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Archeologienota: Koersel – Wielewaalstraat

Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:

1

2017I146

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
verkavelingsaanvraag met in totaal een kadastraal
oppervlakte van ca. 12886 m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of
meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en
de Code van Goede Praktijk).

Marjolein van der Waa OE/ERK/Archeoloog/2017/00177,
Studiebureau
Archeologie
bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Koersel, Wielewaalstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 216238, y= 197319
punt 2: x= 216508, y= 197447
Afd. 5, Sectie A, Perceel 320a, 317c (partieel), 325a
(partieel) en 408t5 (partieel)

Periode uitvoering:

08-09-2017 t/m 12/9/2017

Relevante termen1:

Bureauonderzoek, Steentijd t.e.m. Middeleeuwen

Bebouwde zones:

Geen.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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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’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

Fig. 1.4: De luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied.
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1.1.2 Archeologische voorkennis
Niet van Toepassing.

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 onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem3 (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem4 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
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:
- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
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:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
-

3
4

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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Randvoorwaarden:
Niet van Toepassing.

Beschrijving geplande werken:
Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geïllustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes5 voor zover deze reeds zijn
opgemaakt.
Huidige situatie
Fig. 1.5 toont de huidige terreincondities van het projectgebied. Hierop is te zien dat het westelijke
deel van het terrein voornamelijk bebost is. Aan de zuidelijke kant staat ook nog een berkenrij. De rest
van het projectgebied, namelijk het oostelijke deel is bedekt met gras en lage struiken. Ten zuiden van
het terrein is bebouwing zichtbaar maar op het projectgebied zelf staan geen gebouwen.

Fig. 1.5: Recente luchtfoto met daarop de huidige terreincondities aangeduid.

5

Alle bouwplannen werden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer.
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Geplande werken
De geplande werken gaan om een verkaveling aan de Wielewaalstraat te Koersel. Het projectgebied
heeft een oppervlakte van ca. 12886 m2. Het merendeel van het terrein wordt een woonzone. Deze
zone wordt verder opgesplitst in 16 percelen waarop telkens een open of halfopen bebouwing op
komt.
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1.1.4 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen et cetera van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen6. Voor wat betreft de beschrijving van het fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van België, de
tertiairgeologische kaart, de kwartairgeologische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de
bodembedekkingskaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart
werd niet geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via
Geopunt Vlaanderen en het NGI7 online ter beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot
publicatieplannen met behulp van de software QGIS 2.18 Las Palmas.
De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.
Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed8. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen of
de Popp-kaart) is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend Erfgoed en
bijkomend relevant kaartmateriaal is opgezocht via portaalwebsite www.cartesius.be.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren 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.

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie9.
Het projectgebied is gelegen aan de Wielewaalstraat in de deelgemeente Koersel. Koersel behoort tot
de gemeente Beringen en ligt ten noordoosten van het centrum van deze gemeente. Verder is het
6

www.dov.vlaanderen.be
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
9
Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 1.0.
7
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terrein gelegen in de archeoregio van de Kempen en meer specifiek in het Demerbekken. Het
landschap bestaat uit een sterk versneden heuvellandschap waarbij de waterlopen horizontaal aan
elkaar lopen van het noordoosten naar het zuidwesten.10 Het heuvellandschap bestaat uit
getuigenheuvels en –ruggen van het Diestiaan (Neogeen: 23.8 – 1.77 miljoen jaar geleden) en omvat
het glacis van Beringen-Diepenbeek. In de omgeving zijn dus talrijke natuurgebieden aanwezig in de
moerassige valleien, maar bestaat er ook een hoge dichtheid aan verspreide landelijke bewoning en
lintbebouwing.11 Het digitaal hoogtemodel (fig. 1.7) toont dat ten noorden van het projectgebied op
ca. 500 m afstand de Hoogbosvliet stroomt die uit komt op de Oudebeek. Ca. 300 m verder stroomt
de waterloop de Zwarte Beek. Hydrografisch watert het terrein dan ook af via de Oudebeek en
Hoogbosvliet.
Op het detail van het digitaal hoogtemodel (fig. 1.8) en de terreinprofielen (fig. 1.9) is te zien dat het
projectgebied is gelegen op een hoogte tussen 53.75 en 57.25 m TAW. Het laagste punt is aan de
noordwestelijke kant van het terrein gelegen en het hoogste punt aan de zuidoostelijke kant. Het
zuidoostelijke deel van het terrein blijft ongeveer op dezelfde hoogte maar het noordwestelijke deel
is lager gelegen. Het projectgebied is dus gelegen op een licht glooiend landschap met een
hoogteverschil van 3.50m.

Fig. 1.7: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied.

10
11

Baeyens L. 1975. 11.; Antrop M. et al. 2002. 37.
Antrop M. et al. 2002. 37.
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Fig. 1.8: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebid en twee
terreinprofielen.

Fig. 1.9: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van noord naar zuid en van west naar oost.

Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit afzettingen uit de Formatie van
Diest (codering Di). De Formatie van Diest vormde zich tijdens het Mioceen (23,8 ma – 5,4 ma12) en ligt
binnen het projectgebied op een diepte van -1m (volgens de diktekaart quartair). Hieronder staan de
verdere voor het projectgebied beschikbare gegevens opgesomd volgens www.dov.vlaanderen.be en
www.geopunt.be.
•

12

Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.11) is het voornaamste
lithografische kenmerk van de Formatie van Diest het voorkomen van groen tot bruin zand

Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
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•

•

13

dat heterogeen is met meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten en
micarijke horizonten. Verder is deze bodem glauconietrijk en heeft een schuine gelaagdheid.
De kwartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.12) duidt het
onderzoeksgebied aan met code 1. Dit staat voor een eolische afzetting (zand tot zilt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen: 0,126-0,0117 Ma) en mogelijk het Vroeg-Holoceen (vanaf
11.700 jaar geleden). In het noordelijke en centrale deel van Vlaanderen ligt er zand tot
zandleem terwijl in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen silt (loess) ligt. Onder deze eolische
afzetting ligt een hellingsafzetting van het Kwartair.
De bodemkaart (fig. 1.10) toont dat de voornaamste bodem een w-Zcg bodem is. Een Zcgbodem is een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. De w staat
voor een klei-zandsubstraat beginnend op een geringe of matige diepte (20-125 cm). Het
meest noordelijke deel van het projectgebied staat aangeduid als een Zdg bodem. Dit is een
matig natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Beide bodems zijn
een (zwake) hydromorfe humus- of humus-ijzerpodzol.13 Een podzolbodem zorgt voor een
verhoogde bewaringskans van in situ artefactensites.

Baeyens L. 1975. 42-43.
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Fig. 1.10: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.11: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.12: Uittreksel uit de kwartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en
waterlopen.

1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Het projectgebied is gelegen in de deelgemeente Koersel aan de Wielewaalstraat. Koersel behoort tot
de gemeente Beringen in de provincie Limburg. Koersel is voor het eerst vermeld in 1166 als Corsela,
wat kleine hoeve of de hoeve van Cor betekent. In 700 waren in het huidige Koersel al waarschijnlijk
nederzettingen aanwezig. In Beringen zijn echter ook Romeinse munten en een Keltische goudschat
teruggevonden. Dit bewijst dat de regio in deze periode ook al bewoond was. Vanaf de tweede helft
van de 19e eeuw werd in Koersel ijzeroer uitgegraven. De Beringen-Mijn bevond zich voornamelijk in
de deelgemeentes Koersel en Beverlo en werd opgericht in 1907. De eerste steenkool kon echter pas
in 1922 bovengehaald worden.14
De Ferrariskaart (1777, fig. 1.13) toont dat het projectgebied is gelegen in een landelijke omgeving en
dat het in gebruik was als droge heide. Zowel op de Ferrariskaart als op de Atlas der Buurtwegen (ca.
1840, fig. 1.14) en de kaart van Vandermaelen (1846-1854, fig. 1.15) is de Heidehoevenweg al
zichtbaar. De Fonteintjestraat staat op de Ferrariskaart aangeduid als een pad. Ook op de Atlas der
Buurtwegen en de kaart van Vandermaelen is de Fonteintjestraat zichtbaar. Pas vanaf de luchtfoto van
1971 (fig. 1.16) is de Wielewaalstraat zichtbaar.
Op het historisch kaartmateriaal is geen bebouwing zichtbaar. Pas vanaf de luchtfoto van 1971 is
bebouwing te zien ten zuiden van het projectgebied. Het projectgebied zelf blijft echter onbebouwd.
Op de luchtfoto’s (1971, 2000, 2012 en 2016, figs. 1.16-1.19) zijn echter wel bomen zichtbaar op het
projectgebied.
14

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120881; Vandeputte O. 2009. 29 en 31 en 36.
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Fig. 1.13: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)

Fig. 1.14: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.
(bron: www.geopunt.be)
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Fig. 1.15: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het
projectgebied. (bron: www.geopunt.be)

Fig. 1.16: Uittreksel uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)
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Fig. 1.17: Uittreksel uit een luchtfoto van 2000 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)

Fig. 1.18: Uittreksel uit een luchtfoto van 2012 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)
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Fig. 1.19: Uittreksel uit een luchtfoto van 2016 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)

1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
In deze paragraaf zal de verhouding van het projectgebied tot haar culturele context worden
weergegeven, met in het bijzonder aandacht voor nabij gelegen archeologische waarden15.
1.2.3.1 Gekende archeologische waarden
De CAI toont geen gekende archeologische waarden in de ruime omgeving van het projectgebied.

1.2.3.2 Gebieden “geen archeologisch erfgoed”
Op ca. 700 m ten zuidoosten van het projectgebied staat een zone “geen archeologie” aangeduid.

1.2.3.3 Beschermde archeologische sites
Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen de begrenzing of in de directe
omgeving van het projectgebied. De synthesekaart toont wel de aanwezigheid van een park (134539)
op ca. 300 m afstand. Het projectgebied grenst in het noordwesten aan een Beschermd
cultuurhistorisch landschap, namelijk de Koerselse Heide en vallei van de Zwarte Beek (2131). Verder
15

In overeenstemming met paragraaf 12.5.2.1 van de Code van Goede Praktijk versie 2.0.
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staan in de omgeving enkele zones op de landschapsatlas aangeduid. Op ca. 100 m ten zuidoosten van
het projectgebied ligt het militair domein Koersel-Hechtel (R70029). Op ca. 100 m ten noordwesten
van het projectgebied ligt de bovenloop van de Zwarte Beek (R70026).

Fig. 1.20: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en de archeologische
voorkennis in de directe omgeving. (www.agiv.be)
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Fig. 1.21: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en een synthese van de
culturele waarden in de omgeving. (www.agiv.be)

1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
Het projectgebied is gelegen in een landelijke omgeving, op een licht glooiend landschap, in de buurt
van water. Verder toont de bodemkaart de aanwezigheid van een podzolbodem. Dit type bodem
verhoogt de bewaringskans voor in situ artefactensites. Het projectgebied is ook nooit bebouwd
geweest. Hierdoor is er mogelijk een onverstoord bodemarchief aanwezig. Er is geen archeologisch
materiaal teruggevonden, maar het projectgebied is goed gelegen voor bewoning. Hierdoor wordt de
trefkans vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwen middelhoog ingeschat.
Op het historisch kaart- en fotomateriaal is geen bebouwing zichtbaar en toont dat het projectgebied
enkel bedekt was met droge heide, grasland en bebossing. Hierdoor wordt de archeologische trefkans
voor de Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd als laag ingeschat.
Het projectgebied ligt in een landelijke omgeving. Hierdoor zijn er in het gebied weinig archeologische
prospecties uitgevoerd naar aanleiding van grote infrastructuurwerken. Het schijnbaar ontbreken van
archeologische vindplaatsen kan dus eerder het gevolg zijn van het ontbreken van een systematische
archeologische inventarisatie van de regio. Hierdoor bestaat een groot kennis potentieel voor het
projectgebied.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan een archeologisch verwachtingsmodel
worden opgemaakt voor het plangebied. Tabel 1 is een overzicht van de archeologische verwachting
per periode, gebaseerd op een integrale benadering van de landschappelijke, archeologische en
historische gegevens zoals verzameld in het bovenstaand bureauonderzoek.
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Landschap

Periode

Datering
Paleolithicum

Steentijd
Mesolithicum

Metaaltijden
Glooiend reliëf in
de buurt van een
waterloop

Neolithicum
Bronstijd
IJzertijd
Vroeg-Romeins

Romeinse tijd

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd

Midden-Romeins
Laat-Romeins
Vroeg-Middeleeuws
Hoog-Middeleeuws
Laat-Middeleeuws
16e eeuw
17e eeuw
18e eeuw
19e eeuw
20e eeuw
21e eeuw

300 ka17 – 11 ka
BP18
11 ka BP – 5300
v.Chr.
5300 – 2000 v. Chr.
2000 – 800 v. Chr.
800 – 57 v. Chr.
57v.Chr. – 69 n.
Chr.
69 – 284 n. Chr.
284 – 406 n. Chr.
406 – 900 n. Chr.
900 – 1200 n. Chr.
1200 – 1500 n. Chr.
1500 – 1600
1600 – 1700
1700 – 1800
1800 – 1900
1900 – 2000
2000 – heden

Verwachting
plangebied16

middelhoog

middelhoog

middelhoog

middelhoog

laag

laag

Tabel 1: Archeologisch verwachtingsmodel met datering en verwachtingsgraad per periode,
gebaseerd op de beschikbare landschappelijke, archeologische en historische indicaties in de directe
en indirecte omgeving van het plangebied.
1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Het projectgebied is gelegen in een landelijke omgeving in de deelgemeente Koersel wat behoort tot
de gemeente Beringen. De zuidelijke kant van het terrein grenst aan de Wielewaalstraat. De
initiatiefnemer plant de verkaveling van een terrein dat bestaat uit ca. 12886 m2. Het merendeel van
het terrein wordt een woonzone die wordt opgesplitst in 16 percelen waarop telkens een open of
halfopen bebouwing op komt.
16

Hoge verwachting: binnen de grenzen van het onderzoeksgebied of in de directe omgeving ervan is
archeologische en/of landschappelijke/historische informatie beschikbaar die een hoge mate van zekerheid
indiceert voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de betreffende periode binnen het
plangebied. Middelhoge verwachting: in de directe of indirecte omgeving van het plangebied zijn archeologische
vindplaatsen aangetroffen en/of landschappelijke/historische indicatie(s) die onder vergelijkbare condities ook
binnen het plangebied kunnen voorkomen. Lage verwachting: in de directe en indirecte omgeving is er geen
archeologische informatie en/of landschappelijke/historische indicatie(s) beschikbaar die een voorspellende
factor kan vormen voor de archeologische verwachting binnen het onderzoeksgebied. Het voorkomen van een
archeologische site uit een bepaalde periode kan – tenzij in omschreven gevallen – echter nooit uitgesloten
worden.
17
1 Kilo annum = 1.000 jaar.
18
BP = before present (1950).
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Het terrein bevindt zich in een glooiend reliëf, in de buurt van een waterloop. Het projectgebied is niet
bebouwd geweest waardoor een mogelijk intacte bodem aanwezig is. In de omgeving is echter geen
archeologisch materiaal teruggevonden.
Aangezien het projectgebied een interessante
landschappelijke ligging heeft, namelijk hoger gelegen en in de buurt van een rivier, wordt het
potentieel voor het aantreffen van archeologische waarden vanaf de steentijd tot en met de
Middeleeuwen middelhoog ingeschat. Een mogelijk aanwezige podzol verhoogt ook de
bewaringskans van eventuele artefactensites. Doordat er geen bebouwing op het historisch kaart- en
fotomateriaal zichtbaar is, wordt de archeologische verwachting voor de Nieuwe en Nieuwste Tijd laag
ingeschat.
De CAI toont in de omgeving geen archeologische vindplaatsen. Dit kan het gevolg zijn van het
ontbreken van een systematische archeologische inventarisatie van de regio. Hierdoor bestaat een
hoog potentieel op kennisvermeerdering voor het projectgebied.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden.
Zijn er archeologische relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische relevante sites.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Het wetenschappelijk potentieel van eventueel aanwezige sites is groot, aangezien er tot op heden
geen systematische prospecties met ingreep in de bodem in de nabije omgeving van het terrein
hebben plaatsgevonden.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie paragraaf 2.2.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
Het niet laten doorgaan van de geplande werken, namelijk een verkaveling aan de Wielewaalstraat, is
geen optie.
Gezien de afwezigheid van een archeologische site niet afdoende kan worden bewezen, enkel op basis
van een bureauonderzoek, dient verder archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden. Een
proefsleuvenonderzoek is echter op dit moment in de vergunningsprocedure niet mogelijk, nuttig en
niet wenselijk. Momenteel is het terrein niet in eigendom van de initiatiefnemer. Een deel van het
terrein is ook bebost. De bomen mogen enkel bovengronds gerooid worden ter bescherming van het
archeologisch vlak, waarvoor ook een kapvergunning nodig is. Hierdoor zal een Programma van
Maatregelen in uitgesteld traject worden opgesteld.
Het procesverloop rondom de afwegingen van verder vooronderzoek voor dit onderzoeksterrein na
afronding van het bureauonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in fig. 1.20.

21

Archeologienota: Koersel – Wielewaalstraat

Fig. 1.22: Procesverloop voor het projectgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de beslissingsboom
bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 31).
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Onderwerp
Projectcode
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plannenlijst
2017E332 (bureauonderzoek)
1.1
Topografische kaart
Locatie projectgebied
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1996

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.2
Archeoregio’s
Locatie gemeente
Digitaal
-

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.3
Kadasterplan
Locatie projectgebied
1/2500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.4
luchtfoto
Locatie projectgebied
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.5
Luchtfoto
Synthese terreincondities
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.6
Verkavelingsplan
Inplanting verkaveling
1/750
Digitaal (van initiatiefnemer)
2017
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.7
Digitaal hoogtemodel (DHMII) + Topografische
kaart
Hoogteverloop
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.8
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Weergave reliëf
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.9
Terreinverloop
Hoogte van het projectgebied
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.10
Bodemkaart + Topografische kaart
Bodemopbouw
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2012-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.11
Tertiair geologische kaart + Topografische kaart
Bodemopbouw
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1989-2001

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.12
kwartair geologische kaart + Topografische kaart
Bodemopbouw
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1991-2005

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

1.13
Ferrariskaart
Historische kaart

35

Archeologienota: Koersel – Wielewaalstraat
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1/5000
Analoog
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.14
Atlas der Buurtwegen
Historische kaart
1/2500
Analoog
1841

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.15
Vandermaelenkaart
Historische kaart
1/2500
Analoog
1846-1954

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.16
Luchtfoto
Plangebied
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1971

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.17
Luchtfoto
Plangebied
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2000

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.18
Luchtfoto
Plangebied
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2012

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.19
Luchtfoto
Plangebied
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2016

Plannummer

1.20
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Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Topografische kaart
Archeologische voorkennis
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.21
Topografische kaart
CAI locaties
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.22
Beslissingsboom
Procesverloop voor het projectgebied
-

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.1
kadasterplan
Locatie projectgebied
1/2500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.2
Luchtfoto
terreincondities
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.3
Kadasterplan
Syntheseplan
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.4
Kadasterplan
Landschappelijke boringen
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017
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Plannummer
Type Plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.5
Kadasterplan
Verkennende boringen
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.6
Kadasterplan
Proefsleuven
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2017
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