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1. Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode
Actoren

2017D111
Rik van de Konijnenburg
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
LHE bvba, landmetersbureel Houben &
Essers, Gerdingerpoort 6, 3960 Bree,
contact: tom@lhe.be KBO nr: 0475117876

Locatie

Provincie
Gemeente

Limburg
Neerpelt

Deelgemeente

Neerpelt

Site

Hoek Grote heide 103 - Vlasrootweg

Kadastrale gegevens
Oppervlakte onderzoeksgebied
Kadastraal percelenplan

Neerpelt afd 1 Sie A percelen A539y11
(partim), A539x11, A539w11
5581 m²
Fig. 2

Topografische kaart

Fig. 3

Begindatum onderzoek
Einddatum onderzoek
Relevante termen thesauri OE

27/04/2017
2/02/2017
bureauonderzoek

Bounding Box:

Nr
1
2
3
4

X
224637.180
224542.260
224552.595
224661.677

Y
216752.240
216724.720
216662.677
216698.248

Fig. 1: Bounding Box
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Fig. 2 Situering van het onderzoeksgebied op het kadasterplan, situatie 01/01/2016 (cadgis viewer grand public)
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Fig. 3 Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb

1.1.2 Archeologische Voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied.
1.1.3 Onderzoeksopdracht

Randvoorwaarden
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag.
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013 en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor
archeologie in werking traden op 1 juni 2016.

Overwegende dat,
- de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
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- de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering,
- de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden,
- de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn
in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones,
- de betrokken percelen niet volledig gelegen zijn buiten woon- of recreatiegebied,
- de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
meer dan 3000m² bedraagt,
- de geplande ingreep in de bodem groter is dan 1000m²,
Dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem.

Uitstel van veldwerk is gerechtvaardigd aangezien een deel van het projectgebied, perceel
A539y11 nog ingezaaid is en in gebruik als akker.

Vraagstelling
Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis
van bestaande bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed te bepalen. Dit houdt in dat er informatie wordt verzameld over de
mogelijke aanwezigheid of afwezigheid van archeologisch erfgoed binnen het projectgebied.
De kenmerken, de relatie met het omringend landschap, de bewaringstoestand en de waarde
van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed worden ingeschat. Ook de manier waarop de
geplande bodemingrepen worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluatie.
Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het projectgebied?
- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
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Beschrijving van de geplande werken

De percelen Neerpelt Afd 1 Sie A 539y11, 539w11 en 539x11 zullen verkaveld worden in 5
loten. Lot 4 met een oppervlakte van 1958 m² dient afgesplits te worden aangezien dit lot de
bestaande woning met bijhorende tuin en stallingen betreft en die blijven behouden in de
staat waarin ze zich bevinden; hier zullen geen ingrepen in de bodem plaatsvinden.
De loten 1 tot en met 3 liggen in perceel 539y11 en perceel 539w11. Perceel 539w11 is een
stal en berging voor landbouwalaam die afgebroken zal worden. De loten 1 tot en met 3
beslaan een oppervlakte van 3512 m². Lot 5, 111 m2 groot, is een zeer smalle strook aan de
Vlasrootweg die overgedragen zal worden door gratis grondafstand aan het openbaar
domein.

Het verkavelingsplan voorziet verder in bis loten; 1b, 2b, 3b en 4b. Deze loten met een totale
oppervlakte van 7454 m² zijn wel voorzien als kavels maar bijven onaangeroerd. Ze zijn
gelegen in agrarisch gebied en zullen voorlopig in gebruik blijven als akker en niet
toegevoegd worden aan respectieleijk de loten 1 tot en met 4.

Voor de verkaveling zijn geen infrastructuurweken nodig zoals wegenis of aanleg van
nutsleidingen. De kavels palen aan de Vlaasrootweg, die een uitgeruste weg is.

Fig. 4 gegeorefereerd
verkavelingsplan. © LHE bvba
landmeters
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Fig. 5 verkavelingsplan zoals aangereikt. © LHE bvba
landmeters

Fig. 6 uittreksel uit het gewestplan Neerpelt - Bree. ©
geopunt.be
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Fig. 7 Verkavelingsplan met aanduiding van de verstoorde zones. © Geopunt

Fig. 8 Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied, rood omkaderd, ten opzichte van de kadastrale percelen. ©
cadgis viewer – haast bvba
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Uit de projectie van het projectgebied op het kadasterplan blijkt ook dat perceel C539y11
aan de noordzijde deels afgesplitst moet worden omdat een strook van 10 m breed gelegen
is in agrarisch gebied.

1.1.4 Werkwijze

Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische,
historische en landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die
inzichten worden verder getoetst aan de geplande ingrepen inde bodem. Het doel is te
bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een
programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde en mogelijke
kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het
projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde
onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld
werden in de bibliografie.
Om een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de
Centraal Archeologische Inventaris geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en
geo.onroerenderfgoed.be) en de verslagen van eerdere onderzoeken op aanpalende
percelen.

Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische
gegevens en de geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en
https://dov.vlaanderen.be. Via geopunt werden de historische kaarten geraadpleegd
(Ferrariskaart, Vandermalenkaart, Atlas der Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het
projectgebied van 1953 tot en met 2016; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze
studie opgenomen. Via het Cartesiusportaal en Geopunt werden de historische
topografische kaarten geconsulteerd, ook hier werden enkel de betekenisvolle kaarten
opgenomen. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de
federale overheid (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).

Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via Web Map Service of als geotiff
beschikbaar via de geoloketten van de Federale en Vlaamse overheden. De verwerking van de
Neerpelt, Grote heide 103 - Vlasrootweg, projectcode 2017D111, verslag van het bureauonderzoek
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gegevens en aanmaak van de kaarten voor de archeologienota gebeurde met PYTHAGORAS
software en CORELDRAW X6.

1.2 Assessmentrapport

1.2.1 De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied
Geografische en topografische situering

Fig. 9 Situering van het onderzoeksgebied op
het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M
2016. © Geopunt
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Fig. 10 Hoogteverloop van het terrein van noord naar zuid. © LHE bvba

Fig. 11 Hydrografische kaart van de regio rondom het projectgebied. © LHE bvba
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Het projectgebied is gelegen aan de Grote Heide en Vlasrootweg in het noorden van de gemeente
Neerpelt in een gebied met als toponiem Turfheide. Ten westen van het projectgebied liggen een
aantal kleinere beekjes, de Broeseinderbijloop, en de Broeseinder dijk, Vennestraatdijk en de
Haaienhoekerloop. Al deze beekjes zijn affluenten van de Dommel en in feite ontwateringsgrachten
van een moerassig gebied. Broeseind komt etymologisch van op gheen broets eijnde, letterlijk “het
einde van het moeras”1.

Het terrein daalt heel licht van zuid naar noord; van +36.94 m TAW aan de Vlasrootweg naar +36.65
m TAW op de scheidingslijn van woonuitbreidingsgebied en agrarisch gebied. Eigenlijk kan gesteld
dat het terrein vlak is. Op macroschaal ligt het terrein op een zeer zacht van zuidoost naar noordwest
dalend terrein richting vallei van de Dommel.

Geologische en bodemkundige situering
Het onderzoeksgebied is gelegen op de overgang van het noordelijk deel van het Kempisch Plateau
naar de Dommelvallei. De Dommel draineert het plateau in noordelijke richting. Het
onderzoeksgebied behoort daarmee hydrografisch gezien tot het Maasbekken.
De regio van het onderzoeksgebied is tijdens de Quartaire geschiedenis, en daarvoor al, sterk
beïnvloed door tektonische activiteit die zich geuit heeft in breukwerking en opheffingspulsen. Een
reeks noordwest-zuidoost gerichte extensiebreuken zijn getuigen van de westelijke uitbreiding van
de Beneden-Rijngraben. Het Kempisch Plateau dat daarvan deel uitmaakt kan in de regionaalgeologische context gezien worden als de rijzende schouder van een zakkende graben.2 De
desbetreffende graben is de Roergraben die meer naar het oosten is gelegen en grofweg begint bij
de lijn Veldhoven (Nederland)-Bocholt-Bree (oriëntatie noordwest-zuidoost). Het Kempisch Plateau
heeft opheffing ondervonden in het Vroeg-Pleistoceen, toen de Rijn door de regio stroomde en in de
periode erna.3 Het onderzoeksterrein ligt tussen twee breuklijnen, de Breuk van Grote Brogel in het
westen en de Breuk van Reppel, zuidelijke afsplitsing in het oosten. In de omgeving van het
onderzoeksgebied dagzomen de tertiaire Zanden van Mol op 10 tot 22 m diepte, onder het Quartaire
dek.4 Vanwege deze grote diepte zijn de tertiaire afzettingen niet relevant voor dit onderzoek, zodat
deze hier niet verder worden behandeld.
Dicht aan de oppervlakte komen de Lommel zanden van de Formatie van Kaulille/Mol voor, die een
groot deel van het Kempisch Plateau bedekken. De Lommel zanden bestaan uit grijs middelmatig tot
grof zand met lokaal grindbijmenging en zware mineralen die typisch zijn voor Rijnafzettingen. De

1

KEMPENEERS, P., LEENDERS, K., MENNEN, V. en VANNIEUWENHUYZE, B., 2016, De Vlaamse Waternamen, verklarend
geïllustreerd woordenboek, deel I, p. 67-68
2

Beerten, 2006, 12.
Beerten, 2006, 12.
4 Beerten, 2006, 8.
3
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dikte van de Lommel zanden schommelt tussen één à enkele meters in het westen tot 10 à 15 m in
de graben.5 In de buurt van het onderzoeksgebied zijn de zanden van Lommel tussen 7 en 15 meter
dik.6 Het zijn fluviatiele zanden, afgezet door een verwilderd riviersysteem in het Vroeg-Pleistoceen,
na de Jaramillo-paleomagnetische omkering, ca. tussen 1000 ka en 700 ka BP (Baveliaan en vroeg
Cromeriaan).7
Bovenop de Zanden van Lommel zijn de eolische zanden van de Formatie van Wildert (dekzanden)
afgezet onder periglaciale omstandigheden gedurende de Pleniglaciale periode (Brabantiaan) van de
laatste ijstijd (Weichseliaan).8 Tussen deze eenheid en de Zanden van Lommel, bevindt zich een hiaat
van 600.000 tot 700.000 jaar. De dikte van de dekzanden die een verbreidingsgebied kennen in het
noorden en noordoosten van België varieert tussen 1 en 4 meter. De morfologie van het landschap is
voor een belangrijk deel door dekzandruggen bepaald.
De Formatie van Wildert bestaat uit geel en geelgrijs vrij goed gesorteerd zwak lemig kwartshoudend
zand. Waarschijnlijk door cryoturbatie van onderliggende grindrijke afzettingen zijn de dekzanden
sporadisch grindhoudend. Soms wordt aan de basis een keienlaag aangetroffen. De afzettingen
bezitten regelmatig een zwakke gelaagdheid die zich manifesteert door een minieme
korrelgroottevariatie op cm-schaal. Deze zanden zijn doorgaans fijner dan de fluviatiele en herwerkte
zanden, beter gesorteerd en bezitten een typische gele kleur. In de toelichtingen voor het kaartblad
Turnhout worden dezelfde, of in ieder geval soortgelijke eolische afzettingen tot de Formatie van
Gent gerekend. In deze beschrijving is sprake van twee subeenheden, een homogeen pakket dat
algemeen verspreid is en een alternerend complex dat lokaal aanwezig is. Het alternerend complex
dat in het Pleniglaciaal gevormd is opgebouwd uit ritmisch gelaagde zand- en leemlagen.9
De boven beschreven dekzanden lijken te behoren tot de (meer homogene) eolische afzettingen die
onder klimatologische omstandigheden met een algemene verdroging, zijn afgezet. In tegenstelling
tot het alternerend complex was het te droog zodat er geen fijner sediment kon vastkleven zoals op
besneeuwde, natte of vochtige plaatsen. Het homogene karakter van de eolische afzettingen
bovenaan is toe te schrijven aan een algemene verdroging van het klimaat naar het glaciaal optimum
toe, maar ook in de Oude –en Jonge Dryas-interstadialen in het Tardiglaciaal (Laat-Weichselien).10 In
deze omgeving overheersten de zuiver eolische processen.
Afgaand op de profieltypenkaart – het projectgebied ligt in een zone gekarteerd als profieltype 39 komt hieronder mogelijk ook het alternerend complex voor.11 De respectievelijke lagen van het
alternerend complex hebben duidelijk onderscheidbare laagvlakken, subhorizontaal en onregelmatig
van karakter. Op verschillende niveaus binnen de eolische afzettingen komen keienvloeren en
vorstscheuren voor. Het alternerend complex is in eerste instantie ontstaan door de eolische
sedimentatie op besneeuwde, natte of op vochtige plaatsen. Later kan er zich door gelifluctie, het

5

Beerten, 2006, 13.
Beerten, 2006, 8.
7 Beerten, 2006, 13, Berendsen, 2011, 142-144.
8 Beerten, 2006, 15.
9 In Nederland ook wel Oud Dekzand genoemd, zie Berendsen, 2011, 190.
10 Berendsen, 2011, 190, Bogemans, 2005, 22.
11 Databank Ondergrond Vlaanderen.
6
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afvloeien van hellingsmateriaal onder periglaciale omstandigheden en afspoeling, secundaire
afzetting hebben voorgedaan.12
Na de overgang Pleistoceen/Holoceen kon de vegetatie zich herstellen, waardoor er een meer
uitgesproken bodemvorming kon optreden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en
waterhuishouding ging de bodem verbruinen, dan wel podzoleren of bij een nattere bodem de
vorming van een humushoudende ondergrond met verschijnselen behorend bij een fluctuerende
grondwaterspiegel zoals uitgesproken roestvlekken of ijzerconcreties. Met de introductie van de
landbouw vanaf het Neolithicum begon de mens het landschap intensiever te gebruiken. Door het
landbouwkundig gebruik trad er voor een deel ook verschraling en degradatie van de bodem op,
waardoor veel voormalige bouwlanden zich ontwikkelden tot woeste gronden. Vooral in de periode
rond de IJzertijd zijn veel gronden verlaten door hun bewoners. Vanaf de Late Middeleeuwen konden
zich in de zandgebieden plaggenbodems vormen door de bemesting van plaggenmest. De
plaggenbemesting was beperkt tot de zandgronden die geschikt waren voor landbouwkundig
gebruik, maar waar een bemesting voor een betere opbrengst zorgde. Er zijn aanwijzingen dat de
eerste wijd verbreidde plaggenophogingen in de Limburgse Kempen rond in de 14de/15de eeuw zijn
begonnen, toen de Vlaamse steden opkwamen.13

Fig. 12 Het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart © Databank Ondergrond Vlaanderen.
12
13

In Nederland ook wel Oud Dekzand genoemd, zie Berendsen, 2011, 190.
Hiddink en Renes 2007, 141-142, Verspay 2010, 10, Spek, 2004, 965.
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Fig. 13 Het onderzoeksgebied op de quartiargeologische kaart © Databank Ondergrond Vlaanderen.

Op de bodemkaart volgens Belgische classificatie bevindt het projectgebied zich binnen twee
verschillende bodemtypes: OB in het zuiden en t-Zdg3 in de rest van het projectgebied.
Bodemtype OB staat voor een bebouwde oppervlakte. Er is bijgevolg niets bekend over de exacte
bodemopbouw.
Bodemserie t-Zdg3 staat voor een zandbodem (Z), matig nat (d), met duidelijke ijzer en/of humus B
horizont (g) met een dikke humeuze bovengrond, 40 tot 60 cm (3) en een klei-grindsubstraat, terrars
op geringen of matige diepte (t-). Zdg Podzolprofielen onder bos hebben een humeuze bovengrond
dun en heterogeen zonder Ap; onder landbouwuitbating is de bouwvoor gemiddeld 20-40 cm dik,
maar er komen ook meer humeuze profielen voor. In alle gevallen beginnen roestverschijnselen
tussen 40 en 60 cm. In de glauconiethoudende varianten zijn de roestverschijnselen minder duidelijk;
ze vormen bruinachtige diffuse vlekken op de olijfgroenachtige basiskleur. Bij Zdg is de Podzol B
duidelijk ontwikkeld met donkergrijze tot zwarte humusaanrijking en daaronder veelal een bruinere
aanrijking. De bodems hebben een gunstige waterhuishouding in de zomer, maar zijn iets te nat in de
winter. Indien een goed humeus dek aanwezig is, zijn het goede zandgronden, geschikt voor
aardappelen, maïs en raaigras; ook geschikt voor weide14.
14

VAN RANST, E. en SYS, C., 2000, EENDUIDIGE LEGENDE VOOR DE DIGITALE BODEMKAART VAN VLAANDEREN (Schaal 1:20
000), Laboratorium voor Bodemkunde Krijgslaan 281/S8 9000 Gent
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Fig. 14 Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens Belgische Classificatie © geopunt.be

Fig. 15 Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens de WRB © geopunt.be
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Volgens de WRB (World Reference Base) is de bodem geclassificeerd als Plaggic Gleyic (Arenic,
Ruptic). Plaggic verwijst naar een zwarte of bruine oppervlaktehorizont gevormd door het
aanbrengen van plaggen over verschillende eeuwen. Plaggen zijn afgestoken heide deels met zand,
of ander materiaal rijk aan organische stof, dat als strooisel werd gebruik in de stal en later vermengd
met mest op bouwland aangebracht werd. Arenic verwijst naar een zandige textuur en Ruptic
verwijst naar het voorkomen van twee verschillende opeenvolgende moedermaterialen. Gleyic
verwijst naar oxido-reductie kleurenpatronen waar de grond verzadigd wordt door een permanente
grondwatertafel. 15
Op de bodembedekkingskaart is te zien dat het projectgebied aan de oostzijde bebouwd en verhard
is. Centraal ligt de oude stal samen met een oude stal aan de Vlasrootweg. Voor de rest is het terrein
ingekleurd als gras en struiken, landbouwgebruiksperceel (hier specifiek hooiland en maïsteelt).

Fig. 16 Het onderzoeksgebied op de bodembedekkingskaart opname 2012. © Geopunt.

15

DONDEYNE, S., VANIERSCHOT, L., LANGOHR, R., VAN RANST, E. en DECKERS, J., 2015, De grote bodemgroepen van
Vlaanderen: Kenmerken van de “Reference Soil Groups” volgens het internationale classificatiesysteem World Reference
Base, KU Leuven & Universiteit Gent.
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1.2.2 Historische situering

Fig. 17 Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart. © NGI en Geopunt.

Fig. 18 Situering van het onderzoeksgebied op detailplannen van de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840). © Geopunt
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Fig. 19 Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854). © NGI.

Fig. 20 Situering onderzoeksgebied op topografische kaart van 1873. © cartesius.be.
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De luchtfoto’s van 1953 tot en met 2016

Fig. 21 Luchtfoto uit 1953. © AGIV

Fig. 22 Luchtfoto uit 1970. © AGIV 1970-10-16_73873
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Fig. 23 Orthofotomozaïek winter 2016. © Geopunt.

Op de historische kaarten is het projectgebied telkens gesitueerd in heide gebied en maakt het deel
uit van de Grote heide. Pas later, in de 20ste eeuw, verschijnt het toponiem Turfheide op
topografische kaarten. Ten zuiden, westen en noordwesten van het projectgebied liggen moerassen.
Het zijn deze moerassen die door de kleine beekjes ontwaterd zullen worden. Op geen enkele van de
historische kaarten, ferraris, Atlas der Buurtwegen en vandermaelenkaart zijn die beekjes al
aangeduid hetgeen erop wijst dat de “ontwatering” van het gebied pas eind 19de begin 20ste eeuw
begon.
Op geen van de historische kaarten is enig spoor van bebouwing terug te vinden.
Op de luchtfoto uit 1953 zijn binnen bijna het volledige projectgebied sporen van “werken” te zien in
de vorm van lichtgrijze zones met hier endaar een donkerder vlekje. Mogelijk hebben die te maken
met de bouwwerf van het huis en de bijhorende stallingen want naar bouwstijl is het huis een
typische woning uit de jaren 1950. Op de meer recente luchtfoto’s s telkens hetzelfde beeld te zien;
het woonhuis met stallingen in het oostelijk deel van het projectgebied en centraal en tegen de
Vlasrootweg extra stallen. Wel was de stal centraal binnen het projectgebied ooit groter dan hij nu
nog is. Dit blijkt uit de luchtfoto uit 1970, maar is ook zo ingetekend op het kadasterplan en in
contouren aangegeven op het GRB (cfrt fig. 1 en 2).

Neerpelt, Grote heide 103 - Vlasrootweg, projectcode 2017D111, verslag van het bureauonderzoek

24

1.2.3 Archeologische situering

Fig. 24 Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de polygonen van het CAI toestand december 2016 in overlay
op het Groot Referentie Bestand. © cai.erfgoed.net en Geopunt.

Het projectgebied ligt ten westen van een hele reeks archeologische vidplaatsen die allemaal deel
uitmaken van het grote grafveld uit de late Bronstijd/vroege Ijzertijd. Dit grafveld omvat de CAIlocaties 'Grote Heide' (CAI id 50035), 'Grote Heide 1' (CAI id 50036), 'Grote Heide 2' (CAI id 50410),
'Grote Heide 3' (CAI id 50033), 'Grote Heide 4' (CAI id 50037), 'Grote Heide 5' (CAI id 50038), 'Grote
Heide 7' (CAI id 50040), 'Grote Heide 8' (CAI id 50041), en 'Achelse Dijk' (CAI id 50034). De necropool
strekte zich over een afstand van ca. 1,5 kilometer uit.
CAI-locatie 51687 verwijst naar een vindplaats nabij het turfven waarbij in een boring 1
vuursteenartefact werd aangetroffen. CA_-700840 is een vondstenconcentratie van lithisch materiaal
(neolithicum – mesolithicum) en CAI-161141 verwijst van de Grote Heideschans waarvan de eerste
vermelding dateert uit 1605.
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1.2.4 Synthese

- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?
De historische kaarten geven een beeld van een terrein dat lag binnen een uitgestrekt heidelandschap
met hier een daar moerassen en vennen. Er zijn geen sporen van bebouwing op of rond het
projectgebied. De eerste bebouwing binnen het projectgebied vindt naar alle waarschijnlijkheid pas
plaats in 1953 afgaande op de sporen te zien op een luchtfoto uit 1953.
De CAI-locaties in de omgeving wijzen op aanwezigheid van antropogene activiteiten in de steentijd
(neolithicum – mesolithicum) en late Bronstijd/ Vroege Ijzertijd (het grote grafveld van de Grote
Heide). Maar al deze vindplaatslocaties bevinden zich op méér dan 1 kilometer ten oosten en ten
westen van het projectgebied. Men kan echter stellen dat de mensen die begraven werden op de Grote
heide ook ergens gewoond moeten hebben en misschien was die woonplaats wel in de buurt of binnen
het projectgebied gelet op de nabijheid van waterpoelen.
Wat betreft de steentijdvondsten is de vondstconcentratie 700840 te ver van het projectgebied
gelegen om zich tot daar uit te strekken. Bovendien strekt deze vondstlocatie zich verder
noordwestelijk uit dan aangegeven op het uittreksel van de CAI-kaart zoals weergegeven op fig. 24.
Meest nabij ligt vondstlocatie 51687, maar daar werd bij een boring één artefact aangetroffen. De
afstand tot het projectgbied bedraagt ca. 400 m en ook die afstand is te groot om een indicatie te
hebben van steentijdconcentraties binnen het projectgebied.
De directe aanwijzingen geven geen indicaties voor mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed
op het terrein. Bodemkundig en landschappelijk is het echter wel mogelijk sporen aan te treffen. Het
terrein is een redelijk droge plek in een oud heidelandschap met mogelijk restanten van een
podzolbodem in de nabijheid van waterrijke vennen en/of moerassen. De bodemfase 3 kan wijzen op
een gestage groei door bemesting van de bodem waardoor oudere sporen afgedekt en beschermd
werden. Maar, gelet op de indicaties aangetroffen op historische kaarten en luchtfoto’s, lijkt het
gebied pas eind 19de/begin 20ste-eeuw in gebruik genomen te worden voor landbouwdoeleinden.
Daardoor bestaat er wel een kans dat oudere sporen verpoegd zijn en artefacten verplaatst en uit hun
oorspronkelijke context gehaald.
- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het projectgebied lag oorspronkelijk in een heidegebied omringd door vennen en moerassige plekken.
Pas eind 19de/begin 20ste eeuw beginnen landbouwactiviteiten het gebied om te vormen tot een
akkerlandschap. In het gebied worden kanaaltjes aangelegd zoals de Broeseinderloop, de
Broeseinderdijk, de Haaienloopen de Venneloop om het gebied te ontwateren waardoor de akkers
beter bewerkt kunnen worden en betere oogsten opleveren. Dit wordt bevestigd door de
bodemkundige verklaring bij de bodemserie Zdg; de bodems hebben een gunstige waterhuishouding
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in de zomer, maar zijn iets te nat in de winter. Indien een goed humeus dek aanwezig is, zijn het goede
zandgronden, geschikt voor aardappelen, maïs en raaigras; ook geschikt voor weide. In 1953 wordt
binnen het projectgebied voor het eerst een gebouw opgetrokken.
- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
Het terrein was tot na WOII in gebruik als heide en later als akker. In 1953 vinden de eerste
bouwactiviteiten plaats binnen het projectgebied. Volgens de sporen zoals te zien op de luchtfoto uit
1953 namen deze activiteiten een groot deel van het projectgebied in beslag. De kans is vrij groot dat
door de bouwactiviteit in 1953 en de bijhorende bouwwerf het terrein binnen het projectgebied
grondig verstoord werd. De lichte vlekken op de luchtfoto kunnen een aanwijzing zijn voor het feit dat
de teelaarde deels weggegraven werd tot op de C-horizont. Nadien wordt het terrein ingericht als een
boerderij met bijhorende stallingen en rondom liggen akkers.
- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De bestaande woning met bijhorende stal en tuin, een oppervlakte van 19,58 are, blijft behouden in
de bestaande toestand. Op dit terreindeel, lot 4 op het verkavelingsplan, zullen geen
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden. Door de verkaveling zullen aan de Vlasrootweg drie
vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Deze kavels nemen een oppervlakte in van 35,12 are.
De bouw van de woningen en aanleg van inritten, terrassen, tuinen zullen een verstorende zoniet
vernietigende impact hebben op eventueel aanwezig bodemarchief.

Advies:
De beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem,
veldkartering, landschappelijk booronderzoek en geofysisch onderzoek zullen weinig of geen
resultaten opleveren.
Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieën in de bodem op maar aangezien er geen
structuren in harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden zal dit eerder
moeilijk interpreteerbare sporen opleveren die enkel geïnterpreteerd of gedetermineerd
kunnen worden door een ondersteunende ingreep in de bodem. Bovendien is deze methode
duur en zullen de resultaten niet opwegen tegen de kosten.
Veldkartering: aangezien het terrein begroeid is met grassen en deels ingenomen wordt door
stallingen zal deze methode geen enkel resultaat opleveren.
Landschappelijk bodemonderzoek is wenselijk om na te gaan in hoeverre de oorspronkelijke
bodemopbouw bewaard gebleven is, hetzij eventueel geschonden. Het vervolgtraject is mede
afhankelijk van de resultaten van dit booronderzoek.
Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek: er zijn geen indicaties voor
prehistorische sites binnen het projectgebied of de directe omgeving ervan. Bovendien wegen
de kosten van een verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek niet op tegen de
mogelijke baten ook omdat grote delen van het terrein mogelijk recent verstoord zijn.
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Proefsleuven: afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk proefputtenonderzoek kan
een vervolgtraject geadviseerd worden om het terrein verder te onderzoeken doormiddel van
proefsleuven van 2 m breed. De richting en inplanting van deze proefsleuven is mede
afhankelijk van het landschappelijk bodemonderzoek en kan nu niet vastgelegd worden
omwille van de mogelijke verstoringen in het verleden.

Fig. 25 Foto’s van het terrein genomen op 17/04/2017.
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Samenvattingen

Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
Op de hoek van de Vlasrootweg en de Grote heide, huisnummer 103, wens de eigenaar van
het terrein een verkaveling te realiseren. Deze verkaveling omvat 5 loten; 3 nieuwe
bouwkavels, het bestaande gebouw met aanhorigheden en een vijfde lot dat overgedragen
zal worden aan het openbaar domein. Ten noorden van de bouwloten zijn ook “bis-loten”
voorzien, maar die dienen afgesplitst van de bouwkavels aangezien ze gelegen zijn in
agrarisch gebied en als dusdanig nog in gebruik zullen blijven. Het projectgebied beperkt zich
derhalve tot de drie bouwkavels aan de Vlasrootweg met een totale oppervlakte van 35,12
are. Het terrein maakte oorspronkelijk deel uit van een heidelandschap met in de nabijheid
vennen en moerassen. Op ca 1 km ten oosten ligt een groot grafveld uit de Late
bronstijd/Vroege Ijzertijd, op 1 km ten westen ligt een grote concentratie lithische
artefacten uit het mesolithicum-neolithicum. De steentijdvindplaats is niet direct een
aanwijzing voor archeologisch erfgoed binnen het projectgebied; het grafveld kan dat wel
zijn aangezien de mensen die er begraven werden ook ergens gewoond moeten hebben.
Aangezien het projectgebied zelf gelegen is op een relatief droge plek in de nabijheid van
water is er een kans dat er bewoningssporen worden aangetroffen binnen het projectgebied
die mogelijk te linken zijn aan et grafveld. Maar, er zijn aanwijzingen dat het terrein recent
verstoord werd door bouwactiviteiten. Derhalve zal via het programma van maatregelen
voorgesteld worden het terrein eert te onderzoeken doormiddel van landschappelijke
profielenputten om de graad van eventuele verstoringen en spreiding ervan na te gaan en af
te bakenen in functie van mogelijk verder archeologisch onderzoek.

Samenvatting voor een breed publiek
Cfrt voorgaande.
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Digitaal Hoogtemodel - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 11 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Hydrografische kaart - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 12 situering plangebied rood omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Tertiairgeologische kaart - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 13 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Quartairgeologische kaart - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 14 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Ferrariskaart - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 15 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

noord

224400

216750
216650
216550
224400

224500

224600

224700

224800

224900

Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Atlas der Buurtwegen - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 16 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Vandermaelenkaart - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 17 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Topografische kaart - Bron: www.cartesius.be - bijlagenr: 18 situering plangebied rood omkaderd
HAASTbvba
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Luchtfoto 1970 - Bron: AGIV 1970-10-16_73873 - bijlagenr: 19 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Luchtfoto 2016 - Bron: www.geopunt.be - bijlagenr: 20 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: CAI-kaart - Bron: cai.onroerenderfgoed.be - bijlagenr: 21 situering plangebied rood omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Toestand terrein opnames 17/04/2017 - Bron: HAAST
- bijlagenr: 22
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Gewestplan Neerpelt - Bree - Bron: geopunt.br - bijlagenr: 23 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Luchtfoto 1953 - Bron: www.cartesius.be, 1953_B1B_1303 - bijlagenr: 24 situering plangebied rood omkaderd
HAASTbvba

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Verstoorde zones - Bron: Haast bvba - LHE Landmeters - bijlagenr: 25 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba
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Project: Neerpelt, Grote Heide 103 - Projectcode: 2017D111 - Datum aanmaak plan: 27/04/2017 Plan: Voorstel inplanting landschappelijke profielputten - Bron: Haast bvba - bijlagenr: 26 situering plangebied blauw omkaderd
HAASTbvba
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