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1.

INLEIDING

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

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

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017I341
Locatie: Provincie Limburg, Dilsen-Stokkem, Lanklaar, Bekaertlaan
Bounding box: punt 1 (NW) – X 244196,923 Y 190028,352
Punt 2 (ZO) – X 244315,379
Y 189859,691
Kadaster: Dilsen-Stokkem, afdeling 5, Lanklaar, sectie B, perceel 171b
Oppervlakte projectgebied: ca. 16.839 m²

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

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

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zullen 5 blokken opgericht worden (1620m², 1215m², 1417m²,
1215m², 1215m²). Deze worden gefundeerd op sokkels tot een diepte van 1,20m. De vloerplaat en
funderingskoffer gaan tot een diepte van 60 cm.
Ten westen wordt een buitenopslag in kiezelverharding voorzien (1750 m²). Hier zal men ca. 50 cm
diep gaan. De wegenis zal aangelegd worden in klinkerverharding (4010 m²) en zal eveneens 50 cm
diep gaan.
Er wordt een groenzone van 3710 m² voorzien. Hierbij zal men maximaal 30 cm afgraven.
In het noorden wordt een infiltratiegracht voorzien van 600 m², in het westen een infiltratiebekken
van 200 m². Deze gaan 1,65m diep.
Rondom de gebouwen worden nutsleidingen en regenwaterputten voorzien. Hiervoor zal men meer
dan 3m diep gaan.
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Figuur 4: Inplantingsplan nieuwe toestand. (MAMU Architects 2017)
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Figuur 5: Funderingsplan. (MAMU Architects S 2017)
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Figuur 6: Grondplan en snede. (MAMU Architects 2017)
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

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

Er zijn geen randvoorwaarden.

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

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Lanklaar is een deelgemeente van Dilsen-Stokkem en is in Limburg gelegen. Enkel het oostelijke deel
van de gemeente, ten oosten van de Vrietselbeek, ligt in de vruchtbare Maasvlakte. Het grootste
gedeelte ligt op de sedimentatieterrassen van de Maas. Op dit gedeelte bevond zich oorspronkelijk het
Ledebos, dat door overbeweiding en onverantwoorde houtkap geleidelijk aan veranderde in een
uitgestrekte heide. Deze evolutie kan men zien op de Ferrariskaart, waar nog een groot gedeelte van
het Ledebos (Bois de Stockem) staat aangeduid. De laatste resten van het Ledebos verdwenen in 1970.
Het projectgebied ligt ten westen van Lanklaar. In het noorden grenst het aan de Bekaertlaan, in het
oosten en zuiden aan de IQ-Parklaan. Ten oosten bevindt zich de Zuid-Willemsvaart en Vrietselbeek.

Figuur 7: Luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de profielen kan men vaststellen dat het terrein vrij vlak is en varieert tussen 41,5 en 42,2
m TAW. In het zuiden en oosten daalt het maaiveld tot 41,2/41,5m TAW.

Figuur 8: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 9: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 40m
TAW bevindt. Ten oosten is de Maas als deels herkenbaar, terwijl ten westen reeds hoger gelegen
ruggen gelegen zijn. Het projectgebied bevindt zich op de overgang tussen de Maasvallei en de ruggen..

Figuur 10: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de bodemkaart staat het onderzoeksgebied aangeduid als sterk vergraven zone (OT). In de buurt
bevindt zich onder meer bodemtype Zbf (droge zandbodem met weinig duidelijk ijzer en/of humus B
horizont), Zcf (matig droge zandbodem met weinig duidelijk ijzer en/of humus B horizont) en X
(duingronden).

Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Het projectgebied is gelegen op het Middenterras van de Maasvallei. Het Middenterras wordt van het
Hoofdterras gescheiden door de erosiehelling van de puinkegel van de Maas. Ze ligt aan de bovenkant
van de helling op ca. 80 tot 90 m en aan de onderkant op ca. 50 tot 60 m. Het Middenterras zelf daalt
naar het oosten van 40 m in het zuiden tot 32,5 m in het noorden. De stroomdraad van de Maas daalt
van 35 m in het zuiden naar 30 m in het noorden.
Het hydrografisch net van de alluviale vlakte is weinig ontwikkeld, rekening houdend met het feit dat
het gebied beheerst wordt door de Maas. De Maas heeft een brede alluviale vlakte. Op enkele plaatsen
is ze smaller door instulpingen van het Middenterras. In het zuidwesten, te Dilsen en Lanklaar, komen
geen waterlopen voor6.
Volgens de tertiair geologische kaart behoort het onderzoeksgebied tot het Lid van Genk en meer
bepaald de Formatie van Bolderberg (BbGe). Dit bestaat uit geel tot grijswit zeer fijn zand, is
glimmerhoudend en bevat ligniet- en grindlaagjes.

Figuur 13: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 35. Er bevinden zich
geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie.

6

L. Baeyens & J. Sanders 1989: 13.
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Figuur 14: Uitleg type 35 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

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

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

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit industrie- en handelsinfrastructuur.

Figuur 17: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De primitieve kern van zowel Lanklaar als het zuidelijke gelegen gehucht Mulheim liggen onmiddellijk
ten oosten van de Romeinse heirbaan, die hier de voet van het Kempisch Plateau volgt. De kern van
Lanklaar ontstond aan de Vrietselbeek.
De eerste vermelding van Lanklaar (Langlaer) is te vinden in 1281. Lanklaar behoorde tot het domein
Dilsen, dat in de 13de eeuw in het bezit kwam van de graven van Loon.
De oorsprong van de gemeente was waarschijnlijk een belangrijk Loons leen, het Broeckhof of Hof van
den Boomgaerdt, dat het patronaat van de kerk bezat en in de 12de-13de eeuw eigendom van de familie
de Pommerio was. Zij waren leenmannen van de heer van Leut. Er bevonden zich op het grondgebied
nog twee andere cijnshoven: Ganzenhof en Vechtershof.
Op juridisch gebied behoorde het zeker vanaf de 15de eeuw tot de schepenbank van Dilsen. Het had
echter een eigen gemeentelijk bestuur. Pas in 1809 werd Lanklaar een zelfstandige gemeente.
Op kerkelijk gebied behoorde Lanklaar oorspronkelijk tot de parochie Eisden, later tot die van Dilsen.
De Sint-Pauluskerk was een eigenkerk van de heren van Leut, die het patronaatsrecht bezaten.
Wanneer in 1320 de kerken van Dilsen en Stokkem werden gescheiden, kwam de kerk van Lanklaar
onder die van Stokkem. De parochie werd in 1836 onafhankelijk. De kerk lag oorspronkelijk in het
centrum van het oude dorp. De huidige kerk, gebouwd in 1958, heeft een meer centrale ligging aan de
Oude Baan7.
Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel
Ferrariskaart genoemd, zijn Lanklaar en Mulheim zeer klein en liggen ze volledig op de vruchtbare
gronden van de Maasvallei. De oude kerk van Lanklaar lag onmiddellijk ten oosten van de heirbaan.
Ten westen van de heirbaan toont de Ferrariskaart de uitgestrekte Gersten Bosch Heyde, nog
oostelijker het Bois de Stockem.

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

7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Lanklaar.
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Het projectgebied bevindt zich ten zuidwesten van de kern van Lanklaar. Volgens de Ferrariskaart ligt
ze deels op de Haa Bergen, een duidelijk hoger gelegen deel, en deels op heidegebied.

Figuur 19: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

In 1812-1813 werd de steenweg Maastricht-Maaseik aangelegd, die eigenlijk een rechttrekking was
van de Romeinse heirbaan, tot dan gebruikt als de Grand Chemin de Mastricht à Maseyck. Circa 1825
werd de Zuid-Willemsvaart ten westen van deze twee kernen aangelegd. Hierbij verdween in 1827 de
oude Sint-Janskapel van Mulheim. Het kanaal diende ook als irrigatiekanaal voor de droge Kempische
zandgronden. In de Atlas der Buurtwegen (1841) merkt men dan ook dat de bebouwing tussen de
voormalige Romeinse heirbaan en de Zuid-Willemsvaart is toegenomen.
Het projectgebied ligt ten westen van de Zuid-Willemsvaart en was onbebouwd. Ze bestaat
grotendeels uit percelen die evenwijdig liggen aan Chemin n°1. Het gaat deels om zeer smalle percelen.
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Figuur 20: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave waarbij het
projectgebied onbebouwd is.

Figuur 21: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Lanklaar was tot het eerste kwart van de 20ste eeuw een dun bevolkte landbouwgemeente. In de 19de
eeuw bevonden zich er slechts enkele kleine pannenbakkerijen en twee zandgroeven. Op het
Dilserveld bevond zich een houten windmolen. De opening van de steenkoolmijn in het aangrenzende
Eisden in 1923, gedeeltelijk gelegen op het grondgebied van Lanklaar bracht grote veranderingen voor
de gemeente. Tot de sluiting van de mijn was deze de belangrijkste werkgever in Lanklaar8.
Op de topografische kaart uit 1936 is te zien dat de omgeving ontwikkeld werd. Ter hoogte van het
projectgebied kwam een weg te liggen. In de zuidoostelijke hoek is nog een donk te zien.

Figuur 22: Topografische kaart uit 1936 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)

Op de topografische kaart uit 1955 blijkt dat het terrein ten noordoosten bebouwd werd. Bij deze
ontwikkeling verdween de aanwezige donk. Het onderzoeksgebied bleef onbebouwd.

Figuur 23: Topografische kaart uit 1955 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)

8

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Lanklaar.
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De luchtfoto uit 1971 toont dat er werken waren ter hoogte van het huidige industriegebied.
Vermoedelijk werd op dat moment het industriegebied aangelegd en werd deze zone bouwrijp
gemaakt. Vermoedelijk is dit de reden waarom op de bodemkaart OT staat aangeduid. Ter hoogte van
het projectgebied ziet men reeds de Bekaertlaan.

Figuur 24: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de luchtfoto uit 1979-1990 ziet men dat het industrieterrein al redelijk volgebouwd was. Ook ter
hoogte van het projectgebied waren gebouwen en verharding aanwezig.

Figuur 25: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Tegen 2002-2003 werden nog enkele loodsen bijgebouwd.

Figuur 26: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

In 2012 werden de gebouwen afgebroken tot op het maaiveld.

Figuur 27: Luchtfoto uit 2012 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

19

Tegen 2013 was alles afgebroken en genivelleerd. Er werd een nieuwe straat, de IQ-Parklaan aangelegd
vanaf de Bekaertlaan in het noorden.

Figuur 28: Luchtfoto uit 2013 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

20

2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
De oudste bewoningssporen klimmen op tot het Mesolithicum. Deze bewoningskernen situeerden zich
op de hoog gelegen delen van het grondgebied, aangezien de loop van de Maas toen nog veel
westelijker was: aan de waterrijke gronden bij Heuvelsven, Kruisven en Molenven op het Kempisch
plateau, en bij de Teutelberg.
Lanklaar is gelegen aan de Romeinse heirbaan Tongeren-Nijmegen, waarvan de huidige Oude Baan het
tracé volgt. In het gehucht Mulheim of Mulhem bevond zich waarschijnlijk een belangrijk Romeins
legerkamp. Volgens sommige auteurs zou Mulheim de Romeinse pleisterplaats Feresne van de
Peutingerkaart zijn. De nu verdwenen kapel van Mulheim werd vermoedelijk gebouwd op de
grondvesten van een Romeinse tempel (opgravingen van 1881). Deze kapel was één van de oudste van
het Maasland en behoorde tot het domein van Sint-Willibrordus, vermeld in het zogenaamde
“testament van Willibrordus”, waarin deze zijn bezittingen in Taxandrië aan de abdij van Echternach
schenkt9.
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de
omgeving van het projectgebied.
-

-

-

-

-

-

9

Locatie 50747: Tijdens een terreinverkenning door ARON bvba in 2009 werd een onbepaalde
losse vondst uit de steentijd gevonden.
Locatie 50756: Tijdens veldprospectie werd een losse vondst uit de Nieuwe Tijd aangetroffen.
Locatie 50163: Nadat er in 1962 enkele scherven werden aangetroffen bij de heraanleg van
een tuin voerde het voormalige IAP een proefsleuvenonderzoek uit. Er werden verschillende
losse vondsten lithisch materiaal aangetroffen waarbij een fragment van een gepolijste bijl in
het midden-neolithicum gedateerd kan worden. Er werd ook aardewerk, een weefklos en
hutteleem gevonden die mogelijk in de ijzertijd geplaatst kunnen worden.
Locatie 51259: In 1962 werd een vondstmelding gedaan van een Romeins kruikje en een
Romeinse urne, gevuld met crematieresten.
Locatie 50933: In 1985 werd tijdens een veldprospectie een niet nader te dateren wandscherf
gevonden, een hoefschrabber en een dicoïdale kern.
Locatie 50793: Er gebeurde een vondstmelding van een niet nader te bepalen voorwerp.
Locatie 50934: Tijdens een veldprospectie in 1985 werd een bodemfragment terra sigillata
gevonden.
Locatie 50661: In 2007 werden de funderingen en begravingen van de voormalige kerk bloot
gelegd. Hieruit bleek dat ze vermoedelijk tussen het eind van de 11de eeuw en het begin van
de 13de eeuw werd opgericht.
Locatie 159816: In 2011 werd door ARON een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Hierbij
werd een niet dateerbaar veldoventje, een munitiedepot uit WOII, 18de-eeuwse munten en
musketkogels, laat-middeleeuwse lakenloodjes, Keltisch Wiel uit de vroeg-Romeinse tijd,
Romeins aardewerk, lithisch materiaal gevonden.
Locatie 50726: Bij werken in de zandgroeve in 1947 werden enkele Romeinse brandgraven,
twee grote Keltische urnen met as en beenderen die afgedekt waren met een omgekeerde
schotel en enkele vroeg-middeleeuwse scherven aangetroffen.
Locatie 50605: Tijdens het onderzoek door ARON bvba in 2009 werden meerdere vroegRomeinse vlakgraven gevonden. Het ging om talrijke urnen en potten en munten uit de eerste
twee eeuwen.
Locatie 700342: Hier zou de Romeinse weg gelopen hebben.
Locatie 50355: Tijdens een terreinverkenning werd een gepolijst bijltje in mat-grijze silex, 1
krabber en enkele kleinere silexafslagen aangetroffen. Deze kunnen allen in het midden-

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Lanklaar.
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-

-

-

neolithicum geplaatst worden.
Locatie 51637: De verdwenen kapel bevond zich hier en zou teruggaan op een Romeinse
tempel. Er werden twee grote kuipen zonder bodem uit de Romeinse tijd aangetroffen. Twintig
meter ten noorden van de kapel werd een Romeins gebouwplattegrond gevonden. Er werden
ook meerdere graven aangetroffen, meer bepaald 9 inhumaties en 1 gemetseld graf met twee
sarcofagen.
Locatie 50701: Hier zou de Romeinse heirbaan gelopen hebben.
Locatie 159969: In 2011 gebeurde een archeologische begeleiding door ARON bvba. Hierbij
werd een oranjebruine tot lichtgrijs gevlekte kuil aangetroffen die uit de Middeleeuwen of
later dateert. Onder de grijsbruine, 20 cm dikke bouwvoor bevond zich de oranjebruine,
alluviale bodem die plaatselijk tot 1 m dik was. Op andere plaatsen werd het onderliggende
grindpakket in het vlak aangesneden. Het vlak bleek op meerdere plaatsen verstoord te zijn.
Locatie 159968: Hier werden een fundering van een Romeinse muur en kuilen uit de
middeleeuwen gevonden.

Figuur 29: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de eeuw
onbebouwd was. Het projectgebied bestond deels uit heide en deels uit duinen. In de 20ste eeuw werd
het terrein ontwikkeld en verdwenen deze duinen. Landschappelijk gezien is het terrein gunstig
gelegen, ten westen van de Maasvallei. Bodemkundig gezien staat het projectgebied aangeduid als
sterk vergraven grond. Dit heeft te maken met de werken die gebeurden in functie van het bouwrijp
maken van deze omgeving als industrieterrein. In de buurt werden reeds verschillende archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Deze leverden vooral vondsten op uit de Romeinse periode en Steentijd,
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maar ook uit de metaaltijden en middeleeuwen. Gezien de landschappelijke ligging en vondsten in de
buurt kunnen oudere periodes dan ook niet uitgesloten worden.

Figuur 30: Syntheseplan. (A. Devroe 2017)

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

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor
de periode van de 18de eeuw tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om
onbebouwd gebied waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden perceelsgrenzen
en –grachten aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Naar
oudere periodes toe kon het archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden.
De ligging en omliggende vondsten zorgen ervoor dat het potentieel als hoog wordt ingeschat.
Er kunnen vondsten en sporen uit allerlei periodes verwacht worden, met een nadruk op de
Romeinse periode.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Op basis van de luchtfoto’s kan gesteld worden dat het terrein grondig verstoord werd. De
ontwikkeling van het industrieterrein ging gepaard met het bouwrijp maken van deze
terreinen. Omwille hiervan staat het gebied ook als sterk vergraven gronden op de bodemkaart
aangeduid. Hierna werden gebouwen opgericht die later werden afgebroken. De verschillende
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fases van bouwrijp maken, opbouw en afbraak hebben ervoor gezorgd dat het terrein
verstoord is.
Op basis van de oude kaarten kon gesteld worden dat hier duinen aanwezig waren en nog vrij
lang een donk aanwezig was in het zuidoosten van het terrein. Deze verdween eveneens bij de
recentere werken.
-

Wat is de impact van de geplande werken?
Ter hoogte van het projectgebied zullen 5 blokken opgericht worden (1620m², 1215m²,
1417m², 1215m², 1215m²). Deze worden gefundeerd op sokkels tot een diepte van 1,20m. De
vloerplaat en funderingskoffer gaan tot een diepte van 60 cm.
Ten westen wordt een buitenopslag in kiezelverharding voorzien (1750 m²). Hier zal men ca.
50 cm diep gaan. De wegenis zal aangelegd worden in klinkerverharding (4010 m²) en zal
eveneens 50 cm diep gaan.
Er wordt een groenzone van 3710 m² voorzien. Hierbij zal men maximaal 30 cm afgraven.
In het noorden wordt een infiltratiegracht voorzien van 600 m², in het westen een
infiltratiebekken van 200 m². Deze gaan 1,65m diep.
Rondom de gebouwen worden nutsleidingen en regenwaterputten voorzien. Hiervoor zal men
meer dan 3m diep gaan.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn. Gezien
de gunstige ligging en de omliggende vondsten wordt het archeologisch potentieel als hoog ingeschat.
Het bureauonderzoek heeft echter aangetoond dat het terrein sterk verstoord is. Dit kan zowel op
basis van de bodemkaart als de topografische kaarten en luchtfoto’s nagegaan worden. Tot hoe diep
deze verstoring gebeurde is niet geweten, maar de verschillende fases van bouwrijp maken, oprichting
en afbraak van gebouwen zal de ondergrond zeker zwaar verstoord hebben.
De toekomstige werken zullen de ondergrond verstoren. Gezien de reeds gebeurde verstoringen wordt
er vanuit gegaan dat er geen archeologische resten meer aanwezig zijn. Er wordt dan ook geen
bijkomend onderzoek geadviseerd.

2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor de
periode van de 18de eeuw tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om onbebouwd
gebied waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden perceelsgrenzen en –grachten
aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Naar oudere periodes toe kon
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het archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden. De ligging en omliggende
vondsten zorgen ervoor dat het potentieel als hoog wordt ingeschat. Er kunnen vondsten en sporen
uit allerlei periodes verwacht worden, met een nadruk op de Romeinse periode. Gezien de gunstige
ligging en de omliggende vondsten wordt het archeologisch potentieel als hoog ingeschat voor de
oudere periodes.
Het bureauonderzoek heeft echter aangetoond dat het terrein sterk verstoord is. Dit kan zowel op
basis van de bodemkaart als de topografische kaarten en luchtfoto’s nagegaan worden. Tot hoe diep
deze verstoring gebeurde is niet geweten, maar de verschillende fases van bouwrijp maken, oprichting
en afbraak van gebouwen zal de ondergrond zeker zwaar verstoord hebben.
De toekomstige werken zullen de ondergrond verstoren. Gezien de reeds gebeurde verstoringen wordt
er vanuit gegaan dat er geen archeologische resten meer aanwezig zijn. Er wordt dan ook geen
bijkomend onderzoek geadviseerd.
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4.2. PLANNENLIJST
PROJECTCODE
ONDERWERP
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2017I341
PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
2-10-2017
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2
topografische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
2-10-2017
Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/DeptRWO/wms?request=GetLeg
endGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Top10s
3
luchtfoto
locatie plangebied
onbekend
digitaal
2-10-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?request=G
etLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Ortho
4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
2-10-2017
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
2-10-2017
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

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

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

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

6
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
2-10-2017
Bodemkaart, bodemtypes:
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/bodemkaart/bodemtypes/ows?service=WMS&re
quest=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=bodemtypes
7
tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
2-10-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
8
quartair geologische kaart
locatie plangebied
1:200.000
digitaal
2-10-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
9
Erosiegevoeligheidskaart
locatie plangebied
1:1
digitaal
2-10-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=dov-pubbodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013
10
Bodembedekkingskaart
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
2-10-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking
/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=BBK5_12
11
Historische kaart
Ferrariskaart
onbekend
digitaal
9-10-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
12
Historische kaart
Ferrariskaart
onbekend
digitaal
9-10-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

13
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
9-10-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
9-10-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
15
Historische kaart
Topografische kaart 1936
onbekend
digitaal
9-10-2017
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
16
Historische kaart
Topografische kaart 1955
onbekend
digitaal
9-10-2017
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
17
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
9-10-2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
plannummer
18
type plan
luchtfoto
onderwerp plan Luchtfoto 1979-1990
aanmaakschaal onbekend
aanmaakwijze digitaal
datum
9-10-2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen:
metadata
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL

31

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
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aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
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luchtfoto
Luchtfoto 2000-2003
onbekend
digitaal
9-10-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2000-2003, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegen
dGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB00_03VL
20
luchtfoto
Luchtfoto 2012
onbekend
digitaal
9-10-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2012, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegen
dGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB12VL
21
luchtfoto
Luchtfoto 2013
onbekend
digitaal
9-10-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2013, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegen
dGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB13VL
22
Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
9-10-2017
/
23
Syntheseplan
locatie onderzoeksgebied + CAI + DHM
1:1
digitaal
9-10-2017
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on
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opp. perceel lot

00ha35a98ca

afd. 5 - sectie B
perceelnr 171a

LOT 11G
opp. perceel lot

00ha50a00ca

HERKENRODESINGEL 8D/4.0.1
3500 HASSELT - BELGIUM

LAAN

afd. 5 - sectie B
perceelnr 171a

ERT

00ha29a99ca

BEKA

opp. perceel lot

L0406
BOUWAANVRAAG
PLANNEN
—

+32 (0)11 72 65 38
INFO@MAMU.BE
BTW BE: 0885746194
—
KBC BANK
IBAN BE86 7330 3879 2350
BIC KREDBEBB
WWW.MAMU.BE

ONDERWERP
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IQ-PARK

BEKAERTLAAN
XXXX LANKLAAR
afd.: xe sectie: X
nr.: xxx

BOUWHEER
IQPARK NV

SIEMENSLAAN 2
3650
DILSEN-STOKKEM
0032 (x)xxx xxx xxx
email

—

Vertegenwoordigd door:

Handtekening;

ARCHITECT
MAMU ARCHITECTS AND MORE
—

Vertegenwoordigd door:
Dhr Jeroen Maesen
Dhr Nico Mullens

Handtekening;
Handtekening;

PLANINHOUD
planinhoud A
planinhoud B

DATUM
Schaal : 1/500
Schaal : x
Schaal :
Schaal :
Schaal :

05.07.2017

01 / 05
—

Revisie;
Tekenaar;

METERPUT

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse A
inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse A
inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse A
inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse A

mangat
70 x 70
mangat
70 x 70
mangat
70 x 70
mangat
70 x 70

reukafsluiter

reukafsluiter

rustige toevoer
rustige toevoer
rustige toevoer

METERPUT
METERPUT

METERPUT

METERPUT

water
elek
gas

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

water
elek
gas

CONTROLEPUT

aankoppelput

UNIT 24

UNIT 21

METERPUT

METERPUT

UNIT 14

UNIT 13

aankoppelput

aankoppelput

METERPUT

METERPUT

METERPUT

METERPUT

UNIT 23

UNIT 26

UNIT 25

aankoppelput

aankoppelput

UNIT 22

aankoppelput

UNIT 20

UNIT 19

aankoppelput

UNIT 17

UNIT 16

aankoppelput

UNIT 11

Ø 110

UNIT 10

mangat
70 x 70

aankoppelput

aankoppelput

reukafsluiter

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse C

rustige toevoer

zelfreinigende wervelfilter
maximaal dakoppervlak 250 m2

aankoppelput

water
elek
gas

aankoppelput

gas
elek
water

gas
elek
water

CONTROLEPUT

aankoppelput

UNIT 18

UNIT 15

UNIT 12

UNIT 09

aankoppelput

aankoppelput

METERPUT

UNIT 08

METERPUT

METERPUT

METERPUT

METERPUT

METERPUT

METERPUT

METERPUT

water
elek
gas

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

aankoppelput

mangat
70 x 70

METERPUT

UNIT 07

water
elek
gas

UNIT 27

METERPUT

aankoppelput

UNIT 28

METERPUT

gas
elek
water

water
elek
gas

aankoppelput

gas
elek
water

aankoppelput

METERPUT

METERPUT

water
elek
gas

CONTROLEPUT

water
elek
gas

UNIT 29

CONTROLEPUT

aankoppelput

aankoppelput

aankoppelput

reukafsluiter

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse C

rustige toevoer

zelfreinigende wervelfilter
maximaal dakoppervlak 250 m2

gas
elek
water

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

METERPUT

METERPUT

METERPUT

UNIT 06

water
elek
gas

water
elek
gas

gas
elek
water

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

aankoppelput

aankoppelput

METERPUT

UNIT 05

water
elek
gas

UNIT 30

METERPUT

gas
elek
water

UNIT 31

water
elek
gas
CONTROLEPUT

mangat
70 x 70

aankoppelput

UNIT 32

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

reukafsluiter

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse C

rustige toevoer

zelfreinigende wervelfilter
maximaal dakoppervlak 250 m2

water
elek
gas

water
elek
gas

gas
elek
water

aankoppelput

gas
elek
water
gas
elek
water

reukafsluiter

250

UNIT 33

aankoppelput

METERPUT

UNIT 04

water
elek
gas

reukafsluiter

mangat
70 x 70

METERPUT

UNIT 03

gas
elek
water

CONTROLEPUT

reukafsluiter

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse C

UNIT 02

INFILTRATIEGRACHT > 600m2 - 322.400l

gas
elek
water

aankoppelput

gas
elek
water
rustige toevoer

zelfreinigende wervelfilter
maximaal dakoppervlak 250 m2

UNIT 01

5

5
19

19

water
elek
gas

METERPUT

water
elek
gas
aankoppelput

gas
elek
water
aankoppelput

water
elek
gas

water
elek
gas
aankoppelput

aankoppelput

METERPUT
aankoppelput

rustige toevoer

INFILTRATIEBEKKEN > 200m2 - 200.000l

HERKENRODESINGEL 8D/4.0.1
3500 HASSELT - BELGIUM

L0406
BOUWAANVRAAG
PLANNEN
—

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IQ-PARK

IQPARK NV

Vertegenwoordigd door:

Vertegenwoordigd door:
Dhr Jeroen Maesen
Dhr Nico Mullens

PLANINHOUD

planinhoud A
planinhoud B
Schaal : 1/500
Schaal : x
Schaal :
Schaal :
Schaal :

+32 (0)11 72 65 38
INFO@MAMU.BE
BTW BE: 0885746194
—
KBC BANK
IBAN BE86 7330 3879 2350
BIC KREDBEBB

WWW.MAMU.BE

ONDERWERP
BEKAERTLAAN
XXXX LANKLAAR
afd.: xe sectie: X
nr.: xxx

BOUWHEER
SIEMENSLAAN 2
3650
DILSEN-STOKKEM
0032 (x)xxx xxx xxx
email

—
Handtekening;

ARCHITECT

MAMU ARCHITECTS AND MORE

—
Handtekening;
Handtekening;
DATUM

05.07.2017

02 / 05

—
Revisie;

Tekenaar;

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

CONTROLEPUT

AANSLUITING OPENBARE RIOLERING

AANSLUITING OPENBARE RIOLERING

AANSLUITING OPENBARE RIOLERING

AANSLUITING OPENBARE RIOLERING

OVERSTORT
NAAR OPENBARE RIOLERING

-0.40
45 15

-0.50

-1.20
60

+2.95
700

705

PERCEELSGRENS

UNIT 01
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 69 m2
2 parkpl.

0.00

+7.00

-0.50

-0.50

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 24
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 23
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 26
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 25
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 20
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 19
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 22
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 17
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 14
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 13
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 16
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 09
UNIT
11
2 2
p: 206,70
206,70mm
2 2
b:
202,50mm
b: 202,50
2
2
v:
00
m
v: 00 m
2
parkpl.
2 parkpl.

UNIT 10
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 07
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 08
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 69 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 27
p: 206,70 m2
b: 230,00 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 21
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 28
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 29
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 18
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 15
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 12
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 09
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 06
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 69 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 30
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 05
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 31
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 04
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 69 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 32
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

UNIT 03
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 33
p: 206,70 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 02
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK
LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

PERCEELSGRENS

HERKENRODESINGEL 8D/4.0.1
3500 HASSELT - BELGIUM

L0406
BOUWAANVRAAG
PLANNEN
—

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IQ-PARK

IQPARK NV

Vertegenwoordigd door:

Vertegenwoordigd door:
Dhr Jeroen Maesen
Dhr Nico Mullens

PLANINHOUD

planinhoud A
planinhoud B
Schaal : 1/500
Schaal : x
Schaal :
Schaal :
Schaal :

+32 (0)11 72 65 38
INFO@MAMU.BE
BTW BE: 0885746194
—
KBC BANK
IBAN BE86 7330 3879 2350
BIC KREDBEBB

WWW.MAMU.BE

ONDERWERP
BEKAERTLAAN
XXXX LANKLAAR
afd.: xe sectie: X
nr.: xxx

BOUWHEER
SIEMENSLAAN 2
3650
DILSEN-STOKKEM
0032 (x)xxx xxx xxx
email

—
Handtekening;

ARCHITECT

MAMU ARCHITECTS AND MORE

-1.65

—
Handtekening;
Handtekening;
DATUM

05.07.2017

03 / 05

—
Revisie;

Tekenaar;

TOTEM

TOTEM

TOTEM

TOTEM

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK
LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

HERKENRODESINGEL 8D/4.0.1
3500 HASSELT - BELGIUM

L0406
BOUWAANVRAAG
PLANNEN
—

+32 (0)11 72 65 38
INFO@MAMU.BE
BTW BE: 0885746194
—
KBC BANK
IBAN BE86 7330 3879 2350
BIC KREDBEBB
WWW.MAMU.BE

ONDERWERP
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IQ-PARK

BEKAERTLAAN
XXXX LANKLAAR
afd.: xe sectie: X
nr.: xxx

BOUWHEER
IQPARK NV

SIEMENSLAAN 2
3650
DILSEN-STOKKEM
0032 (x)xxx xxx xxx
email

—

Vertegenwoordigd door:
Handtekening;
ARCHITECT
MAMU ARCHITECTS AND MORE
—

Vertegenwoordigd door:
Dhr Jeroen Maesen
Dhr Nico Mullens

Handtekening;
Handtekening;

PLANINHOUD
planinhoud A
planinhoud B

DATUM
Schaal : 1/500
Schaal : x
Schaal :
Schaal :
Schaal :

05.07.2017

04 / 05
—

Revisie;
Tekenaar;

19
5

250

INFILTRATIEGRACHT > 600m2 - 322.400l

OVERSTORT
NAAR OPENBARE RIOLERING

5

19

METERPUT

zelfreinigende wervelfilter
maximaal dakoppervlak 250 m2

rustige toevoer

METERPUT

mangat
70 x 70

reukafsluiter

aankoppelput

aankoppelput

METERPUT

zelfreinigende wervelfilter
maximaal dakoppervlak 250 m2

rustige toevoer

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse C

rustige toevoer

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse C

mangat
70 x 70

reukafsluiter

aankoppelput

aankoppelput

UNIT 08

METERPUT

zelfreinigende wervelfilter
maximaal dakoppervlak 250 m2

rustige toevoer

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse C

UNIT 07

gas
elek
water

METERPUT

UNIT 06

water
elek
gas

METERPUT

zelfreinigende wervelfilter
maximaal dakoppervlak 250 m2

reukafsluiter

UNIT 05

gas
elek
water

gas
elek
water

METERPUT

water
elek
gas

METERPUT

UNIT 04

gas
elek
water

UNIT 03

water
elek
gas

UNIT 02

water
elek
gas

UNIT 01

inhoud regenwaterput: 10.000 liter
belastingsklasse C

mangat
70 x 70

reukafsluiter

aankoppelput

aankoppelput

mangat
70 x 70

Ø 110

aankoppelput

aankoppelput

AANSLUITING OPENBARE RIOLERING

CONTROLEPUT

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

TOTEM

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 01
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 69 m2
2 parkpl.

UNIT 02
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 03
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 04
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 69 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 05
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 06
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 69 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 07
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 00 m2
2 parkpl.

LICHTSTRAAT + ROOKLUIK

UNIT 08
p: 202,50 m2
b: 202,50 m2
v: 69 m2
2 parkpl.

HERKENRODESINGEL 8D/4.0.1
3500 HASSELT - BELGIUM

L0406
BOUWAANVRAAG
PLANNEN
—

+32 (0)11 72 65 38
INFO@MAMU.BE
BTW BE: 0885746194
—
KBC BANK
IBAN BE86 7330 3879 2350
BIC KREDBEBB
WWW.MAMU.BE

ONDERWERP
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IQ-PARK

BEKAERTLAAN
XXXX LANKLAAR
afd.: xe sectie: X
nr.: xxx

BOUWHEER
IQPARK NV

SIEMENSLAAN 2
3650
DILSEN-STOKKEM
0032 (x)xxx xxx xxx
email

—

Vertegenwoordigd door:
Handtekening;
ARCHITECT
MAMU ARCHITECTS AND MORE
—

Vertegenwoordigd door:
Dhr Jeroen Maesen
Dhr Nico Mullens

Handtekening;
Handtekening;

PLANINHOUD
planinhoud A
planinhoud B

DATUM
Schaal : 1/500
Schaal : x
Schaal :
Schaal :
Schaal :

05.07.2017

05 / 05
—

Revisie;
Tekenaar;

