte verhevenheden in het
landschap uitgekozen als locatie voor vuursteenvindplaatsen. Vandaag de dag is
moeilijk uit te maken waar deze verhevenheden lagen daar het landschap
uitgevlakt is. Om deze reden wordt een hoge trefkans opgesteld voor
vuursteenvindplaatsen

van

jager-verzamelaars

uit

het

mesolithicum

en

neolithicum. Voor nederzettingsresten en sporen van begraving is het plangebied
over het algemeen minder goed gelegen met uitzondering van de midden ijzertijd
en de vroege middeleeuwen. Deze perioden kregen een hoge trefkans toegekend.
Tenslotte werd er voor de late middeleeuwen een middelhoge trefkans toegekend.
- Wat is de impact van de geplande werken?
Voor de start van de werken wordt het hele terrein ontdaan van de bouwvoor.
Ter plaatse van het gebouw worden funderingszolen voorzien die minstens 2 m
diep worden aangezet. Ten noorden van het gebouw
regenwaterputten van 10.000 liter gestoken.
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De toekomstige wegenis wordt in doorlaatbare klinkers gemaakt die van een
onderfundering wordt voorzien. Er mag bijgevolg worden uitgegaan van een
verstoring van 50 à 70 cm beneden het maaiveldniveau. De impact van de
toekomstige werkzaamheden is matig tot lokaal groot te noemen.
- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek zijn er onvoldoende gegevens
aanwezig om de afwezigheid van een vindplaats te staven. Ter plaatse van de
huidige bebouwing is er een verstoring, binnen de rest van het plangebied zijn
geen verstoringen bekend. In eerste instantie wordt een landschappelijk
booronderzoek geadviseerd. Dit booronderzoek kan meer duidelijkheid brengen
over de situatie in de ondergrond. Uit een nabijgelegen onderzoek bleek namelijk
dat vanaf de onderzijde van de bouwvoor tot meer dan 2 m diepte beneden het
maaiveld archeologische resten zouden kunnen voorkomen. Daarnaast kan het
vast stellen of er daarnaast nog andere verstoringen voorkomen. Gezien de hoge
trefkans op vuursteenvindplaatsen wordt een verkennend archeologisch
booronderzoek geadviseerd. Indien dit positief is dan volgt een waarderend
archeologisch booronderzoek wat op z’n beurt gevolgd kan worden door een
proefputtenonderzoek. Voor het vaststellen van grondsporen uit de midden
ijzertijd, de vroege middeleeuwen en de late middeleeuwen wordt een
proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
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7. Samenvattingen
In het kader van de stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van een nieuwe brico
werd een bureauonderzoek uitgevoerd.
Het plangebied ligt binnen een voormalige Maasgeul en is vandaag de dag in gebruik
woonhuis met parktuin. In de diepe ondergrond komt de Kiezeloölietformatie voor.
Deze formatie bestaat uit vijf laagpakketen die bestaan uit grind, zand en klei of een
combinatie hiervan. In de ondiepe ondergrond komen ofwel Geistingen grinden dan
wel Stokkem grinden voor. Deze afzettingen zijn gemengd met zand en klei.
De bodemkaart geeft aan dat een groot deel van het plangebied niet gekarteerd is. Dit
hangt samen met het urbane karakter van de omgeving op het ogenblik van de
kartering in de jaren ’60 en ’70. In het westen en zuiden komen matig droge tot matig
natte zandleembodems zonder profiel voor.
Op basis van het bureauonderzoek werd een hoge verwachting opgesteld voor
vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het mesolithicum en neolithicum.
Voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en
sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen werd een
lage trefkans toegekend, met uitzondering van de midden ijzertijd en de vroege
middeleeuwen die een hoge trefkans krijgen. Voor nederzettingsresten uit de late
middeleeuwen werd een middelhoge trefkans opgesteld
Gezien deze verwachting kunnen archeologische resten niet worden uitgesloten
binnen het plangebied. Naar aanleiding daarvan wordt een landschappelijk
booronderzoek geadviseerd. Dat onderzoek zal bepalen welke de eventuele volgende
stappen zijn binnen het archeologietraject waaruit een archeologienota bestaat.
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Landschappelijk
booronderzoek
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Kadasterkaart

Topografische kaart

Datum uitvoering

02/12/2016

8.2. Archeologische voorkennis
Binnen het projectgebied zelf zijn nog geen archeologische sites aangetroffen. In de
omliggende regio vermeldt de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) wel diverse
archeologische vindplaatsen die als gevolg van historisch onderzoek, mechanische
prospectie, veldprospectie, metaaldetectie of als toevalsvondst aan het licht werden
gebracht. Deze vindplaatsen werden tijdens het bureauonderzoek door Archeopro
Vlaanderen uitvoerig toegelicht (zie hoofdstuk 4.5).
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8.3. Onderzoeksopdracht
Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied
Doel van dit landschappelijk bodemonderzoek is om na te gaan wat het archeologisch
potentieel is van het projectgebied en wat de impact van de werken hierop is.
Om dit te onderzoeken worden volgende vraagstellingen naar voor geschoven :


Wat is bekend over de bodemopbouw binnen het plangebied?



Op welke diepte komt het archeologisch relevant niveau voor? Kunnen er
meerdere niveaus worden herkend.



Kan op basis van het landschappelijk booronderzoek een beter beeld gevormd
worden van de eventueel verder te nemen stappen binnen het
archeologietraject?

Randvoorwaarden
Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing

Beschrijving van de geplande werken
Voor de beschrijving van de toekomstige werken verwijzen we naar hoofdstuk 3.6 van
het bureauonderzoek.

8.4. Werkwijze
Op basis van het bureauonderzoek werd door ArcheoPro Vlaanderen een voorstel
gedaan om 5 boringen verspreid over het terrein uit te voeren (zie hoofdstuk 6). In totaal
werden 5 boringen uitgezet. De boringen werden min of meer als een transect over
het plangebied geplaatst van noord naar zuid. De boring werd uitgevoerd met een
edelmanboor met een diameter van 7 cm. Het boorsediment werd stratigrafisch
uitgespreid op een plastic zeil. Na aanduiding van de aardkundige eenheden werd het
sediment geregistreerd door de aardkundige en gefotografeerd.
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8.5. Assessment
8.5.1. Inleiding
In het kader van het onderzoek in dit studiegebied werd reeds een bureauonderzoek
uitgevoerd. De eerstvolgende delen van het Assessment zijn bijgevolg reeds uitgewerkt
in een eerder onderdeel van dit onderzoek (tevens opgenomen in dit rapport). Het
betreft de onderdelen Geologie, geomorfologie en bodem (hoofdstuk 4.3), Historische
ligging (hoofdstuk 4.4) en Erfoedwaarden en archeologische vindplaatsen (hoofdstuk 4.5)
Bij deze onderdelen wordt bijgevolg gerefereerd naar de respectievelijke onderdelen in
deel 1.

8.5.2. Interpretatie en datering onderzoeksgebied
Aan de hand van de hoogte van de boorpunten varieert het terrein in grootteorde
tussen 32,32 en 30,95 m +TAW. De ondergrond van de bodems bestaat vanaf de
maximaal verkende diepte van 2,1 tot 2,0 m –mv uit groengrijs (5Y5/2) zeer fijn goed
gesorteerd zand dat beddingafzettingen representeert. Vanaf 1,7 tot 2,0 m –mv is
grijze (2,5Y 5/1 ) sterk siltige klei met zandlenzen aangetroffen met een abrupte
ondergrens, die een rustiger afzettingsmilieu aankondigen en overwegend uit
oeverafzettingen bestaan. Vervolgens is vanaf 1,5 tot 1,7 m –mv is grijze (2,5Y 5/1 )
zwak roestige sterk siltige klei aangetroffen met een abrupte ondergrens, die
oeverafzettingen representeren (Cg4-horizont). Vanaf 1,3 tot 1,5 m-mv zwak roestige
sterk siltige klei aangetroffen met een abrupte ondergrens (Cg3-horizont) en vanaf
grijze (2,5Y 5/1 ) zwak roestige lemige klei aangetroffen met een abrupte ondergrens
(Cg2-horizont) die oeverafzettingen representeren. Tot zover is de boven beschreven
ondergrond alleen in boring 3 aangetroffen die met een bereikte diepte van 2,1 m –mv
de diepst verkende boring.

Vervolgens is vanaf 45 à 95 tot 130 cm –mv (boring 3)

grijze (2,5Y 5/1 ) tot licht grijsbruine (10YR 5/2 licht tot matig roestige zwak zandige
leem (Cg1-horizont) aangetroffen. De beddingafzettingen zijn waarschijnlijk afgezet in
het Laat-Weichselien/Vroeg-Holoceen toen de Maas een bredere bedding innam en
bestond uit een vlechtend riviersysteem. Door de klimaatverbetering vanaf het VroegHoloceen veranderde de Maas van een vlechtend riviersysteem in een meanderend
riviersysteem. Een vlechtend riviersysteem dat afhankelijk van de watervoering uit
meerdere geulen bestond werd een meanderend riviersysteem dat uit een of enkele
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riviergeulen bestaat en een alluviale vlakte (overstromingsvlakte). Volgens de
Geomorfologische kaart van de Maasvallei in Belgisch Limburg (Paulissen 1973)
bevind het plangebied zich op de overgang van het Terras Lanaken en Alluviale Vlakte
van de Maas. De klei-en leemafzettingen tonen aan dat het plangebied tot de alluviale
vlakte van de Maas behoort. Opvallend is dat de oeverafzettingen van onder naar
boven zandiger worden. Eerst is sterk siltige klei afgezet, vervolgens lemige klei en
vervolgens leem. Het meest waarschijnlijk is dat het zandiger worden van deze
afzettingen is veroorzaakt door het in cultuur brengen van gronden op zijn vroegst in
het Neolithicum.

Afbeelding 23: Foto van boring 4.
De dikte van de humeuze bovenlaag varieert van tenminste 70 cm tot ca. 50 cm.
Daarbij kan een tweedeling gemaakt worden in dikte. In de directe omgeving van het
huis is een dikte van tenminste 70 cm aangetroffen in boring 1 en 70 cm in boring 2.
In de boorbeschrijving van boring 1 is een enigszins kunstmatige onderverdeling in
twee subhorizonten, die puur gebaseerd is op de hoeveelheid van bijmengingen. In de
bovenste 55 cm is een matige hoeveelheid houtskool en baksteen aangetroffen en een
stukje leisteen, terwijl in de onderste horizont een kleinere hoeveelheid houtskool,
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baksteen en geen leisteen is aangetroffen. Boring 1 is op 70 cm gestuit op baksteen.
De humeuze bovengrond kan gekarakteriseerd worden als donker grijsbruine (10YR
3/2), zwak humeuze leem met enkele grindstenen. Boring 2 bestaat de A-horizont uit
drie subhorizonten, maar bij deze wordt de zwak humeuze leem lichter van boven
naar onder. De bovenste 45 cm zijn donker grijsbruin (10YR 3/2). Tussen 45 en 55
cm –mv en is deze iets lichter donker grijsbruin (10YR 4/2) en vervolgens grijsbruin
(10YR 4/2). In boring 3 bestaat de humeuze bovenlaag eveneens uit 3 subhorizonten,
maar onder een dunne bouwvoor van 5 cm is de humeuze bovenlaag sterk gevlekt en
verstoord tot 20 cm en vervolgens zijn er tot 45 cm –mv geen indicaties voor
verstoringen. Echter onder deze A-horizont is de ondergrond tot 55 cm –mv gevlekt
en verstoord. In boring 4 is een enkele A-horizont van 50 cm aangetroffen waarin wat
baksteen en plastic is aangetroffen. In boring 5 is een A-horizont van 45 cm dikte met
twee subhorizonten. De bovenste subhorizont is aangetroffen tot 30 cm. De variatie
tussen de bovenste en onderste subhorizont is dat de bovenste donkerder is en de
onderste lichter. In wezen kan er een tweedeling worden gemaakt op basis van de
variatie in kleur. Als de kleur in de humeuze bovengrond van onder naar boven
varieert is dat indicatief voor een vrijwel onverstoorde A-horizont, terwijl een Ahorizont die van boven naar onder homogeen blijft indicatief is voor een
homogenisatie, doordat deze grond integraal vergraven of is opgebracht binnen zeer
korte tijd. Boring 1, 3 en 4 hebben een A-horizont die qua kleur vrij homogeen is en
die sterk antropogeen zijn beïnvloed. In boring 1 is gestuit op baksteen, boring 3 heeft
zowel een sterk verstoorde subhorizont in de A-horizont en daaronder en in boring 4
is plastic aangetroffen. Boring 2 en 5 hebben respectievelijk 3 en 2 subhorizonten in
de A-horizont, waarbij de onderste subhorizonten op enig moment niet meer bewerkt
zijn en de kleuren konden vervagen door uitspoeling en mineralisatie van de humus.
De ondergrond is geheel intact in boring 2, 4 en 5. Mogelijk geldt dat ook voor de
ondergrond van boring 1, maar deze is gestuit op 70 cm op baksteen. Het is moeilijk
om conclusies te trekken of de baksteen onderin boring 1 een brok puin of in het
verband van een oude fundering zit. In boring 3 is de ondergrond tot ca. 10 cm onder
de humeuze bovengrond verstoord. De aangetroffen verstoringen zijn niet dusdanig
dat eventuele archeologische resten per definitie op die punten verstoord zijn. De
bijmengingen in de A-horizont van baksteen en houtskool in de boring 1 en 3 en
baksteen in boring 4 en 5 kunnen worden gezien als archeologische indicatoren.
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Afbeelding 21: Boorpuntenkaart met aanduiding van de geplaatste boringen. Als ondergrond is een
hoogtemodel gegenereerd van het niveau waarop de C-horizont is vastgesteld. Daar boring 1 gestaakt
werd kon deze waarde hier niet achterhaald worden.
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Afbeelding 22: Boorprofielen van noord naar zuid.
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9. Tekstuele analyse van het landschappelijk
booronderzoek
Op 2 december 2016 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd op het
perceel waar weldra een nieuwe Brico zal ontwikkeld worden. Over het algemeen
blijkt het terrein een complexere opbouw te kennen dan vooropgesteld tijdens het
bureauonderzoek. Zo bestaan de diepst aangelegde afzettingen (2.0 – 2.1 m –Mv) uit
beddingafzettingen. Tussen 0.95 à 1.3 m en 2 m beneden het maaiveld zijn
oeverafzettingen vastgesteld.

Deze

worden op

hun

beurt

afgedekt

door

beddingafzettingen waarvan verwacht wordt dat deze uit het Laat-Weichselien tot
vroeg Holoceen dateren. Dit betekend dat er een aanpassing dient plaats te vinden van
het verwachtingsmodel, althans toch inzake de steentijd.
In tegenstelling tot wat gedacht werd op basis van de resultaten van een aangrenzend
onderzoek blijkt dat mesolithische en neolithische afzettingen zich net onder de
bouwvoor moeten situeren. Enkel ter hoogte van boring 3 is de overgang tussen de
bouwvoor en de onderliggende C-horizont lichtelijk aangetast (10 cm), in alle andere
boringen is de overgang tussen de bouwvoor en de C-horizont zonder verstoringen
vastgesteld. Deze vindplaatsen kunnen hier dus nog voorkomen. Vanaf 95 à 130 cm
beneden het maaiveldniveau komen opnieuw oeverafzettingen voor. Deze dateren uit
het paleolithicum. Er werd in het bureauonderzoek een lage trefkans opgesteld omdat
verwacht werd dat de Maasgeul oudere afzettingen zou hebben geërodeerd, maar dat
bleek niet het geval te zijn. Om deze reden wordt voor het paleolithicum alsnog een
hoge trefkans opgesteld. Binnen de oeverafzettingen zijn weliswaar geen sporen van
bodemvorming aangetroffen, maar deze vindplaatsen zijn erg kort in gebruik geweest
en hoeven bijgevolg niet altijd in relatie te staan met bodemvorming.
Doordat binnen het plangebied in eerste instantie de teelaarde verwijderd wordt is er
een gerede kans om aan te nemen dat eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen van
jager-verzamelaars uit het mesolithicum en neolithicum verstoord kunnen worden. Ter
hoogte van het toekomstige gebouw en de voorliggende regenwaterputten is er ook
een gerede kans om vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het
paleolithicum te verstoren. Doordat de funderingszolen op minstens 2 m diepte
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worden aangezet zal de verstoring niet beperkt blijven tot de zool zelf maar, rekening
houdende met de veiligheidsvoorschriften gaat voor iedere zool zeker minstens 20 m²
à 25 m² geroerd worden7. Om deze reden wordt er voor het volledige plangebied een
verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek wordt
uitgevoerd door een veldwerkleider. De boringen worden uitgevoerd in een
driehoeksgrid van 10 x 12 m waarbij de afstand tussen de boringen 12 m bedraagt en
de afstand tussen de raaien 10 m. De raaien worden verspringend ten opzichte van
elkaar geplaatst waarbij iedere raai 6 m opschuift ten opzichte van de vorige boorraai.
Op basis van de oppervlakte van het terrein, rekening houdend met het feit dat ter
plaatse van de woning geen boringen geplaatst moeten worden, worden er 41
boringen voorzien.
Er is voor gekozen om de boorraaien oost-west te oriënteren, dwars op de beek.
Doordat het een driehoeksgrid is kunnen er ook tereindoorsneden gemaakt worden
van noordwest naar zuidoost, niet toevallig ook dwars op de ligging van de voormalige
Maasgeul.
De boringen worden uitgevoerd met een handboor van het type edelman met een
minimale diameter van 10 cm. De boringen buiten de rode kader (afbeelding 26)
worden geplaatst tot minimaal 40 cm onder het maaiveldniveau of tot in de
beddingafzettingen. Op die manier kan gekeken worden of binnen de 40 cm beneden
de toekomstige verstoring een vindplaats aanwezig is of niet en welke maatregelen er
getroffen moeten worden om deze vindplaats in situ te kunnen bewaren. Binnen het
rode kader worden de boringen doorgezet tot in de top van de laat-pleistocene
beddingafzettingen.

Het

opgeboorde

sediment

wordt

per

stratigrafische

bodemeenheid en per laag van maximaal 20 cm dikte gezeefd. Aangezien dit
onderzoek specifiek tot doel heeft om vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars
op te sporen wordt gebruik gemaakt van een zeef met een maaswijdte van maximaal 2
mm.
De boringen worden opgemeten in xyz-coördinaten met een nauwkeurigheidsgraad
van 1 cm.

7

Indien men de heersende veiligheidsvoorwaarden zou volgen en bij de aanleg een talud van 45° respecteert dan wil dit

zeggen dat bij een zool van 1 m² (1 x 1 m) bij een aanzet op 2 m diepte, er een verstoring van 5 x 5 m 25m²) aan de
oppervlakte plaats grijpt.
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Afbeelding 23: Boorpuntenkaart voor het verkennend archeologisch booronderzoek.
Ook naar het proefsleuvenonderzoek is er meer duidelijkheid gekomen. Het volstaat
bijgevolg om slechts één onderzoeksvlak aan te leggen, namelijk meteen onder de
bouwvoor.

De vooropgestelde onderzoeksvragen kunnen bijgevolg beantwoord worden:
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- Wat is de bodemopbouw binnen het onderzochte gebied?
De diepst aangetroffen afzettingen (2.0 – 2.1 m –Mv) zijn beddingafzettingen.
Deze worden bedekt door oeverafzettingen die voorkomen tussen 95 en 130 cm
beneden maaiveldniveau tot 2 m beneden maaiveld. Deze worden op hun beurt
afgedekt door beddingafzettingen waarvan verwacht wordt dat deze uit het LaatWeichselien tot vroeg Holoceen dateren. Hierboven komt de bouwvoor voor.
- Op welke diepte komt het archeologisch relevant niveau voor? kunnen er
meerdere niveaus worden herkend?
Er kunnen twee archeologisch relevante niveaus worden herkend op basis van de
gegevens van het landschappelijk booronderzoek. Het eerste niveau situeert zich
meteen onder de bouwvoor. Op die niveau kunnen vuursteenvindplaatsen van
jager-verzamelaars voorkomen uit het mesolithicum en neolithicum. Daarnaast
kunnen hier archeologische resten vanaf het neolithicum worden aangetroffen. Op
een dieper niveau, vanaf 95 à 130 cm tot circa 2 m beneden het maaiveldniveau
komen oeverafzettingen voor uit het laat Pleistoceen. Binnen dit niveau kunnen
vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het paleolithicum voorkomen.
- Zijn er begraven bodems of paleosols aanwezig die potentieel bezitten in
functie van prehistorische occupatie?
Tijdens het booronderzoek zijn er geen indicaties aangetroffen die wijzen op een
begraven bodem of paleosol. Op een dieper niveau worden bijgevolg geen
vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars verwacht.
- Kan op basis van het landschappelijk booronderzoek een beter beeld gevormd
worden

van

de

eventueel

verder

te

nemen

stappen

binnen

het

archeologietraject?
Gezien de verwachting voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars wordt
er in eerste instantie een verkennend archeologisch booronderzoek geadviseerd
over het gehele plangebied. De onderzoeksdiepte is afhankelijk van de
toekomstige ontwikkeling. Buiten het gebouw volstaat het om tot 40 cm beneden
de bouwvoor te onderzoeken, ter plaatse van het gebouw en de regenwaterputten
moet geboord worden tot in de laat pleistocene beddingafzettingen.
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In een latere fase, na toetsing en onderzoek van de vuursteenvindplaatsen kan er
een proefsleuvenonderzoek plaats vinden om de verwachting voor resten uit de
midden ijzertijd, de vroege middeleeuwen en de late middeleeuwen te toetsen. Op
basis van het landschappelijk booronderzoek komt naar voren dat één niveau,
namelijk net onder de bouwvoor volstaat.
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10. Samenvattingen
Op 2 december 2016 werd er een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Daaruit
kwam naar voren dat de volgens de bodemkaart aanwezige bodemeenheden aanwezig
waren en ook doorgetrokken kunnen worden naar de niet gekarteerde delen. Uit het
onderzoek kwam een opeenvolging van bedding- en oeverafzettingen naar voren.
Hierdoor kan het opgestelde verwachtingsmodel worden aangepast. Om deze reden
wordt er in eerste instantie een verkennend archeologisch booronderzoek geadviseerd.
In een latere fase wordt een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
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11.

Potentiële

kennisvermeerdering

en

omkadering
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is het duidelijk dat het plangebied
gunstig gelegen is in verschillende periodes in het verleden. Het plangebied zelf ligt
binnen een voormalige Maasgeul die, op basis van onderzoeksresultaten van
aangrenzende onderzoeken waarschijnlijk in het laat-Pleistoceen of vroeg Holoceen
actief was. Bijgevolg gaan eventueel aanwezige paleolithische vindplaatsen verspoeld
zijn. Voor vuursteenvindplaatsen van het mesolithicum en neolithicum is een hoge
trefkans opgesteld. Voor later perioden is de lage ligging over het algemeen minder
gunstig. Archeologische resten vanaf het neolithicum tot en met de volle
middeleeuwen krijgen een lage trefkans opgesteld. Enkel voor de midden ijzertijd en
de vroege middeleeuwen kan er een hoge trefkans worden opgesteld. Tijdens deze
periodes werden lagere terreingedeelten opgezocht. Waarschijnlijk houdt dit verband
met klimaatsveranderingen.
Voor de late middeleeuwen werd een middelhoge trefkans opgesteld. In de nieuwe tijd
ligt het plangebied binnen akkerland, bewoning wordt niet weergegeven. Tot in de
20ste eeuw blijft het plangebied onbebouwd.
Op basis van de resultaten werd in eerste instantie een landschappelijk booronderzoek
geadviseerd. Dit onderzoek zou een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van de
ondergrond en het opgestelde verwachtingsmodel toetsen.

Tijdens het landschappelijk booronderzoek kwam naar voren dat afzettingsfasen in de
ondergrond complexer zijn dan gedacht. Zo zijn er opeenvolgend bedding- en
oeverafzettingen vastgesteld. Aangezien beddingafzettingen uit het laat-Pleistoceen of
vroeg

Holoceen

oudere

oeverafzettingen

afdekken,

kan

het

opgestelde

verwachtingsmodel bijgesteld worden. Op dat vlak heeft dit onderzoek een
kenniswinst gegenereerd. Er kunnen bijgevolg nog vuursteenvindplaatsen uit het laatPaleolithicum voorkomen.
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Gezien de hoge trefkans voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars is er een
verkennend archeologisch booronderzoek geadviseerd. Dit onderzoek is de meest
geschikte methode om de trefkans voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars
te toetsen. Op basis van dat onderzoek kan bepaald worden of het archeologietraject
voor vuursteenvindplaatsen moet worden verdergezet of dat er kan worden
overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek om nederzettingsresten en sporen van
begraving op te sporen.
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13. Lijst met gebruikte dateringen
Ruwe
datering

Verfijning
1

Paleolithicum

STEENTIJD

Mesolithicum

Neolithicum

Bronstijd

METAALTIJDEN
IJzertijd

ROMEINSE TIJD

MIDDELEEUWEN

Romeinse tijd

Verfijning 2

Verfijning 3

Precieze datering

Vroeg-paleolithicum

Vroeg-paleolithicum

1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden

Midden-paleolithicum

Midden-paleolithicum

250.000 - 38.000 jaar geleden

Laat-paleolithicum

Laat-paleolithicum

38.000 - 12.000 jaar geleden

Vroeg-mesolithicum

Vroeg-mesolithicum

ca. 9.500 - 7.700 v. Chr.

Midden-mesolithicum

Midden-mesolithicum

7.700 - 7.000/6.500 v. Chr.

Laat-mesolithicum

Laat-mesolithicum

ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr.

Finaal-mesolithicum

Finaal-mesolithicum

ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr.

Vroeg-neolithicum

Vroeg-neolithicum

5.300 - 4.800 v. Chr.

Midden-neolithicum

Midden-neolithicum

4.500 - 3.500 v. Chr.

Laat-neolithicum

Laat-neolithicum

3.500 - 3.000 v. Chr.

Finaal-neolithicum

Finaal-neolithicum

3.000 - 2.000 v. Chr.

Vroege bronstijd

Vroege bronstijd

2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr.

Midden bronstijd

Midden bronstijd

1.800/1.750 - 1.100 v. Chr.

Late bronstijd

Late bronstijd

1.100 - 800 v. Chr.

Vroege ijzertijd
Midden ijzertijd
(oosten)

Vroege ijzertijd

800 - 475/450 v.Chr.

Midden ijzertijd (oosten)

475/450 - 250 v. Chr.

Late ijzertijd (oosten)

Late ijzertijd (oosten)

250 - 57 v. Chr.

Late ijzertijd (westen)

Late ijzertijd (westen)

475/450 - 57 v. Chr.

Vroeg-Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd

57 v. Chr. – 69

Midden-Romeinse tijd

Midden-Romeinse tijd

69 – 284

Laat-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

284 – 402

Vroege middeleeuwen

Frankische periode

5de eeuw - 6de eeuw

Merovingische periode

6de eeuw - 8ste eeuw

Karolingische periode

8ste eeuw - 9de eeuw

Volle middeleeuwen

Volle middeleeuwen

10de eeuw - 12de eeuw

Late middeleeuwen

Late middeleeuwen

13de eeuw - 15de eeuw

Middeleeuwen

16de eeuw
NIEUWE TIJD

Nieuwe tijd

17de eeuw
18de eeuw

NIEUWSTE TIJD

Nieuwste tijd

19de eeuw
20ste eeuw
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Bijlage 3

Locatie:
Maaseik - Plantage
Projectcode:
2016L30
Type booronderzoek:
Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
X-coördinaat:
Y-coördinaat:
Z-Coördinaat:

1
2/12/2016
Edelman
7
handmatig
/
249008,17
199333,67
32,32

Boorlijst

nummer
aardkundige
eenheid

Observaties:
Landgebruik:
Vegetatie:

Beschrijver:
Rapportnummer:
Landschappelijk booronderzoek
Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie:
Lcp
Plan-/ tekeningnummer.:
GP
Fotonummer:

1

0

2

55

naam
aardkundige
eenheid

Hoofdklass Textuurkla
Typezand
e
sse

kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

55 ja

vochtig

Ap1

L

L

Z1

dgr br

10YR3/2

SXX, OPH7,
SLE, BMB7 abrupt

70 nee

vochtig

Ap2

L

L

Z1

dgr br

10YR3/2

SXX, OPH6,
BMB6

Interpretaties: gestuit op grind
berm naast oprit
gras

1

beschrijving

OnderEinddiepte grens
bereikt

Begin-diepte

J. Wijnen
16-278

bodemstructuur

Gradatie

Groottegrensgrensregelfeno-menen
klasse
duidelijk-heid matigheid

duidelijk

Locatie:
Maaseik - Plantage
Projectcode:
2016L30
Type booronderzoek:
Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
X-coördinaat:
Y-coördinaat:
Z-Coördinaat:

Boorlijst

nummer
aardkundige
eenheid

Observaties:
Landgebruik:
Vegetatie:

Beschrijver:
Rapportnummer:
Landschappelijk booronderzoek
Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
100
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie:
Lcp
Plan-/ tekeningnummer.:
GP
Fotonummer:
2

2
2/12/2016
Edelman
7
handmatig
/
249014,36
199296,80
30,88
OnderEinddiepte grens
bereikt

Begin-diepte

beschrijving

naam
aardkundige
eenheid

Hoofdklass Textuurkla
Typezand
e
sse

kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

Ap1
Ap2
Ap3

L
L
L

L
L
L

Z1
Z1
Z1

zdgr br
dgr br
br gr

10YR3/2
10YR4/2
10YR4/2

lgr br
lgr br, or
gevl

10YR5/2

1
2
3

0
45
55

45 ja
55 ja
70 ja

vochtig
vochtig
vochtig

4

70

100 ja

vochtig

C

L

L

Z1

5

100

120 nee

vochtig

Cg

L

L

Z1

10YR5/2

Interpretaties: pseudogley op 100 cm
berm met bomen achter huis
geen, bladerdek

bodemstructuur

Gradatie

J. Wijnen
16-278

Groottegrensgrensregelfeno-menen
klasse
duidelijk-heid matigheid

SXX
SXX
SXX
zwak
roestig
matig
roestig

abrupt
abrupt
abrupt

recht
recht
recht

abrupt

recht

Locatie:
Maaseik - Plantage
Projectcode:
2016L30
Type booronderzoek:
Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
X-coördinaat:
Y-coördinaat:
Z-Coördinaat:

3
2/12/2016
Edelman
7
handmatig
/
249002,63
199284,30
30,97

Boorlijst

nummer
aardkundige
eenheid

Observaties:
Landgebruik:
Vegetatie:

Beschrijver:
Rapportnummer:
Landschappelijk booronderzoek
Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
55
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie:
Ldp
Plan-/ tekeningnummer.:
GP
Fotonummer:
3

OnderEinddiepte grens
bereikt

Begin-diepte

beschrijving

naam
aardkundige
eenheid

Hoofdklass Textuurkla
Typezand
e
sse

kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

Ap1

L

L

Z1

dgr br
br , dbr
gevl

10YR4/1
10YR5/3

dgr br
gr, dbr
gevl
gr
gr
gr
gr
gr
gn gr

2,5Y5/1
5Y5/2

1

0

5 ja

vochtig

11

5

20 ja

vochtig

XXX

L

L

Z1

2

20

45 ja

vochtig

Ap2

L

L

Z1

12
5
6
7
8

45
55
95
130
150

55
95
130
150
170

vochtig
vochtig
vochtig
vochtig
vochtig

XXX
Cg1
Cg2
Cg3
Cg4

L
L
E
E
E

L
L
Ea
E
E

Z1
Z1

9
10

170
200

200 ja
210 nee

vochtig
vochtig

Cg5
C

E
Z

E
Z

ja
ja
ja
ja
ja

Z2

Interpretaties:
tuin
gras

bodemstructuur

Gradatie

J. Wijnen
16-278

Groottegrensgrensregelfeno-menen
klasse
duidelijk-heid matigheid

abrupt

recht

abrupt

recht

10YR3/1

bmb6, oph6 abrupt

recht

2,5Y5/1
2,5Y5/1
2,5Y5/1
2,5Y5/1
2,5Y5/1

RO2
RO2
RO1

abrupt
abrupt
abrupt
abrupt
abrupt

recht
recht
recht
recht
recht

met
zandlens
abrupt
of zandlens

recht

oph6

Locatie:
Maaseik - Plantage
Projectcode:
2016L30
Type booronderzoek:
Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
X-coördinaat:
Y-coördinaat:
Z-Coördinaat:

Beschrijver:
Rapportnummer:
Landschappelijk booronderzoek
Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
50
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie:
Ldp
Plan-/ tekeningnummer.:
GP
Fotonummer:
4

4
2/12/2016
Edelman
7
handmatig
/
249002,63
199253,49
30,98

nummer
aardkundige
eenheid

beschrijving

naam
aardkundige
eenheid

Hoofdklass Textuurkla
Typezand
e
sse

kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

50 ja

vochtig

Ap

L

L

Z1

10YR3/1

90 nee

vochtig

Cg

L

L

Z1

dgr br
lgr br, or
gevl

OnderEinddiepte grens
bereikt

Begin-diepte

0

5

50

Boorlijst

1

Observaties:
Landgebruik:
Vegetatie:

Interpretaties:
tuin
gras

10YR5/2

bodemstructuur

Gradatie

J. Wijnen
16-278

Groottegrensgrensregelfeno-menen
klasse
duidelijk-heid matigheid

bmb6,
plastic

abrupt

recht

Locatie:
Maaseik - Plantage
Projectcode:
2016L30
Type booronderzoek:
Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
X-coördinaat:
Y-coördinaat:
Z-Coördinaat:

5
2/12/2016
Edelman
7
handmatig
/
249003,27
199230,15
30,95
OnderEinddiepte grens
bereikt

Begin-diepte

beschrijving

1
2

0
30

30 ja
45 ja

vochtig
vochtig

5

45

80 nee

vochtig

naam
aardkundige
eenheid

textuur

Klasse

Typezand

Ap1
Ap2

L
L

L
L

Z1
Z1

Cg

L

L

Z1

Boorlijst

nummer
aardkundige
eenheid

Beschrijver:
Rapportnummer:
Landschappelijk booronderzoek
Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
45
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie:
Lep
Plan-/ tekeningnummer.:
GP
Fotonummer:
5

Observaties:
Landgebruik:
Vegetatie:

Interpretaties:
tuin
gras

kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

dgr br
gr br
lgr br, or
gevl

10YR3/1
10YR4/2
10YR5/2

bodemstructuur

Gradatie

J. Wijnen
16-278

Groottegrensgrensregelfeno-menen
klasse
duidelijk-heid matigheid

bmb6
bmb6

abrupt
abrupt

recht
recht

Bijlage 4

Boring 1

Lb 72-coördinaten: 249008/199334

mv (cm) TAW(m)
0

32,32
Leem, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, matig
baksteenhoudend, matig houtskool, grindstenen, leisteen, Ap1-horizont, 10YR 3/2
55
70

Boring 2

Leem, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak
baksteenhoudend, weinig houtskool, grindstenen, Ap2-horizont, 10YR 3/2

Lb 72-coördinaten: 249014/199297

mv (cm) TAW(m)
0

30,88
Leem, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens,
grindstenen, Ap1-horizont, 10YR 3/2
45
55
70

1

29,88

100
120

Leem, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens,
grindstenen, Ap2-horizont, 10YR 4/2
Leem, zwak zandig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, grindstenen,
Ap3-horizont, 10YR 4/2
Leem, zwak zandig, lichtgrijs/bruin, zwak roesthoudend, Cg-horizont, 10YR 5/2

Leem, zwak zandig, lichtgrijs/bruin, matig roesthoudend, oranje gevlekt, Cg-horizont,
10YR 5/2

Boring 3

Lb 72-coördinaten: 249003/199284

mv (cm) TAW(m)
0

5

30,97

20

Leem, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, weinig
houtskool, Ap1-horizont, 10YR 4/1

45
55

Leem, zwak zandig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord,
donker bruin gevlekt, 10YR 5/3
95

1

29,97
130
150
170

2

200
210

28,97

Leem, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak
baksteenhoudend, weinig houtskool, Ap1-horizont, 10YR 3/1
Leem, zwak zandig, grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, donker bruin
gevlekt, 2,5Y 5/1
Leem, zwak zandig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, gevlekt, Cg1horizont, 2,5Y 5/1
Klei, zwak zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, lemige klei,
gevlekt, Cg2-horizont, 2,5Y 5/1

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, klei, Cg3-horizont,
2,5Y 5/1
Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, klei, Cg4-horizont, 2,5Y 5/1
Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, klei met zandlens, Cg4-horizont, 2,5Y 5/1

Zand, zeer fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, groen/grijs, 5Y5/2

Boring 4

Lb 72-coördinaten: 249003/199253

mv (cm) TAW(m)
0

30,98
Leem, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak
baksteenhoudend, plastic, Ap1-horizont, 10YR 3/1
50

90

1

29,98

Leem, zwak zandig, lichtgrijs/bruin, zwak roesthoudend, oranje gevlekt, Cg-horizont,
10YR 5/2

Boring 5

Lb 72-coördinaten: 249003/199230

mv (cm) TAW(m)
0

30,95
30

Leem, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak
baksteenhoudend, Ap-horizont, 10YR 3/1

45

80

1

29,95

Leem, zwak zandig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak
baksteenhoudend, A-horizont, Ap-horizont, 10YR 4/2
Leem, zwak zandig, lichtgrijs/bruin matig roesthoudend, oranje gevlekt, Cg-horizont,
10YR 5/2

Bijlage 5

Projectcode:

1
2
3
4
5

Uniek
herkenningsnummer

Fotolijst

2016L30
Type
Profielfoto
Profielfoto
Profielfoto
Profielfoto
Profielfoto

Vervaardigingswijze
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal

Datum
2/12/16
2/12/16
2/12/16
2/12/16
2/12/16

Boornummer
1
2
3
4
5

Horizont
/
/
/
/
/

Opmerking

