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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2017)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017A391
Locatie: Limburg, Lommel, Gerard Mercatorstraat
Bounding box: punt 1 (NW) – X 212308,690
Punt 2 (ZO) – X 212456,881

Y 212082,291
Y 211976,928

Kadaster: Lommel, afdeling 1, sectie C, perceel 1437y39 (partim)
Oppervlakte projectgebied: ca. 7916 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: Erfgoedcel Lommel (Ferdi
Geerts)

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zullen drie autogarages met werkhuis opgericht worden. Het gaat
om een oppervlakte van 2689m². Deze zullen gefundeerd worden op zolen en zullen vermoedelijk ca.
80 cm diep gaan. De vloerplaat zal ca. 40 cm diep gaan. Er worden ook nutsleidingen voorzien en ter
hoogte van het werkhuis zullen enkele zones iets dieper aangelegd worden.
Rondom wordt wegenis en parking aangelegd waarbij men ca. 40 cm diep zal gaan. Het gaat om een
oppervlakte van 3592 m² dat verhard zal worden.
Verspreid over het terrein worden enkele bufferbekkens aangelegd met een oppervlakte van 348 m²
en een diepte van ca. 1,50m.
Tot slot zal nog een oppervlakte van 1287m² als groenzone aangelegd worden. Hier zal enkel nieuwe
aanplanting gebeuren.
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Figuur 4: Inplantingsplan. (Mamu Architects 2016)
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Figuur 5: Inplantingsplan met aanduiding geplande ingrepen. (Mamu Architects 2017)
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Figuur 6: Funderings- en rioleringsplan. (Mamu Architects 2016)
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Figuur 7: Grondplan gelijkvloers. (Mamu Architects 2016)
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Het projectgebied kent doorheen de tijd een lage densiteit aan bebouwing. Voor de historische
beschrijving zal dan ook voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en kaart van Vandermaelen. Er werd gebruik
gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig werden deze op
een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens geraadpleegd
op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal4. Ook de luchtfoto’s werden bekeken maar
enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten zuidwesten van Lommel. In het westen grenst het perceel aan de Gerard
Mercatorstraat, in het zuiden aan de Balendijk.

Figuur 8: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de hoogteprofielen kan men vaststellen dat het terrein licht afhelt in zuidelijke en
westelijke richting. Het hoogste punt bevindt zich op 48,7 m TAW, het laagste punt op 47,9 m TAW.

Figuur 9: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 10: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 47,5m
TAW bevindt. De omgeving is vrij vlak met hier en daar hoger gelegen delen ter hoogte van de duinen.
De locatie van het onderzoek ligt in het westelijk deel van Lommel dat bij de Kempense vlakte hoort
(Scheldebekken). De locatie ligt ongeveer halverwege tussen twee depressies die zorgen voor de
afwatering van het oostelijk gelegen Kempens Plateau (in het noorden de Ritrijenloop/Blokwaters op
de Maatheide en in het zuiden de Molse Nete).
Het grondgebied van Lommel is gelegen op de noordwestrand van het Kempens laagplateau, waar de
50 meter hoogtelijn (Kattenbos-Eltenbos) de waterscheiding vormt van Maas-(Dommel) en Schelde(Nete)bekken. Ze telt diverse beekjes, waarvan de voornaamste zijn: de Elzenloop, de Kolkgracht, de
Eindergat- of Rijtjesloop, de Einder-, Dodevenkuil-, Klacht- en Hondshoevenloop, de Heuvelse Loop, de
Voetveld- of Ritrijenloop, de Stevensvennen-, Katrijt- en Oude-Voswijerloop, de Hinneputbeek of Oude
Beek en de Balengracht. Deze "rijten" of "lopen" lagen bovendien aan de basis van het ontstaan van
de negen oude Lommelse woonkernen. De Grote Nete, de enige belangrijke waterloop op Lommels
grondgebied, vormt een natuurlijke grens in het zuiden 6.

Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Lommel.
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Het projectgebied is in de Kempen gelegen. Het grootste deel van het projectgebied valt onder
bodemtype ZAg, een zeer droge tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B
horizont. Deze zeer droge tot matig natte complexen vertonen een uitgesproken microreliëf in een
oud duinlandschap waar zeer droge en matig natte, meestal Podzolen op korte afstand naast elkaar
voorkomen. De gronden met dikke humeuze bovengrond kenmerken de matig natte lager gelegen
delen.
Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

A

complex van zeer droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

g

met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

In het noorden valt een stukje onder bodemtype Zcg, in het zuiden onder t-Zcg. Het zijn matig droge
zandbodems met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Deze Podzoleenheden hebben een grijze
bovengrond van wisselende diepte. Vele profielen vertonen een verkitting van de onderste B horizont,
vooral bij de ontwikkeling “. . g”. De textureel contrasterende substraten vertegenwoordigen de onder
Pleistocene afzettingen , of formaties behorend tot het Diestiaan. Roestverschijnselen beginnen tussen
60 en 90 cm. De waterhuishouding is goed in de winter, maar de gronden zijn droogtegevoelig in de
zomer.
Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

c

Matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

g

met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Substraat

t-

Terras op geringe of matige diepte

Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

c

Matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

g

met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
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Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Het onderzoeksgebied behoort volgens de tertiair geologische kaart tot de Formatie van Mol en meer
bepaald het Lid van Maatheide. Deze bestaat uit wit grof kwartszand, is zeer goed gesorteerd en is
dikwijls door humusinfiltratie zwartbruin verkleurd.

Figuur 13: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de quartair geologische kaart bevindt het grootste deel van het projectgebied zich onder type
32. Hierbij zijn geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie
aanwezig.

Figuur 14: Uitleg type 32 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 15: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 16: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing en akkerbouw.

Figuur 17: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De Lommelse landduinen of bergen ontstonden op het einde van de laatste IJstijd (10.000 v.C.), onder
invloed van zuidwestwinden. Jongere stuifzandformaties vormden zich in de late middeleeuwen (12de14de eeuw), ten gevolge van bevolkingstoename en ontginningsactiviteit die resulteerden in het
onoordeelkundig afgraven de heide. In Lommel liggen deze “bergen” in een halve cirkel van het
zuidoosten (Hoeverberg) tot het noorden (Blekenberg). Omstreeks 990 lag Lommel in het loofwoud
van de Hoge Kempen. In de middeleeuwen trad ontbossing op, waarbij heide in de plaats kwam. In
Lommel waren bossen nadien schaars7.
In Lommel werden uitgestrekte steentijdsitecomplexen gevonden op de noordelijke dalhellingen van
enkele depressies. Het gaat onder meer om de Molse Nete (Kristalpark), Ritreienloop (Maatheide) en
Klagloop (Nieuwe Kopen). De datering van deze steentijdsitecomplexen strekt zich uit vanaf het
finaalpaleolithicum tot en met het mesolithicum. Finaalpaleolithische sites zijn vaak geassocieerd met
een paleobodem en de mesolithische sites situeren zich in de podzolbodem. Neolithische vondsten
(gepolijste bijlen, pijlpunten, scherven van bekeraardewerk …) komen verspreid over Lommel voor,
maar ze zijn vaak gerelateerd met de voormelde depressies. In het noordwesten van de gemeente, op
de grens met Mol en Bergeijk, stond een drieperiodengrafheuvel (finaalneolithicum-vroege bronstijd).
Sporen van neolithische constructies zijn tot op heden nog niet gevonden.
Nederzettingen uit de bronstijd zijn in Lommel niet ontdekt. De belangrijkste archeologische vondst
uit deze periode is het bronsdepot van de Konijnenpijp (Lutlommel) dat dateert uit de late bronstijd.
Op dat ogenblik moet er in Lutlommel ergens een welvarende bronstijdnederzetting geweest zijn.
Wat de ijzertijd betreft, zijn twee grafvelden, Lommel-Kattenbos en Lommel-Blekerheide, en één
nederzetting, Lommel-Hoeverheide, gevonden. De eerstvolgende archeologische getuigenis is de
vondst in Lutlommel in 1938 van een Merovingisch grafveld nabij de plaats "Bij den Driehoek", dat te
dateren valt tussen eind 6de en eind 7de eeuw8.
De oudste benaming van Lommel dateert van 990, waarin graaf Ansfried zijn domein in Lommel, in de
oorkonde omschreven als villam suam de Loemele aan de kapittelkerk van Hilvarenbeek schenkt. Het
tweede deel, “lo”, dat tot “le” evolueerde, zou wijzen op bos op hoge zandgrond. Het eerste kan als
een waternaam beschouwd worden. “Loem”, “lum” is in verband te brengen met het Oudengelse
“lum(m)”: ven, moeras. De volledige dorpsnaam betekent dan een hoger gelegen loof- of kreupelbos
bij een moeras of ven.
Tot het midden van de 19de eeuw bleef in Lommel driekwart van de totale oppervlakte “woeste” grond
van heide en moeras. De afbouw van het heideareaal gebeurde in 1840-1860 en na 1880. In de heide
liggen of lagen diverse moerassen of platten, waar turf en schadden gestoken werden. De voornaamste
zijn de Maai, de Vriesput, Hoever-, Karrestrater- en Barrierplat, Heuvelse of groene Maai, Heiderplat,
Riebos en de Blokwaters.
Aan het eind van de 18de en vooral in de 19de eeuw wou men de “woeste” gronden ontginnen en werd
massaal dennenbos aangeplant. Dankzij voortdurende herbebossing in de 20ste eeuw is Lommel een
relatief groene gemeente gebleven.
Lommel bestond in het Ancien Régime uit 9 gehuchten. De oudste nederzettingen waren op de hoger
gelegen en drogere gebieden te vinden. Volgende woonkernen zijn van Merovingisch-Karolingische
oorsprong: Abdijhoeven, Dorp, Lutlommel, Heuvel, Kattenbos. De volgende woonkernen zijn laat7
8

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Lommel.
J. Claesen et al. 2016.
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middeleeuws: Einde, Heide, Wijerken, Adelberg, Dodeven, Vrijshrring, Eltenbos. Na 1500 ontwikkelden
zich op het gehucht Heuvel nog twee andere woonkernen: Driehoek en Schievelhoek. In tegenstelling
tot de oudere woonkernen bevonden de nieuwe gehuchten zich in het lagere, natte deel van Lommel.
Omstreeks 1800 ontstonden zo Barrier, Kerkhoven, Stevensvennen, Waaltjes. Langs het MaasScheldekanaal ontstond ca. 1846 het gehucht Blauwe Kei. De Kolonie werd in 1850-1851 door de
Belgische regering opgericht op de Heuvelse Heide. Werkplaatsen ontstond in 1904-1914.
Op de heide tussen Lommel en Postel zou in 1600, de vermaarde veldslag plaats hebben tussen de
Staatse ritmeester Breauté en Gerard Abrahams in Spaanse dienst, zogenaamd Lekkerbeetje. In 1794
leed Lommel onder Franse militaire plundertochten. Op 11 januari 1799 werd het dorp, waar onder
meer vele smokkelaars, brigands en vaandelvluchtigen een onderkomen hadden gevonden, door
Fransen omsingeld, hetgeen resulteerde in doden, gevangenen en buitgemaakte wapens. Het ancien
régime eindigde hier pas op 12 november 1807 (ruiltraktaat van Fontainebleau), wanneer Lommel in
ruil voor het deels aan de Noordelijke Nederlanden afgestane Luyksgestel bij de zuidelijke
departementen werd gevoegd9.
Op het moment dat de Ferrariskaart werd opgemaakt (1771-1778), maakte Lommel deel uit van de
Verenigde Provincies, waardoor deze gemeente niet is afgebeeld. In ongeveer delfde periode is er wel
een kaart van Degault uit 1786 waarop Lommel wel is afgebeeld10. Het projectgebied is onbebouwd
en wordt als woeste grond afgebeeld.

Figuur 18: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

9

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Lommel.
ARB, Fonds kaarten en plattegronden in handschrift, 27B. Kaart van het grensgebied tussen de Verenigde
Provincies en de Oostenrijkse Nederlanden, Kaarttekenaar genie-kapitein Degault en de commissaris van de
H.H.M. grenzen B. Van der Borch. Ondertekend te Antwerpen 15 oktober 1786.
10
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Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is het projectgebied onbebouwd.

Figuur 19: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) toont dat het projectgebied in de Dorper Heide gelegen was.

Figuur 20: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De topografische kaart uit 1872 geeft een gelijkaardig beeld waarbij het projectgebied uit heide
bestaat.

Figuur 21: Topografische kaart uit 1872 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)

De topografische kaart uit 1935 toont dat er in het oosten van het projectgebied een spoorweg werd
aangelegd.

Figuur 22: Topografische kaart uit 1935 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 toont dat de heide werd omgevormd tot landbouwgronden ter hoogte van het
projectgebied. De spoorweg lijkt hier eerder buiten het projectgebied te liggen.

Figuur 23: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit 1979-1990 toont aan dat de spoorweg buiten gebruik raakte. Het projectgebied
bestond uit landbouwgronden.

Figuur 24: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

19

Tegen 2000-2003 was de huidige wegenis reeds aangelegd.

Figuur 25: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied.
-

Locatie 700270, 700109: Op basis van luchtfoto’s wordt hier een celtic field uit de Bronstijd
gesitueerd.
De twee gebeurtenissen ten zuiden betreffen archeologische vooronderzoeken waarbij geen
sporen werden aangesneden.
Locatie 51300: Hier werd lithisch materiaal gevonden.
De gebeurtenis ten noorden betreft een archeologisch vooronderzoek waarbij geen relevante
archeologische sporen werden aangetroffen.
Locatie 700535: Hier werd lithisch materiaal en aardewerk uit de Bronstijd gevonden.
Locatie 700528: Tijdens een veldprospectie werd lithisch materiaal uit het mesolithicum
gevonden. 658 vondsten bestaan uit silex, 45 uit wommersom.
Ten oosten is een gebeurtenis gelegen waarbij geen archeologische sporen werden
aangetroffen.
Locatie 102133: In 1927 werd een vondstenconcentratie lithisch materiaal uit het
mesolithicum en neolithicum gevonden.
Locatie 165025: Hier werd een vondstenconcentratie lithisch materiaal uit het neolithicum
gevonden.
Locatie 700525: Op de noordelijke dalhelling van de Molse Nete werd lithisch materiaal uit het
finaal-paleolithicum aangetroffen. Het gaat om 560 artefacten uit silex en 70 artefacten uit
wommersomkwartsiet.
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-

-

-

Locatie 150448: Hier werden zowel boringen, prospecties als een opgraving uitgevoerd. De
veelvuldige aanwezigheid van montbanidebitage en wommersomkwartsiet wijzen op een
laatmesolithische occupatie, maar enkele neolithische elementen werden eveneens
aangetroffen. Mogelijk werden ook een aantal finaal-paleolithische artefacten aangetroffen.
Locatie 50729: Tijdens een veldprospectie werd voorwerpen uit het jong-paleolithicum
gevonden.
Locatie 50748: In de boringen werd lithisch materiaal gevonden. Tijdens een vroegere
prospectie zou hier epipaleolithisch materiaal gevonden zijn.
Locatie 52242: Naar aanleiding van de aanleg van de Fluxys gasleiding waarbij boringen
werden gezet en een opgraving werd uitgevoerd. Tijdens de boringen kwamen 120 artefacten
aan het licht, tijdens de opgraving 4504 artefacten (drie concentraties). Ze kunnen gedateerd
worden in het laat-mesolithicum.
Locatie 50753: In de nieuwe tijd zou hier een schans gelegen zijn.

Figuur 26: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2016)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18 de
onbebouwd was en eerst als heide, later als landbouwgrond in gebruik was. In de 20ste eeuw liep een
spoorweg ten oosten van het gebied, maar het is onduidelijk of deze (deels) binnen het projectgebied
lag of er buiten. De grote steentijdcomplexen liggen telkens ten noorden van de dalhellingen.
Aangezien het projectgebied tussen twee depressies gelegen is zullen dergelijke complexen hier niet
voorkomen. Er kan echter niet uitgesloten worden dat hier een geïsoleerde steentijdsite gelegen is. In
de omgeving werden voornamelijk lithhische artefacten aangetroffen en is de kennis wat betreft de
metaaltijden zeer beperkt. Op basis van luchtfoto’s worden celtic fields in de omgeving gesitueerd,
maar er werden nog geen concrete sporen of vondsten aangetroffen. Enkele archeologische
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onderzoeken in de buurt leverden niets op, maar dit wilt niet zeggen dat ook hier sporen uitgesloten
kunnen worden. Naar de middeleeuwen en meer recentere periodes toe is duidelijk dat dit gebied uit
heide bestond en er geen menselijke bewoning aanwezig was.

2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor
de periode vanaf de middeleeuwen tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om
onbebouwd heidegebied (na WOII landbouwgebied) waar weinig sporen te verwachten zijn.
Mogelijk worden bewerkingssporen, perceelsgrenzen en –grachten aangetroffen maar deze
zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Naar oudere periodes toe kon het archeologisch
potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden. Gezien de landschappelijke ligging worden
geen grote steentijdcomplexen verwacht, maar een geïsoleerde steentijdsite kan echter niet
uitgesloten worden. Mogelijk is hier geen paleobodem aanwezig, maar op basis van de
bodemkaart kan wel een Podzol verwacht worden. Naar de metaaltijden toe is voor deze
omgeving nog maar zeer weinig geweten, maar vondsten en sporen uit deze periode kunnen
niet uitgesloten worden. Voor de oudere periodes kan het archeologisch potentieel als
middelmatig beschouwd worden.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Op basis van het bureauonderzoek lijkt het terrein onverstoord te zijn. Mogelijk heeft de
aanleg van de spoorweg in het oosten een klein deel verstoord.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Ter hoogte van het projectgebied zullen drie autogarages met werkhuis opgericht worden. Het
gaat om een oppervlakte van 2689m². Deze zullen gefundeerd worden op zolen en zullen
vermoedelijk ca. 80 cm diep gaan. De vloerplaat zal ca. 40 cm diep gaan. Er worden ook
nutsleidingen voorzien en ter hoogte van het werkhuis zullen enkele zones iets dieper
aangelegd worden.
Rondom wordt wegenis en parking aangelegd waarbij men ca. 40 cm diep zal gaan. Het gaat
om een oppervlakte van 3592 m² dat verhard zal worden.
Verspreid over het terrein worden enkele bufferbekkens aangelegd met een oppervlakte van
348 m² en een diepte van ca. 1,50m.
Tot slot zal nog een oppervlakte van 1287m² als groenzone aangelegd worden. Hier zal enkel
nieuwe aanplanting gebeuren.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de middeleeuwen. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn.
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Gezien de ligging, de bodemkundige situatie en de omliggende vondsten wordt het archeologisch
potentieel als middelmatig ingeschat. Het terrein lijkt bovendien vrij onverstoord te zijn.
De toekomstige werken zullen overal eventueel aanwezige archeologische resten raken. Gezien het
archeologisch potentieel en de toekomstige verstoring dient er bijkomend archeologisch onderzoek te
gebeuren. Dit zal verder besproken worden in het Programma van Maatregelen.

2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor de
periode vanaf de middeleeuwen tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om onbebouwd
heidegebied (na WOII landbouwgebied) waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden
bewerkingssporen, perceelsgrenzen en –grachten aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien
niet zo interessant. Naar oudere periodes toe kon het archeologisch potentieel niet met zekerheid
vastgesteld worden. Gezien de landschappelijke ligging worden geen grote steentijdcomplexen
verwacht, maar een geïsoleerde steentijdsite kan echter niet uitgesloten worden. Mogelijk is hier geen
paleobodem aanwezig, maar op basis van de bodemkaart kan wel een Podzol verwacht worden. Naar
de metaaltijden toe is voor deze omgeving nog maar zeer weinig geweten, maar vondsten en sporen
uit deze periode kunnen niet uitgesloten worden. Voor de oudere periodes kan het archeologisch
potentieel als middelmatig beschouwd worden.Het terrein lijkt bovendien vrij onverstoord te zijn.
De toekomstige werken zullen overal eventueel aanwezige archeologische resten raken. Gezien het
archeologisch potentieel en de toekomstige verstoring dient er bijkomend archeologisch onderzoek te
gebeuren.
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4.2. PLANNENLIJST
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ONDERWERP
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2017A391
PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
13-2-2017
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2
topografische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
13-2-2017
Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/DeptRWO/wms?request=GetLeg
endGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Top10s
3
luchtfoto
locatie plangebied
onbekend
digitaal
13-2-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?request=G
etLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Ortho
4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
13-2-2017
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
13-2-2017
Bodemkaart, bodemtypes:
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/bodemkaart/bodemtypes/ows?service=WMS&re
quest=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=bodemtypes
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aanmaakwijze
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metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
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metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
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aanmaakwijze
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metadata
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type plan
onderwerp plan
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metadata
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type plan
onderwerp plan
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metadata
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type plan
onderwerp plan
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metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

6
tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
13-2-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
7
quartair geologische kaart
locatie plangebied
1:200.000
digitaal
13-2-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
8
Erosiegevoeligheidskaart
locatie plangebied
1:1
digitaal
13-2-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=dov-pubbodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013
9
Bodembedekkingskaart
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
13-2-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking
/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=BBK5_12
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Historische kaart
kaart van Degault
onbekend
digitaal
15-2-2017
ARB
11
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
13-2-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
12
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
13-2-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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13
Historische kaart
Topografische kaart 1872
onbekend
digitaal
13-2-2017
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
14
Historische kaart
Topografische kaart 1935
onbekend
digitaal
13-2-2017
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
15
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
13-2-2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
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luchtfoto
Luchtfoto 1979-1990
onbekend
digitaal
13-2-2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
17
luchtfoto
Luchtfoto 2000-2003
onbekend
digitaal
13-2-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2000-2003, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB00_03VL
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Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
13-2-2017
/
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Proefsleuvenplan
locatie plangebied + proefsleuven
1:1
digitaal
3-3-2017
/
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