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Archeologienota:!Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!weg!naar!Zwartberg!te!Opglabbeek!!!

Hoofdstuk!1!

Bureauonderzoek!

!
!
1.1!Beschrijvend!gedeelte!
!
!
1.1.1!Administratieve!gegevens!
!
Projectcode:!! !
2016E7!
Aanleiding:! Het! archeologisch! vooronderzoek! kadert! binnen! het! Onroerenderfgoeddecreet! van! 12!
juli!2013,!het!Onroerenderfgoedbesluit!van!16!mei!2014!en!de!Code!van!Goede!Praktijk.!Het!betreft!
een!projectgebied!dat!niet!gelegen!is!in!een!archeologische!zones,!met!een!oppervlakte!van!5870!m2.!!
Daarmee!valt!het!projectgebied!binnen!de!aanvragen!waarbij!de!totale!oppervlakte!van!de!ingreep!in!
de! bodem! 1000! m2! of! meer! bedraagt! en! waarbij! de! betrokken! percelen! volledig! buiten!
archeologische!zones!gelegen!zijn.!!
Erkend!archeoloog:!
Jeroen!Verrijckt,!OE/ERK/Archeoloog/2015/00053!
Studiebureau!Archeologie!bvba,!OE/ERK/Archeoloog/2015/00002!
Locatie:!!
!
Opglabbeek,!Weg!naar!Zwartberg!(fig.!1.1!en!1.2)!
Bounding!box:!! punt!1:!x=234682,!y=193118!
!
!
punt!2:!x=234822,!y=193234!
Opglabbeek,! Afd.! 2,! Sectie! B,! percelen! 500e,! 507k,! 502b4,! 508t,513h,! 496p!
(fig.!1.3)!
Periode!uitvoering:!
24/5/2016!
Relevante!termen:!
Beekdal,!bureauonderzoek,!verstoringen,!plaggenbodem!
Verstoorde!zones:!
Er!is!een!onderscheid!te!maken!in!zes!verstoorde!zones!(fig.!1.24)!met!telkens!
verschillende! verstoringsdieptes.! Een! uitgebreide! beschrijving! is! te! vinden! in! 1.2.4! Datering! en!
interpretatie!van!het!onderzochte!gebied.!!
!

!
!
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!

Archeologienota:!Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!weg!naar!Zwartberg!te!Opglabbeek!!!

!
!

!
Fig.!1.1:!Uittreksel!van!de!topografische!kaart!met!situering!van!het!projectgebied!(©Databank!
Ondergrond!Vlaanderen).!
!

Fig.!1.2:!Situering!van!het!projectgebied!binnen!de!verschillende!Vlaamse!archeoregio’s1.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie!!
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!
!

!
Fig.!1.3:!Uittreksel!van!het!kadasterplan!met!situering!van!het!projectgebied!(©CADGIS).!
!
!
1.1.2!Archeologische!voorkennis!
!
Er!is!geen!archeologische!voorkennis!over!het!onderzoeksgebied.!
!
!
1.1.3!Onderzoeksopdracht!
!
Het!archeologisch!vooronderzoek!beoogt!vast!te!stellen!of!er!een!archeologische!site!aanwezig!is!op!
een!terrein,!wat!de!karakteristieken!en!de!bewaringstoestand!van!deze!site!zijn,!wat!haar!relatie!is!
met!het!landschap,!welke!waarde!ze!heeft,!en!hoe!ermee!moet!omgegaan!worden!in!het!kader!van!
bodemingrepen.!
De! Code! Goede! Praktijk! draagt! een! aantal! mogelijke! fasen! aan,! opgedeeld! in! prospectie! zonder!
ingreep! in! de! bodem! (bureauonderzoek,! landschappelijk! bodemonderzoek,! geofysisch! onderzoek,!
veldkartering)! en! prospectie! met! ingreep! in! de! bodem! (verkennend! archeologisch! booronderzoek,!
waarderend!archeologisch!booronderzoek,!proefsleuven!en!proefputten,!proefputten!in!functie!van!
steentijd! artefactensites).! Na! voltooiing! van! elke! fase! in! het! vooronderzoek! wordt! afgewogen! of!
verder!vooronderzoek!noodzakelijk!is!en!wat!de!aard!van!dat!vooronderzoek!is.!Na!iedere!fase!in!het!
vooronderzoek! volgt! verder! vooronderzoek,! zonder! ingreep! in! de! bodem! of! met! ingreep! in! de!
bodem,! indien! op! basis! van! de! reeds! uitgevoerde! fase(s)! van! het! vooronderzoek! onvoldoende!
informatie!gegenereerd!is!om:!
T! de!hoogstwaarschijnlijke!afwezigheid!van!een!archeologische!site!afdoende!te!staven.!
T! een!gemotiveerde!uitspraak!te!doen!over!het!al!dan!niet!moeten!nemen!van!maatregelen.!
T! een!plan!van!aanpak!voor!een!archeologische!opgraving!op!te!maken.!
T! een!plan!van!aanpak!voor!een!behoud!in!situ!op!te!maken.!

!
!
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Archeologienota:!Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!weg!naar!Zwartberg!te!Opglabbeek!!!
De!keuze!van!de!methode!voor!verder!vooronderzoek!wordt!gebaseerd!op!de!volgende!vier!criteria,!
aangezien! het! doel! van! een! archeologisch! vooronderzoek! immers! is! om! met! een! minimum! aan!
destructie!van!het!archeologisch!erfgoed!bovenstaande!informatie!te!kunnen!leveren:!
T! Is!het!mogelijk!deze!methode!toe!te!passen!op!dit!terrein?!
T! Is!het!nuttig!deze!methode!toe!te!passen!op!dit!terrein?!
T! Is! het! overdreven! schadelijk! voor! het! bodemarchief! deze! methode! toe! te! passen! op! dit!
terrein?!
T! Is!het!noodzakelijk!deze!methode!toe!te!passen!op!dit!terrein!(kostenTbatenanalyse)?!
!
Vraagstelling:!
T! Kan! de! hoogstwaarschijnlijke! afwezigheid! van! een! archeologische! site! afdoende! gestaafd!
worden?!
T! Zijn!er!archeologisch!relevante!sites!aanwezig?!
T! Wat!is!het!wetenschappelijk!potentieel!van!de!aanwezige!sites?!
T! Moeten! er! bijkomende! maatregelen! genomen! worden! omwille! van! eventuele! aanwezige!
sites?!
T! Maak!een!plan!van!aanpak!op!voor!een!eventueel!vervolgonderzoek.!
T! Kunnen! maatregelen! voorgesteld! worden! voor! een! eventueel! behoud! in! situ! van! een!
aanwezige! archeologische! site?! Hoe! kunnen! deze! maatregelen! afgedwongen! en!
gecontroleerd!worden?!
!
Randvoorwaarden:!
De! ingekokerde! Kleine! Beek! die! over! het! terrein! loopt! dient! gevrijwaard! te! worden! van!
werkzaamheden.! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! kader! van! de! archeologienota! dient! zich! te!
beperken! tot! een! onderzoek! zonder! ingreep! in! de! bodem.! Onderzoeken! met! een! ingreep! in! de!
bodem!zijn!niet!mogelijk!doordat!er!nog!bebouwing!en!verhardingen!aanwezig!zijn!welke!nog!steeds!
in!gebruik!zijn!als!onderdeel!van!de!Aldi!Winkel.!Deze!winkel!zal!slechts!sluiten!na!het!bekomen!van!
een! bouwvergunning! waarin! een! sloopvergunning! vervat! zit.! Door! de! aanwezigheid! van! deze!
bebouwing! en! verharding,! en! de! mogelijkheid! tot! slopen! na! het! verkrijgen! van! de! benodigde!
vergunningen! is! het! onmogelijk! (juridisch)! om! reeds! archeologisch! onderzoek! met! ingreep! in! de!
bodem!uit!te!voeren.!
!
Beschrijving!geplande!werken2:!
De! opdrachtgever! plant! de! afbraak! van! de! huidige! Aldi! en! een! woning! langsheen! de! Weg! naar!
Zwartberg.! Vervolgens! zal! een! nieuwe! Aldi! gebouwd! worden.! Het! gebouw! zal! enkele! meters!
oostelijker! opgetrokken! worden! dan! de! huidige! Aldi.! Hierbij! wordt! de! parking! heraangelegd! en!
uitgebreid!op!enkele!nieuw!verworven!percelen!(fig.1.4).!!
Het!nieuw!te!realiseren!AldiTgebouw!zal!een!oppervlakte!hebben!van!1325,5!m2.!De!vloerplaten!en!
ringbalken! onder! de! buitenmuren! worden! ca.! 67! cm! afgegraven! tegenover! de! afgewerkte! vloerpas!
(het! huidige! maaiveld).! De! rioleringen! worden! ongeveer! 1! m! onder! deze! vloerpas! aangelegd,! de!
septische!tank!wordt!op!een!diepte!van!2,40!m!geplaatst.!De!exacte!diepte!van!de!fundering!is!niet!
geweten,! wel! gebeurt! deze! op! de! vaste! grond! en! vorstvrij! (minstens! 80! cm! diep).! Hierbij! wordt!
gebruik! gemaakt! van! een! staalstructuur! die! wordt! voorzien! van! kolommen! afgedragen! op!
funderingszolen.! De! omvang! of! wijze! van! plaatsing! van! deze! fundering! is! nog! niet! geweten.!
Sonderingen!om!de!stabiliteit!te!bepalen!moeten!nog!uitgevoerd!worden.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

! Alle! gegevens! omtrent! de! geplande! werken! werden! bekomen! bij! de! opdrachtgever.! Verdere! gegevens!
omtrent!de!bouwwerken!zoals!exacte!dieptes!van!funderingen!etc…!zijn!in!deze!fase!van!de!ontwikkeling!niet!
voorhanden.!

!
!
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Rondom!het!gebouw!komt!een!loskade!en!parking!(4544,5!m2).!De!zones!van!de!loskade!en!parking!
worden!afgegraven!tot!een!diepte!van!respectievelijk!165!en!43!cm!onder!het!maaiveld!(fig.!1.4).De!
loskade! komt! op! dezelfde! plaats! als! de! huidige,! reeds! ingegraven! loskade! te! liggen.! De! afwatering!
van!de!parking!gebeurt!via!infiltratiebekkens!die!her!en!der!aangelegd!worden,!hierover!waren!bij!de!
opdrachtgever! echter! geen! gegevens! beschikbaar! daar! de! onderhandelingen! met! de! dienst!
hemelwater!nog!lopende!zijn.!Aan!de!zuidelijke!zijde!van!het!gebouw!komt!een!regenwaterput!(fig.!
1.4).!Een!septische!put!wordt!aan!de!noordwestelijke!zijde!geplaatst!(fig.!1.4).!
Het!uiteindelijke!te!realiseren!terreinprofiel!toont!hetzelfde!profiel!als!het!terreinprofiel!dat!tijdens!
het!bureauonderzoek!aanwezig!is!(fig.!1.4).!
Centraal!in!het!te!ontwikkelen!gebied!is!de!zuidoostTnoordwest!georiënteerde,!ingekokerde,!Kleine!
Beek! aanwezig.! De! Kleine! Beek! doet! dienst! als! riolering! voor! Infrax.! Deze! ingekokerde! beek! komt!
volgens!de!planning!onder!het!nieuwe!AldiTgebouw!te!liggen.!Eventuele!werkzaamheden!dienen!een!
continu!vrijwaring!van!de!waterloop!te!waarborgen.!!
Bovenstaande! gegevens! zijn! slechts! gebaseerd! op! ontwerpplannen! zonder! onderzoek! te! doen! naar!
eventuele!stabiliteit!van!de!ondergrond.!De!hierboven!vermelde!funderingsdieptes!voor!gebouwen,!
parkings!etc…!kunnen!ten!allen!tijde!aangepast!worden!aan!de!omstandigheden!zoals!deze!voordoen!
op!het!terrein,!tijdens!de!bouwkundige!onderzoeken!en!de!bouwwerkzaamheden.!
!
!
!
!

!
!
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Loskade!

Parking!

fig.!1.4!Ontwerpplan!en!terreindoorsnedes!van!het!nieuwe!AldiTgebouw!en!parking!3.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

!
!

!©!Aldi!nv.!
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1.1.4!Werkwijze!
!
Het! projectgebied! is! gelegen! in! een! zone! die! gekenmerkt! wordt! door! een! lage! densiteit! aan!
bebouwing! in! het! verleden.! Hierdoor! dient! voornamelijk! de! landschappelijke! opbouw! en! het!
landgebruik!van!het!gebied!onderzocht!te!worden4.!
Voor! het! bureauonderzoek! zijn! de! aardkundige! gegevens! online! onderzocht5! zodat! een! duidelijk!
beeld! verkregen! werd! van! de! landschappelijke! en! bodemkundige! ligging! van! het! projectgebied!
(conform!de!Code!Goede!Praktijk!art.!12.5.2.1!en!art.!12.5.2.2).!Hiervoor!wordt!gebruik!geaakt!van!
volgende!kaarten:!
T! Bodemkaart!
T! Tertiair!geologische!kaart!
T! Quartair!geologische!kaart!
T! Bodemerosiekaart!
T! Bodembedekkingskaart!
T! Digitaal!hoogte!model!(DHM!II)!
T! Terreinprofielen!
De!geomorfologische!kaart!kon!niet!worden!geraadpleegd!omdat!deze!enkel!beschikbaar!is!voor!de!
provincie!WestTVlaanderen.!
!
Van! het! tot! nog! toe! uitgevoerde! historisch! en! heemkundig! onderzoek! is! een! stand! van! zaken!
opgemaakt!met!betrekking!tot!het!onderzoeksgebied!op!basis!van!de!beschikbare!publicaties!en!de!
Inventaris! van! het! Bouwkundig! Erfgoed! van! Onroerend! Erfgoed6.! Tevens! werd! historisch!
kaartmateriaal! en! luchtfoto’s! geraadpleegd! via! het! geoportaal! van! het! agentschap! Onroerend!
Erfgoed! en! bijkomend! kaartmateriaal! werd! opgezocht! via! www.cartesius.be.! Het! gebruikte!
kaartmateriaal!werd!geselecteerd!op!basis!van!de!nauwkeurigheid!en!de!aanwezige!geschiedkundige!
gegevens! conform! de! Code! Goede! Praktijk! art.! 12.5.1.2).! Volgende! kaartmateriaal! en! luchtfoto’s!
werden!geraadpleegd:!
T! Ferrariskaart!(1770T1777)!
T! Atlas!der!Buurtwegen!(ca.!1840)!
T! Vandermaelenkaart!(1846T1852)!
T! Topografische!kaarten!(1864,!1892,!1930,!1960,!1977)!
T! Kaart!Duitse!linies!(1916)!
Het!belangrijkste!beschikbare!historische!kaartmateriaal!werd!geraadpleegd!om!de!geschiedenis!van!
het! grondgebruik! gedurende! de! laatste! eeuwen! zo! goed! mogelijk! na! te! gaan.! Deze! informatie! kan!
een! impact! hebben! op! de! kwaliteit! van! het! eventueel! aanwezige! bodemarchief! en! de! bewaring!
ervan.!
Bijkomend! archiefonderzoek! is! niet! uitgevoerd! omdat! uit! de! analyse! van! het! historisch!
kaartmateriaal! geen! grondgebruik! naar! voor! komt! dat! dit! noodzakelijk! maakt.! Een! grondige! studie!
van! de! beschikbare! archivalische! bronnen! kan! wel! bijkomende! informatie! aandragen! voor! de!
middeleeuwse! geschiedenis! van! het! onderzoeksgebied,! maar! een! dergelijk! onderzoek! is! van! een!
dusdanige!omvang!dat!dit!niet!past!binnen!een!archeologienota.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!

1.2!Assessmentrapport!
!
!
1.2.1!Landschappelijke!ligging!van!het!projectgebied!
!
!
Het!onderzoeksgebied!is!te!situeren!op!460!m!ten!westen!van!de!kerk!van!Opglabbeek.!De!percelen!
bestonden!op!het!moment!van!het!onderzoek!uit!parking,!winkelgebouw!en!tuinzone!(fig.!1.5).!Er!is!
sprake! van! een! zone! met! een! hoge! densiteit! aan! bebouwing,! deze! bebouwing! heeft! echter! geen!
historisch!karakter!daar!deze!voornamelijk!in!de!afgelopen!50!jaar!is!opgericht.!
!
!
Fig.!1.5:!Luchtfoto!uit!2012!met!aanduiding!van!het!projectgebied7.!
!

Fig.!1.6:!Situering!van!het!projectgebied!binnen!de!verschillende!Vlaamse!archeoregio’s8.!

!

!
Het!projectgebied!is!gesitueerd!in!de!Kempen!(fig.!1.6)!en!bevindt!zich!op!een!hoogte!van!74!m!TAW!
(fig.!1.7).!Het!projectgebied!is!gelegen!in!de!alluviale!vlakte!van!de!Kleine!Beek.!De!Kleine!Beek!is!op!
540! m! ten! oosten! van! het! projectgebied! ingekokerd.! Deze! Kleine! Beek! loopt! van! noordwest! naar!
zuidoost!centraal!over!het!terrein.!De!Kleine!Beek!watert!af!naar!het!oosten!om!uit!te!monden!in!de!
Bosbeek!die!op!haar!beurt!uitmondt!in!de!Maas.!Hierdoor!is!het!projectgebied!hydrografisch!in!het!
Maasbekken! te! situeren.! Een! terreindoorsnede! van! het! onderzoeksgebied! toont! dat! er! minimale!
reliëf! verschillen! aanwezig! zijn.! Deze! kunnen! veelal! verklaard! worden! door! inrichtingen! (dorpels,!
plantebakken!etc…).(fig.!1.8).!
!
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!
!

!
Fig.!1.7:!Uittreksel!van!het!Digitaal!Hoogtemodel!(DHM)!met!waterlopen!en!situering!van!het!
projectgebied9.!
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!
!

Fig.!1.8:!terreindoorsnede!van!het!projectgebied10.!

!

!
Volgens! de! gegevens! van! de! bodemkaart! (fig.! 1.9)! wordt! ongeveer! de! helft! van! het! projectgebied!
ingenomen!door!bebouwde!zone.!De!andere!helft!van!het!projectgebied!staat!gekarteerd!als!matig!
droge! zandbodem! met! dikke! antropogene! humus! A! horizont! met! grintbijmenging! (bodemserie!
Zcmt).! Onder! de! dikke! humeuze! horizont! zijn! vaak! restanten! van! een! podzol! BT! of! verbrokkelde!
textuur! BThorizont! aanwezig.! Dergelijke! bodems! worden! in! verband! gebracht! met! vroege!
(prehistorische)! landbouw! en! bewoningsactiviteiten! waardoor! de! bodem! sterk! verarmde.! Hierdoor!
werd! in! recentere! perioden! mest! vermengd! met! heideplaggen! op! de! akkers! gelegd! zodat! deze!
bodems!terug!vruchtbaar!werden.!Door!het!aanbrengen!van!dergelijke!plaggen!is!er!veelal!een!goede!
afdekking!en!bewaring!van!archeologische!sporen!en!vondsten.!De!drainageklasse!c!zoals!besproken!
op! de! bodemkaart! geeft! weer! dat! het! een! tamelijk! goed! gedraineerde! bodem! is.! Het! is! echter!
onduidelijk!of!deze!drainage!ontstaan!is!door!de!inkokering!van!de!Kleine!beek.!Mogelijk!heeft!het!
onderzoeksgebied,! gezien! de! ligging! in! de! alluviale! vlakte! van! de! Kleine! beek,! een! historische!
ontwikkeling!van!natte!valleigrond!tot!matig!droge!in!cultuur!genomen!grond!doorgemaakt.!
!
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!
!

!
Fig.!1.9:!Uittreksel!van!de!bodemkaart!met!aanduiding!van!de!waterlopen!en!het!projectgebied11.!
!
De!tertiair!geologische!kaart!(fig.!1.10)!situeert!het!onderzoeksgebied!in!de!“formatie!van!Diest”!die!
gekenmerkt! wordt! door! groen! tot! bruin! zand! met! meerdere! grindlagen,! (ijzer)zandsteenbanken! en!
kleirijke! horizonten.! De! formatie! van! Diest! heeft! een! schuine! gelaagdheid! met! een! inmenging! van!
glauconietrijke!en!micarijke!horizonten.!
Er! bevinden! zich! geen! holocene! en/of! Tardiglaciale! afzettingen! bovenop! de! pleistocene! sequentie!
van!het!projectgebied!(fig.!1.11).!
De! erosiegevoeligheid! voor! Opglabbeek! en! meer! bepaald! voor! het! projectgebied! is! zeer! laag! (fig.!
1.12).!
De! bodemgebruikskaart! toont! dat! het! onderzoeksgebied! voornamelijk! wordt! ingenomen! door!
gebouwen!en!overige!afdekkingen!(parking),!een!kleine!zone!in!het!westen!wordt!ingenomen!door!
gras!(fig.!1.13).!
De!geomorfologische!kaart!is!niet!beschikbaar!voor!het!onderzoeksgebied.!
!
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!

!
Fig.!1.10:!Uittreksel!van!de!tertiair!geologische!kaart!met!aanduiding!het!projectgebied12.!
!

!
Fig.!1.11:!Uittreksel!van!de!quartair!geologische!kaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied13.!
!
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!

Fig.!1.12:!Uittreksel!van!de!erosiekaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied14.!

!

!

Fig.!1.9:!Uittreksel!van!de!bodemgebruikskaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied15.!
!
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Archeologienota:!Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!weg!naar!Zwartberg!te!Opglabbeek!!!
1.2.2!Historische!beschrijving!van!het!projectgebied16!
!
Het! projectgebied! bevindt! zich! ten! oosten! van! de! historische! kern! van! Opglabeek.! Glabbeek! wordt!
voor! het! eerst! vermeld! in! 1219.! Deze! vermelding! handelt! over! de! schenking! van! twee! laathoven!
(Opglabbeek!en!Neerglabbeek)!door!Lodewijk,!graaf!van!Loon!aan!de!abdij!van!Averbode.!De!abdij!
van!Averbode!sticht!in!de!13de!eeuw!de!Sint!Lambertus!kerk!te!Opglabbeek.!Deze!kerk!situeert!zich!
tezamen!met!de!pastorij!aan!een!driehoekig!plein.!
Historisch! kaartmateriaal! toont! een! verandering! van! zowel! het! weggennet! als! de! bebouwing! in! de!
omgeving!van!het!projectgebied.!Zo!is!op!de!Ferrariskaart17!(fig.!1.14)!de!Kleine!Beek!zichtbaar.!De!
Kleine! beek! bevind! zich! zuidelijker! als! de! huidige! ingekokerde! Kleine! beek.! Rondom! de! beek! en! de!
wegen!bevinden!zich!akkers!en!weilanden.!
Op!de!Atlas!der!Buurtwegen!(fig.!1.15)!is!de!Kleine!Beek!nog!steeds!zichtbaar,!deze!bevindt!zich!nu!
noordelijker.! Mogelijk! is! deze! met! menselijke! invloed! herlegd.! Het! wegennet! is! op! dit! moment!
veranderd.! Ten! noorden! van! het! projectgebied! wordt! een! nieuwe! straat! weergegeven! (de! huidige!
Rozenstraat).!Ten!oosten!verschijnt!een!kleine!veldwegel!(de!huidige!Peetjesstraat).!Ten!westen!staat!
de! Ophovenstraat! afgebeeld! en! in! het! zuiden! de! Weg! naar! Zwartberg.! Binnen! het! projectgebied! is!
geen!bewoning!aanwezig.!
De! topografische! kaart! uit! 1955T1959! (fig.! 1.16)! toont! een! sterk! gelijkaardige! inrichting.! Op! dit!
moment!is!de!Kleine!Beek!reeds!ingekokerd.!Voor!de!inkokering!werd!gebruik!gemaakt!van!een!buis!
met!diameter!van!60!cm.!Bovenop!deze!buis!is!een!afdekking!van!60!cm!waardoor!het!laagste!punt!
120!cm!onder!het!maaiveld!is!ingegraven.!Dit!betekent!dat!eventuele!archeologische!waarden!in!de!
omgeving! van! de! Kleine! Beek! reeds! vergraven! zijn.! In! het! zuidelijke! deel! van! het! projectgebied,!
langsheen! de! Weg! naar! Zwartberg,! zijn! woningen! aanwezig! (op! de! huidige! kadastrale! percelen!
502n4,!502p4!en!502k4).!Deze!gebouwen!betreffen!een!woonhuis!met!maalderij!en!een!silo.!Het!is!
onduidelijk!hoe!diep!deze!gebouwen!gefundeerd!zijn!en!of!ze!kelders!hadden18.!
Een! topografische! kaart! uit! 1971! (fig.! 1.17)! toont! opnieuw! de! zelfde! inplanting! van! wegen.! Op! dit!
moment! is! er! echter! centraal! in! het! projectgebied! bebouwing! aanwezig.! Het! betreft! één! groot!
rechthoekig! gebouw! en! twee! kleinere! gebouwen.! Deze! zijn! ook! aanwezig! op! de! hedendaagse!
topografische!kaart!(fig.!1.1).!Het!grote!rechthoekige!gebouw!is!een!in!1969!opgerichte!loods!die!een!
bergplaats! voor! overdekte! graansilo’s! was.! In! 1977! is! deze! loods! uitgebreid! (fig.! 1.18).! Deze!
gebouwen! zijn! afgebroken! voor! de! constructie! van! het! eerste! AldiTgebouw.! Er! is! bij! de!
stedenbouwkundige!dienst!van!Opglabeek!geen!informatie!voorhanden!betreffende!de!fundering!die!
bij!deze!bebouwing!aanwezig!waren,!hoewel!het!aannemelijk!is!dat!het!een!vrij!zwaar!uitgevoerde!
fundering! en! vloerplaat! was! om! zwaar! vrachtvervoer! toe! te! laten.! Tevens! zijn! er! geen! gegevens!
voorhanden! betreffende! de! fundering! en! eventuele! kelders! van! de! woonhuizen.! Eén! gebouw!
langsheen!de!Weg!naar!Zwartberg!is!nog!steeds!aanwezig!(fig.!1.19)!en!zal!afgebroken!worden!voor!
het! oprichten! van! het! nieuwe! AldiTgebouw,! deze! woning! heeft! een! kelder.! De! woning! heeft! een!
totale! grondoppervlakte! van! 150! m2,! de! oppervlakte! van! de! kelder! is! zowel! bij! de!
stedenbouwkundige!dienst!van!Opglabeek!als!de!opdrachtgever!niet!gekend19.!Bij!een!plaats!bezoek!
van!het!projectgebied!was!er!geen!toegang!tot!de!woning!mogelijk!waardoor!een!inspectie!van!de!
kelder!niet!mogelijk!was!(fig.!1.19).!
Momenteel!is!in!het!projectgebied!een!gebouw!aanwezig!dat!dienst!doet!als!AldiTwinkel!(fig.!1.20).!
Het! gebouw! is! opgericht! in! 2001.! In! 2008! heeft! er! een! uitbreiding! van! de! parking! plaatsgevonden.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Voor!de!bouw!van!het!nieuwe!AldiTgebouw!zal!de!huidige!constructie!worden!afgebroken.!Het!oude!
gebouw!(fig.!1.21)!heeft!een!omvang!van!1045!m2.!Aan!de!oostelijke!en!zuidoostelijke!zijde!bevinden!
zich!(sinds!de!parkingTuitbreiding!in!2008)!102!parkeerplaatsen.!De!inrit!van!deze!parking!is!gelegen!
aan!de!Weg!naar!Zwartberg.!De!inrit!voor!vrachtverkeer!met!bijbehorende!loskade!is!gelegen!aan!de!
noordelijke! kant! van! het! gebouw! langsheen! de! Rozenstraat.! De! beschikbare! gegevens! bij! de!
opdrachtgever! en! de! vergunningverlenende! overheid! (gemeente! Opglabbeek)! betreffende! de!
fundering! van! het! oude! AldiTgebouw! zijn! beperkt! tot:! “funderen! tot! op! de! vaste! draagkrachtige!
bodem! volgens! sondeerrapport! en! stabiliteitsstudie.! Fundering! aanpassen! aan! mogelijk! slechte!
grond! t.g.v.! de! Kleine! Beek.”! Dit! betekent! dat! minstens! in! de! zone! van! de! bebouwing! het!
archeologische! vlak! al! eens! volledig! heeft! open! gelegen! en! door! zware! werken! en! werfverkeer!
verstoord! werd.! Op! de! daarbij! horende! doorsneden! (fig.! 1.22)! is! zichtbaar! dat! er! een! fundering! op!
palen! gebruikt! is! en! dat! de! onderkant! vloerplaat! minstens! 20! cm! onder! het! maaiveld! werd!
aangelegd.! Gegevens! omtrent! de! diepte! en! omvang! van! de! fundering! ontbreken! zowel! bij! de!
stedenbouwkundige! dienst! als! bij! de! opdrachtgever.! Het! is! echter! waarschijnlijk! dat! het! gebouw!
vorstvrij! is! gefundeerd! (d.w.z.! op! minstens! 80! cm! diepte).! Ook! een! plaats! bezoek! kon! geen!
duidelijkheid! verschaffen! betreffende! de! fundering! van! het! AldiTgebouw! (fig.! 1.20).! Het! toen!
aanwezige! terreinprofiel! werd! behouden! (fig.! 1.22).! Er! is! geen! informatie! beschikbaar! omtrent! de!
opbouw!van!de!parking!en!loskade.!Vermoedelijk!zullen!deze!nagenoeg!dezelfde!opbouw!hebben!als!
de! nieuw! aan! te! leggen! parkings! (d.w.z.! gefundeerd! op! 44! cm! diepte).! De! huidige! loskade! is!
ingegraven! tot! een! diepte! van! 165! cm.! (fig.! 1.4).! Het! terreinprofiel! werd! bij! de! parkinguitbreiding!
eveneens!behouden! (fig.!1.22).! In! de! noordelijke! zone! bij! de! laadT!en!loskade!zijn!de!noodzakelijke!
septische!putten,!waterputten!en!leidingen!ingegraven.!In!de!noordoostelijke!zone!van!de!parking!is!
een! infiltratieveld! aanwezig! waarvan! het! aanzetpeil! zich! 112! cm! onder! het! maaiveld! bevindt.!
Centraal! over! het! terrein! loopt! van! zuidoost! naar! noordwest! de! ingekokerde! Kleine! Beek.! De! zone!
van! de! loskade,! septische! putten,! riolering,! waterputten,! infiltratieveld! en! kleine! beek! zijn! zones!
waar!het!archeologische!vlak!reeds!vergraven!is.!
Uit! recent! archeologisch! (voor)onderzoek! te! Antwerpen! Bouwenstraat! en! Antwerpen!
Huidevetterstraat! is! gebleken! dat! constructie! en! afbraak! van! gebouwen! vaak! dieperliggende! of!
verspreidere!verstoringen!achterlaat!dan!de!eigenlijke!constructies20.!Vaak!zijn!structuren!moeilijk!te!
verwijderen! of! is! hierbij! moeilijk! grip! te! krijgen! waardoor! deze! deels! ondergraven! moeten! worden!
om!de!laatste!restanten!te!verwijderen.!
!
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!
Fig.!1.14:!Uittreksel!uit!de!Ferrariskaart!(1770T1777)!met!situering!van!het!projectgebied!21.!
!

!
Fig.!1.15:!Uittreksel!uit!de!Atlas!der!Buurtwegen!(1841)!met!situering!van!het!projectgebied!22.!
!
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Fig.!1.16:!Uittreksel!uit!de!topografische!kaart!uit!1955T1959!met!situering!van!het!projectgebied!23.!
!

!
Fig.!1.17:!Uittreksel!uit!de!topografische!kaart!uit!1971!met!situering!van!het!projectgebied!24.!
!
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Fig.!1.18:!Luchtfoto!uit!1971!met!situering!van!het!projectgebied!25.!
!

Fig.!1.19:Foto!van!de!af!te!breken!woning!in!het!onderzoeksgebied.!
!
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Fig.!1.20:Foto!van!de!af!te!breken!Aldi!gebouwen!in!het!onderzoeksgebied.!
!
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80!cm!

Fig.!1.21:!Plan!van!het!oude!AldiTgebouw!en!bijbehorende!parking,!met!aanduiding!van!de!
vermoedelijke!verstoringsdieptes!26.!
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!

Fig.!1.22:!Terreindoorsnedes!van!het!oude!AldiTgebouw!en!parking!27.!
!
!
!
1.2.3!Archeologisch!kader!van!het!projectgebied!
!
Tot! op! heden! zijn! in! de! directe! nabijheid! van! het! projectgebied! geen! archeologische! vindplaatsen!
gekend.! Er! zijn! de! omgeving! nagenoeg! geen! archeologische! prospecties! uitgevoerd.! Het! schijnbaar!
ontbreken!van!archeologische!vindplaatsen!kan!dus!eerder!het!gevolg!zijn!van!het!ontbreken!van!een!
systematische!archeologische!inventarisatie!van!de!regio.!!
CAI! 50269,! CAI700590! en! CAI! 150715! betreffen! enkele! toevalsT! en! prospectievondsten! (fig.! 1.23).!
Respectievelijk! werden! er! 1! geretoucheerde! afslag! en! 12! middeleeuwse! scherven28,! een! middenT
neolithische!gepolijste!bijl29!en!7!scherven!middeleeuws!aardewerk30!teruggevonden.!!
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Fig.!1.23:!Uittreksel!uit!de!CAI!met!situering!van!het!projectgebied31.!

!

!
!
1.2.4!Datering!en!interpretatie!van!het!onderzochte!gebied!
!
Er! werden! geen! archeologische! waarden! aangetroffen! in,! of! in! de! directe! omgeving! van! het!
onderzoeksgebied.! Op! enige! afstand! zijn! enkele! meldingen! van! vondsten! uit! de! steentijd! en!
middeleeuwen!aanwezig.!Gezien!de!ligging!in!de!alluviale!vlakte!van!de!Kleine!Beek,!kunnen!sporen!
(bewoning,! begraving,! religie…)! uit! de! prehistorie,! Romeinse! periode! en! middeleeuwen! verwacht!
worden.!
Historisch! gezien! is! het! onderzoeksgebied! de! laatste! eeuwen! voornamelijk! in! gebruik! geweest! als!
landbouwgebied.! Rond! 1950! is! de! aanwezige! Kleine! Beek! ingekokerd.! Op! dit! moment! komt! ook!
bewoning! voor! langsheen! de! Weg! naar! Zwartberg.! Door! een! gebrek! aan! informatie! omtrent!
fundering! en! kelders! is! het! niet! duidelijk! of! deze! gebouwen! een! zware! verstorende! impact! op! het!
archeologische! vondstenT! en! sporenbestand! hebben! gehad.! In! 1971! zijn! er! gebouwen! in! nagenoeg!
het! gehele! projectgebied! aanwezig.! Deze! gebouwen! betreffen! voornamelijk! constructies! voor!
graanopslag! (silo’s)! en! de! daar! bijhorende! maalderij.! Vermoedelijk! zijn! deze! gebouwen! stevig!
gefundeerd!geweest.!Ook!de!inrichting!van!het!erf!er!rond!zal!gedegen!gefundeerd!geweest!zijn!om!
zwaar!vrachtvervoer!te!kunnen!weerstaan.!De!gebouwen!werden!in!2001!afgebroken!om!het!huidige!
AldiTgebouw! en! de! bijbehorende! parking! te! bouwen.! Dit! AldiTgebouw! zal! samen! met! een! woning!
langsheen!de!Weg!naar!Zwartberg!afgebroken!worden!voor!de!bouw!van!het!nieuwe!AldiTgebouw.!
Het! oude! AldiTgebouw! zal! vorstvrij! gefundeerd! zijn! (d.w.z.! op! een! diepte! van! minstens! 80! cm).! De!
parking! en! loskade! zullen! een! zelfde! fundering! hebben! als! de! nieuw! aan! te! leggen! parking!
(respectievelijk! 45! cm! en! 165! cm! diep).! Uit! recent! archeologisch! (voor)onderzoek! te! Antwerpen!
Bouwenstraat!en!Antwerpen!Huidevetterstraat!is!gebleken!dat!constructie!en!afbraak!van!gebouwen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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vaak! dieperliggende! of! verspreidere! verstoringen! achterlaat! dan! de! eigenlijke! constructies32.! Vaak!
zijn! structuren! moeilijk! te! verwijderen! of! is! hierbij! moeilijk! grip! te! krijgen! waardoor! deze! deels!
ondergraven!moeten!worden!om!de!laatste!restanten!te!verwijderen.!
Aan!de!hand!van!bovenstaande!gegevens!is!een!synthesekaart!opgesteld!waarop!zes!zones!aanwezig!
zijn! (fig.! 1.24).! Zone! 1! is! een! verstoorde! zone! waar! verscheidene! gebouwen! inrichting! (huizen,!
loodsen,! Aldi)! aanwezig! zijn! geweest.! Deze! zone! is! vermoedelijk! 80! cm! afgegraven! en! reeds!
veelvuldig! door! zwaar! werfverkeer! betreden.! Zone! 2! is! de! zone! met! parking,! deze! zone! is!
vermoedelijk!44!cm!afgegraven!geweest!voor!de!aanleg!van!parkings!en!groenzones.!Zone!drie!is!de!
zone! waar! septische! putten,! regenwaterputten! en! een! bufferbekken! aanwezig! zijn.! Deze! zone! is!
minstens!120!cm!diep!afgegraven.!Zone!vier!is!de!loskade!en!kelder!onder!een!woning.!Deze!zones!
zijn! tot! een! diepte! van! minstens! 160! cm! afgegraven.! De! vijfde! zone! is! de! zone! van! de! kleine! beek.!
Deze!kleine!beek!is!ingekokerd!waarvoor!een!afgraving!van!minstens!120!cm!is!gebeurt.!Deze!zone!
dient! ten! alle! tijden! gevrijwaard! te! worden! van! graafwerken.! De! laatste! zone! is! een! tuinzone! waar!
geen! gegevens! bekend! zijn! omtrent! eventuele! afgravingen.! Afhankelijk! van! de! diepte! van! de!
archeologische! sporen! zullen! deze! al! dan! niet! verdwenen! zijn! over! het! grootste! deel! van! het!
onderzoeksgebied.!
!

Fig.!1.24:!Syntheseplan!met!situering!van!de!verstoorde!zones.!

!

!
1.2.5!Synthese!
!
Gezien!de!landschappelijke!ligging!van!het!projectgebied!in!de!alluviale!vlakte!van!de!Kleine!Beek!is!
er! wat! nederzettingscontexten! betreft! een! lage! archeologische! verwachting.! Hiernaast! zijn! er!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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verscheidene! gebouwen! die! in! de! 20ste! en! 21ste! eeuw! op! deze! locatie! aanwezig! zijn! geweest.! Deze!
gebouwen! hebben! een! mogelijke! verstorende! impact! gehad! op! een! eventueel! aanwezig!
archeologische!sporenbestand.!Zo!is!het!huidige!AldiTgebouw!vorstvrij!(ca.!80!cm!diepte)!gefundeerd.!
De!parking!en!loskade!zijn!respectievelijk!gefundeerd!op!een!diepte!van!44!cm!en!165!cm.!Verspreid!
over! het! projectgebied! zijn! nog! enkele! kleinere! dieperliggende! structuren! aanwezig! (septische!
putten,! regenwaterputten,! kelder,! infiltratiebekken! …)! Uit! recent! archeologisch! (voor)onderzoek! te!
Antwerpen! Bouwenstraat! en! Antwerpen! Huidevetterstraat! is! gebleken! dat! constructie! en! afbraak!
van! gebouwen! vaak! dieperliggende! of! verspreidere! verstoringen! achterlaat! dan! de! eigenlijke!
constructies.! Vaak! zijn! structuren! moeilijk! te! verwijderen! of! is! hierbij! moeilijk! grip! te! krijgen!
waardoor!deze!deels!ondergraven!moeten!worden!om!de!laatste!restanten!te!verwijderen.!Hierdoor!
kan!deze!zone!als!zwaar!verstoord!aanschouwd!worden.!
De! nieuw! op! te! richten! bebouwing! en! infrastructuur! zal! ongeveer! dezelfde! verstoringsdieptes!
aanhouden.! Ter! hoogte! van! de! huidige! loskade! wordt! een! nieuwe,! even! diep! gefundeerde! loskade!
aangelegd!met!erlangs!septische!putten!en!regenwaterputten.!Het!winkelgebouw!wordt!oostelijker!
verplaatst! en! zal! op! deze! locatie! een! verstoringsdiepte! van! 80! cm! onder! het! maaiveld! hebben.! Er!
dient! hierbij! echter! rekening! te! worden! gehouden! met! de! kleine! beek! waarlangs! graafwerken! en!
eventueel!onderzoek!niet!mogelijk!zijn!omdat!deze!ten!allen!tijde!moet!gevrijwaard!worden.!Er!dient!
hierbij!ook!rekening!worden!gehouden!met!een!bufferzone.!De!overige!delen!van!het!projectgebied!
wordt! in! beslag! genomen! door! parkings! die! op! 44! cm! diepte! worden! gefundeerd.! Er! wordt! onder!
deze!parking!een!klein!bufferbekken!aangelegd!welke!een!verstoring!tot!120!cm!diepte!veroorzaakt.!
De!exacte!locatie!hiervan!is!nog!niet!bekend.!!
Landschappelijk! booronderzoek! kan! inzicht! geven! over! de! impact! van! de! aanwezig! gebouwen! en!
infrastructuur!op!het!archeologisch!vlak!en!een!eventuele!impact!van!toekomstige!ontwikkelingen!op!
ditzelfde!vlak.!De!onderzoeksopdracht!bij!het!landschappelijke!booronderzoek!is!het!nagaan!van!de!
bodemopbouw!en!het!controleren!of!deze!bodemopbouw!intact!is!en!eventueel!interessant!is!voor!
het!aantreffen!van!in!situ!steentijdsites.!
De! landschappelijke! boringen! dienen! dusdanig! geplaatst! te! worden! zodat! de! onderzoeksopdracht!
beantwoord! kan! worden.! Hierbij! dienen! de! boringen! niet! op! voorhand! uitgezet! te! worden! volgens!
een! vast! grid.! De! boringen! kunnen! ingepland! worden! in! functie! van! het! bodemgebruik! en! de!
toegankelijkheid!van!het!terrein.!
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165!cm!
80!cm!
44!cm!

Fig.!1.25:!Syntheseplan!met!situering!van!de!toekomstige!verstoringen.!
!

!

!
1.2.6!Samenvatting!voor!een!gespecialiseerd!publiek!
!
Zie!1.2.5!
!
1.2.7!Samenvatting!gericht!op!een!niet!gespecialiseerd!publiek!
!
Door! een! intensieve! bebouwingsgeschiedenis! in! de! afgelopen! 50! jaar! zijn! er! verscheidene! locaties!
waar! verstoringen! variërend! tussen! 44! en! 160! cm! diepte! hebben! plaatsgevonden.! De! nieuw! op! te!
richten! bebouwing! gaat! nagenoeg! dezelfde! verstoringen! te! weeg! brengen.! Om! te! kijken! of! er! een!
archeologisch!relevant!niveau!bewaard!is!dienen!er!landschappelijke!boringen!geplaatst!te!worden.!
!
!
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