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Nota: het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem te Geel-Liessel

3. Programma van maatregelen
3.1 Gemotiveerd advies

3.1.1 Potentieel voor kenniswinst
De aangetroffen (laat)middeleeuwse bodemsporen kunnen worden gelinkt aan het inmiddels
verdwenen gehucht Liessel, met centrum ten noorden van het projectgebied. Het zou dan gaan om
bewonings- en activiteitenzones in de vallei van de Puntloop die deel uitmaakten bij de
woonplaatsen op de hoger gelegen gronden. Een opgraving van deze vindplaatsen zal kenniswinst
opleveren met betrekking tot de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van de regio en het gehucht
Liessel in het bijzonder.
In de ruime regio rond de projectzone (Liessel) zijn tot op heden geen grootschalige archeologische
interventies (opgravingen) van prehistorische vindplaatsen uitgevoerd. De opgraving van de
aangetroffen vindplaats uit de (late) ijzertijd zal dus voor het eerst een dataset opleveren voor wat
betreft deze periode in het gebied.

3.1.2 Aanbevelingen
Om de aangetroffen vindplaatsen te kunnen documenteren is een vlakdekkende opgraving van de
werkzone van de toekomstige lijninfrastructuur (ca. 8,11 ha) noodzakelijk (fig. 3.1).

Fig. 3.1: Afbakening van het opgravingsareaal.
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3.1.3 Motivering voor de afbakening van het opgravingsareaal
Binnen het volledige areaal van de toekomstige lijninfrastructuur en de parking (ca. 8,11 ha) zijn
archeologisch relevante bodemsporen uit de (late) ijzertijd en de (late) middeleeuwen aanwezig in de
ondergrond.
Ter hoogte van de toekomstige groenbuffer langs de zuidelijke en oostelijke grens van het
projectgebied wordt een afwateringsgracht gegraven tot een diepte van ca. 1 m beneden het huidig
maaiveld. De infiltratiebekkens worden uitgegraven tot een diepte tussen 1 à 2 m beneden het
huidig maaiveld. Langs de toekomstige wegenis wordt de riolering aangelegd op een diepte van ca. 3
m onder het huidig maaiveld. De graafwerkzaamheden vormen een bedreiging voor het vastgesteld
bodemarchief en dus is een vlakdekkende opgraving in deze zones noodzakelijk.

Fig. 3.2: Overzicht van de geplande werken binnen het projectgebied.
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3.2 Programma van maatregelen voor een opgraving

3.2.1 Administratieve gegevens
Actoren
Locatie

Studiebureau
Archeologie
Nick Van Liefferinge
Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Adres

OE/ERK/Archeoloog/2015/00002 (bedrijf)
OE/ERK/Archeoloog/2016/00111 (auteur)
Antwerpen
Geel
Geel
Liessel ZN
Geel, Afdeling 5, Sectie M, perc. 1127b,
1130d, 1137c, 1138a, 1138b, 1138d, 1141f,
1144a,1145c, 1149a, 1153a, 1154a, 1154a2,
1154b2, 1154d2, 1154e2, 1154f2, 1154k,
1154t, 1154w, 1154x, 1154z, 1156b, 1156c,
1160y, 1160z, 1202c, 1204b, 1204c, 1204d,
1205a, 1206c, 1210a, 1211a, 1212a, 1216a,
1216b
Fig. 3.1

Kadastrale gegevens

Kadasterplan
Oppervlakte
onderzoeksgebied
Bounding Box

8,11 ha
Punt 1
Punt 2

X 190398, Y201085
X 191350, Y201803

3.2.2 Aanleiding van de opgraving
Op 5 januari 2017 werd een archeologienota zonder ingreep in de bodem (bureauonderzoek)
ingediend naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de
inrichting van een bedrijvenzone te Liessel in de gemeente Geel (prov. Antwerpen).6 Op het terrein
wordt een industriële verkaveling gerealiseerd. De voorgenomen werken betreffen de aanleg van
lijninfrastructuur binnen een areaal van ca. 8,11 ha: nl. openbare wegenis (wegen, fietspaden en
parkings in beton), nutsleidingen, groenbuffers met afwateringsgrachten en infiltratiebekkens. De
nutsleidingen zullen ca. 3 meter diep worden aangelegd in ongeroerde grond en bedreigen dus
potentieel aanwezige archeologische waarden. Om die reden is een opgraving noodzakelijk.

3.2.3 Resultaten van het bureauonderzoek
Op basis van de geraadpleegde bronnen bleek dat binnen de grenzen van het projectgebied
archeologische waarden uit alle perioden vanaf de steentijd tot en met WOII konden worden
verwacht.

6

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1621
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Landschappelijk gezien behoort de regio met het projectgebied tot de Antwerpse Kempen. Op basis
van het digitaal hoogtemodel (DHM) en het hoogteverloop kon worden afgeleid dat het terrein
binnen de grenzen van het projectgebied afhelt naar het zuiden, in de richting van de Puntloop. Deze
smalle beekvallei sluit aan op de vallei van de Wimp. De locatie van het projectgebied binnen dit
rivierstelsel kan tijdens de (pre)historische periode een aantrekkelijke factor zijn geweest voor het
inrichten van woonplaatsen en/of activiteitenzones. Op basis van de beschikbare historische kaarten
kon overigens worden afgeleid dat het terrein reeds lang in gebruik is geweest als akker- en/of
weiland. Er is dus geen sprake van een structurele bodemverstoring.
3.2.4 Resultaten van het proefsleuvenonderzoek
Verspreid over het volledige geprospecteerde areaal zijn bodemsporen van antropogene oorsprong
aanwezig in de ondergrond. Het sporenbestand wordt op basis van het geassocieerde
vondstmateriaal gefaseerd in de (late) ijzertijd en de (late) middeleeuwen.
De sporen uit de (late) ijzertijd beperken zich tot het areaal van pedogenetische zone I (uitlopers van
het dekzandgebied ten noorden van het projectgebied). De (laat)middeleeuwse sporen zijn
nadrukkelijk aanwezig ter hoogte van de nattere gronden van pedogenetische zones II en III (oevers
van de puntloop). Voor beide perioden kon de aanwezigheid van woonplaatsen worden vastgesteld,
op basis van clusters paalkuilen die wellicht behoren tot meerdere gebouwplattegronden en
andersoortige structuren. Fragmenten van handgevormd aardewerk en gedraaid (laat)middeleeuws
aardewerk vormen eveneens een argument voor de aanwezigheid van resten van woonplaatsen uit
beide perioden. Geïsoleerde kuilen en kuilenclusters wijzen op een ontginning van de ondergrond
(zandleem, ijzeroer, mogelijk veen?) gedurende de (late) middeleeuwen. De talrijke
greppelsegmenten vormen dan weer een relict van een (laat)middeleeuwse perceelsindeling.
De (laat)middeleeuwse sporen kunnen worden gelinkt aan het inmiddels verdwenen gehucht Liessel,
met centrum ten noorden van het projectgebied. Het zou dan gaan om bewonings- en
activiteitenzones in de vallei van de Puntloop die deel uitmaakten bij de woonplaatsen op de hoger
gelegen gronden. De postmiddeleeuwse landschapsinrichting rond het gehucht is weergegeven op
de Ferrariskaart en de Vandermaelenkaart. In de loop van de 20ste eeuw verdween de laatste
bebouwing in het centrum van Liessel door de aanleg van een industrieterrein langs de autosnelweg
E313.

3.2.5 Vraagstelling en onderzoeksdoelen
De vraagstelling bij het vlakdekkend onderzoek is voornamelijk gericht op de fasering van het
sporenbestand, de functiebepaling van de aangetroffen contexten en hoe deze zich chronologisch,
ruimtelijk als functioneel verhouden op inter- en intra-site niveau.
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:
Algemeen
•

Wat is de aard, omvang, datering, spreiding, ruimtelijke samenhang en conservatie van de
aanwezige archeologische waarden?

39

Nota: het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem te Geel-Liessel

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Is er sprake van de aanwezigheid van één of meerdere nederzettingen (met woonfuncties en
activiteitenzones) of gaat het om perifere fenomenen bij nederzettingen (o.a. off-site
activiteiten)?
Wat is de omvang, begrenzing en ruimtelijke structuur (erf/erven) van de eventuele
nederzetting(en)?
Hoe passen de vindplaatsen in de archeologische kennis van de regio per specifieke periode?
Zijn de vindplaatsen vergelijkbaar met reeds onderzochte vindplaatsen in de regio?
Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de site/nederzetting en de
landschappelijk omgeving?
Wat kan er gezegd worden over de inrichting van het landschap en de toenmalige vegetatie
(al dan niet verbouwde gewassen) in de nabije omgeving van de vindplaatsen?
Wat kan er op basis van het (an)organisch vondstmateriaal worden gezegd over de materiële
cultuur, het voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzetting(en)?
Kunnen er structuren (zoals gebouwplattegronden) worden herkend? Zo ja, welke functie
hadden de structuren (artisanaal, woonfunctie, funerair,…) en zijn er (typochronologisch
gezien) vergelijkbare structuren in de archeologische literatuur aanwezig? Zo ja, wat zijn de
verschillen en gelijkenissen tussen deze structuren?
Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten? Wat is de
conserveringsgraad en de vondstdichtheid?
Wat is de fasering van het sporenbestand op beide vindplaatsen op basis van een analyse van
het (an)organisch vondstmateriaal (incl. natuurwetenschappelijk dateringstechnieken)?

Het vlakdekkend archeologisch onderzoek wordt beschouwd als geslaagd wanneer er geen relevante
archeologische waarden meer aanwezig zijn in het projectgebied en er aldus voldoende informatie
werd gegenereerd (beantwoording van alle onderzoeksvragen). Het vondstmateriaal wordt verpakt
en geconserveerd volgens de regels van de kunst waardoor een degelijke bewaring ervan (tijdens en
na het onderzoek) kan worden gegarandeerd.

3.2.6 Onderzoeksstrategie, methoden en technieken
Binnen het volledige areaal van de toekomstige lijninfrastructuur en de parking (ca. 8,11 ha) dient
een vlakdekkende opgraving te worden uitgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede
Praktijk.
De omvang van de werkputten moet toelaten om een duidelijk overzicht van de sporen,
spoorcombinaties en structuren te verkrijgen, zonder deze te lang aan degradatie bloot te stellen. De
breedte van de werkputten binnen het gabarit van de toekomstige lijninfrastructuur bedraagt min.
25 m (wegkoffer) en 30 m (infiltratiebekkens, groenbuffer met afwateringsgracht). De zone van de
toekomstige parking heeft een omvang van 111 m bij 56 m (6216 m2).
Indien gewenst kan het opgravingsvlak worden aangelegd door de aannemers van de wegeniswerken
en de overige (lijn)infrastructuur. Na de volledige registratie van een zeker areaal kunnen de
infrastructuurwerken dan worden aangevat. Met betrekking tot de omvang van het areaal worden
op voorhand afspraken gemaakt met de aannemer van de grondwerken en de initiatiefnemer. In
ieder geval dient het veldwerk dermate te worden georganiseerd dat er efficiënt en
wetenschappelijk verantwoord wordt opgegraven. De begeleidend archeoloog (erkend archeoloog
en/of veldwerkleider) bepaald de diepte van de uitgraving. Opengelegde opgravingsvlakken mogen
niet worden betreden met de kraan en/of ander zwaar materieel.
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De opgraving wordt enkel uitgevoerd in omstandigheden die toelaten om de voorschriften uit de
Code van Goede Praktijk uit te voeren op de wijze zoals deze hierin staan beschreven. Er worden ten
allen tijde maatregelen genomen om schade aan archeologische sporen of vondsten door
weersomstandigheden tegen te gaan. De bodemsporen dienen te worden onderzocht na een
artificiële verlaging van de grondwaterspiegel (bemaling) indien blijkt dat de spoorvullingen dieper
reiken dan 30 cm onder het grondwaterniveau. Om hierover uitsluitsel te krijgen wordt de diepte van
de sporen met een boor bepaald. De plaatsing van eventuele bemaling wordt door de archeoloog
begeleid om schade aan het omringend bodemarchief te vermijden.
3.2.7 Contextgebonden bepalingen
Bij het aantreffen van waterputten, beerputten, silo’s en/of diepe afvalputten wordt bijzondere
aandacht besteed aan de monstername voor natuurwetenschappelijk en dateringsonderzoek. Bij het
couperen van waterputten wordt er zorg voor gedragen dat de volledige waterput met insteekkuil
wordt gecoupeerd, rekening houdend met de veiligheid van het personeel.
Indien er grachten worden aangetroffen dienen voldoende profielen te worden gemaakt. Bijzondere
aandacht gaat hierbij naar monstername voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Ondiepe grachten
worden volledig uitgegraven waarbij eventuele vondsten geregistreerd worden. Bij omvangrijke
grachten wordt de vulling onder toezicht van de veldwerkleider machinaal verwijderd. Na het
verwijderen van de vulling dient speciale aandacht te worden besteed aan het herkennen en
registreren van houten en andere structurele elementen die deel uitmaken van zowel de bouw als de
werking van de gracht.
In het geval van omvangrijke coupes of uitgravingen wordt de omvang (in horizontale en vertikale
zin) van de uitgravingen ingemeten met landmeetkundige precisie. Deze informatie wordt bezorgd
aan de initiatiefnemer. Op deze manier kunnen eventuele stabiliteitsproblemen worden vermeden
tijdens of na de bouwwerkzaamheden.
3.2.8 Kostenraming van de opgraving
Vooraleer een raming kan gegeven worden met betrekking tot het veldwerk, dient erop gewezen te
worden dat deze gebaseerd is op de resultaten van het vooronderzoek. Een grotere of kleinere
densiteit van de sporen en de aanwezigheid van omvangrijke sporen (bijvoorbeeld waterputten)
heeft een invloed op de accuraatheid van deze raming. Er werd gepoogd een ruime schatting te
geven waarbij alle getallen in vermoedelijke hoeveelheden worden gegeven.
Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van 150 dagen veldwerk (vermoedelijke hoeveelheid,
afhankelijk van de vordering van de eventuele aannemers van de infrastructuurwerken) door een
leidinggevend archeoloog (veldwerkleider), een archeoloog-assistent en 2 veldtechnici. Bij dit
veldwerk wordt ook het zeven van de zeefstalen en het reinigen van de vondsten gerekend.
De optelling van alle kosten geeft een totale geschatte kostprijs van € 500.000,00.
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Type

Aantal

Type

Aantal

14C - datering
houtskool

5 VH

Dendrochronologie

1 VH

Veldwerk
Leidinggevend archeoloog

150 wd VH

Archeoloog - assistent

150 wd VH

2 Veldtechnici

150 wd VH

Inzet graafmachine

100 wd VH

Topografie

120u VH

Werfinrichting

1

Assessment

2 wd vh

Archeobotanie

2 VH

Verwerking

1

Analyse pollen

2 VH

Rapportage

1

Archeozoölogie

1 VH

Natuursteenanalyse 1 VH
Natuurwetenschappelijke
onderzoeken
Waardering
houtskoolstalen

10 VH

Conservatie
aardewerk

2 VH

Waardering hout

5 VH

Conservatie metaal

5 VH

Waardering macroresten

5 VH

Conservatie hout

1 VH

Waardering pollen

5 VH

Conservatie leder

1 VH

Waardering botmateriaal

3 VH

Conservatie glas

1 VH

Waardering metaal

7 VH
TOTAALPRIJS

500.000,00

Type
Veldwerk
Assessment
Verwerking
Rapportage
Natuurwetenschappen
Conservatie
Totaal

Subtotaal
€ 250.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 100.000
€ 55.000
€ 55.000

Totaal

€ 500.000,00
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3.2.9 Noodzakelijke competenties van het opgravingsteam
De aangetroffen vindplaatsen dienen te worden opgegraven door een team van ervaren
veldarcheologen. De leidinggevend archeoloog (veldwerkleider) dient over minstens 300 werkdagen
opgravingservaring met minstens 150 werkdagen op landelijke sites. Hij/zij heeft aantoonbare
ervaring op sites uit de prehistorische periode (steentijd en metaaltijden). Hetzelfde geldt voor de
archeoloog-assistent, hij/zij dient minstens 150 werkdagen opgravingservaring te hebben met
minstens 75 werkdagen op landelijke sites. Er worden voor wat betreft de veldtechnici geen extra
competenties gevraagd.
Bij de uitwerken van de resultaten van de opgraving en de rapportage hiervan wordt indien nodig
ook de hulp ingeroepen van externe specialisten.

3.2.10 Onvoorziene gebeurtenissen bij het uitvoeren van het programma van maatregelen
Het programma van maatregelen werd opgemaakt op basis van de resultaten van het
bureauonderzoek, het landschappelijk booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek. Alle
ingezamelde gegevens werden geïnterpreteerd om tot een inschatting te komen van de aanwezige
archeologische waarden binnen de grenzen van het projectgebied. Het interpreteren van deze
waarden kan echter niet met een 100% zekerheid gebeuren, aangezien het volledige beeld nog niet
gekend is. Mogelijk zijn hierdoor enkele onderzoeksvragen niet van toepassing en kunnen deze dus
niet worden beantwoord. Daarnaast kunnen binnen het projectgebied mogelijk archeologische
waarden aanwezig zijn (specifiek archeologische contexten) die specifieke onderzoeksmethoden en
onderzoeksvragen vereisen.

3.2.11 Conservatie en langdurige bewaring van het archeologisch ensemble
Archeologische conservatie kent verschillende vormen die in alle fases van het archeologisch
onderzoek kunnen worden toegepast om het onderzoekspotentieel van de opgegraven objecten ten
volle te benutten (CGP 24.1). Zo wordt ervoor gezorgd dat alle nodige voorzorgen genomen zijn om
de bewaring van een archeologisch artefact te verzekeren van bij het opgraven tot een eventuele
verdere conservatiebehandeling. De artefacten worden bewaard in een gecontroleerde en
aangepaste omgeving om eventuele degradatieprocessen te vertragen of te stoppen. Indien nodig
wordt een conservatie in functie van het onderzoek (alle ingrepen die nodig zijn om zoveel mogelijk
informatie uit een archeologisch artefact te halen) of een stabiliserende conservatie (de behandeling
die nodig is om een artefact stabiel te kunnen bewaren en hanteren) uitgevoerd.
Op basis van het assessment wordt - in samenspraak met een conservator - een beslissing genomen
met betrekking tot welke ingrepen noodzakelijk en nuttig zijn. De conservator coördineert alle
aspecten inzake conservatie tijdens het onderzoek. Hij bepaalt welke aspecten van de conservatie
kunnen uitgevoerd worden door hem zelf en welke door andere medewerkers, en hoe dit dient te
gebeuren.
Ook dient rekening worden gehouden met het vondstassemblage. Indien een groot assemblage van
dezelfde artefacten wordt gevonden is het niet in alle gevallen noodzakelijk om alle artefacten te
gaan conserveren. In dit geval zal dan een representatief aandeel verder onderzocht en
geconserveerd worden.
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Fig. 4.2: Plaats van de conservatie binnen het archeologisch traject7.

3.2.12 Bewaring en deponering van het archeologisch ensemble
Reeds tijdens het vooronderzoek werd duidelijk dat er zich relevante archeologische vindplaatsen
bevinden binnen de grenzen van het projectgebied. Het is belangrijk dat het archeologisch ensemble
ook na het onderzoek toegankelijk blijft voor wetenschappelijk onderzoek. Er wordt daarom
voorgesteld om reeds voorafgaand aan de opgraving afspraken te maken met de initiatiefnemer
(gemeente Overpelt) met betrekking tot de bewaring van het volledige opgravingsarchief (bestaande
uit analoge, digitale en materiële eenheden). Het archief dient immers steeds volgens de regels van
de kunst te worden onderhouden en beschikbaar gemaakt voor eventueel verder onderzoek.

3.2.13 Noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van archeologisch erfgoed
Niet van toepassing.

7

Code van Goede Praktijk: 190.
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