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1. Beschrijvend gedeelte
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Administratieve gegevens
Projectcode: 2017E346
Nummer wettelijk depot: D/2017/12654/41
Naam en erkenningsnummer archeoloog: Rik van de Konijnenburg,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
1.1.4. Naam en adres van de opdrachtgever: Stad Bree, Vrijthof 10 – 3960 Bree (contact:
Nelly.gabriels@bree.be)
1.1.5. Locatiegegevens:
1.1.5.1.
Provincie: Limburg
1.1.5.2.
Gemeente: Bree
1.1.5.3.
Deelgemeente: Bree
1.1.5.4.
Adres: Stationswal
1.1.5.5.
Toponiem: Stationswal
1.1.5.6.
Bounding box:

De geografische coördinaten, Lambert 72:
Nr
1
2
3
4

X
236202.170
236234.650
236278.420
236246.352

Y
204244.880
204256.090
204127.417
204134.085

Afb.1: Bounding Box
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1.1.6. Kadastrale gegevens en plan met afbakening
Kadastrale ligging van het projectgebied: Bree, afd. 1, Sie B, niet gekadastreerd perceel. De
oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca.50 are (gemeten op cadgis viewer1)

Afb. 2: Uittreksel uit het kadasterplan dd. 01-01-2016
1

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE%5D
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1.1.7. Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied

Afb. 3: Topografische kaart met blauw omkaderd het projectgebied

1.1.8. Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed:
Bureauonderzoek,
Geologische dateringen:
Tertiair
Quartair
Holoceen
Geomorfologisch:
vlakte
rivierterras
eolische afzettingen
Bodems:

anthrosol
Bodemgebruik:
Archeologische indicaties:
Losse vondsten
Objecten/materiaal:
Aardewerk of keramiek
Steengoed
Aardewerk/ Vaatwerk
Metaal
Lood

Brons
(musket)kogels / wapens
Munten: (liard, oord en
andere
Dateringen:
Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Nieuwe tijd

2. Archeologische voorkennis2
Het terrein bevindt zich in het tracé van de voormalige middeleeuwse stadsgracht en stadswal die rond
de stad Bree liep. Binnen het projectgebied werden in 1981 en 1984, bij de toenmalige heraanleg van de
straat, archeologische onderzoeken en opvolging van werken uitgevoerd (1981) naar de Verwerstoren,
die zich op de hoek van de Hoogstraat en de Stationswal bevindt, kon een stukje van een gekanaliseerde

2

van de KONIJNENBURG, R., 2012, Voorstudie archeologisch onderzoek in het vooruitzicht van de herinrichting van de
publieke ruimte in Bree-centrum met inbegrip van de wallen, Haast-rapport 2012-07 Wettelijk depot : D/2012/12654/7 - Van
de KONIJNENBURG R., 1983, De opgravingen op de Stationwal in 1981, Het Ezendröpke – Tijdschrift van de Geschied- en
Heemkundige kring Groot-Bree, 4, pp. 2 - 18. - VERHOEVEN, A., 1984, Opgravingen op de Grauwe Toren, Het Ezendröpke –
Tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige kring Groot-Bree, 6, pp. 20.
Bree, Stationswal, Archeologienota - projectcode 2017E346

p. 6

Breeërstadsbeek vrijgelegd worden en kon in 1984 een dwarsdoorsnede aangelegd worden van de
straat waardoor een schematisch profiel van de voormalige stadsgracht werd opgemeten en
ingetekend.
De herinrichtingswerken van de straat werden in die periode, 1981 – 1987, van nabij archeologisch
opgevolgd en leverden enkel de restanten van de Verwerstoren, een stuk van de gekanaliseerde
Breeërstadsbeek en een dwarsprofiel van de stadsgracht op.
De Verwerstoren:
Op het einde der 16de eeuw kwam er nog een andere toren bij, die men “de verwerstoren” of “het
verwersrondeel” noemde, en die stond ongeveer ter hoogte van huis n° 7 der huidige Statiestraat
(Stationwal). Omwille van het brandgevaar had men de installatie van het lijnwaadverwen daar
ondergebracht, op afstand van de huizen. Van uit de Opitterstraat liep er, tussen de huizen n° 3 en 5 een
straatje naar het verwersrondeeL Ook de stadsbeek kwam er bij uit, zodat men het nodige water kort bij
de hand had3.
Op 28 mei 1981 kwamen op de hoek van de Hoogstraat en de Stationswal bij de graafwerken voor
nieuwe rioleringen, de eerste grote brokken maastrichtersteen naar boven. Het vervolg was een
archeologisch onderzoek dat duurde tot het einde van de zomer van 1981 waarbij ca. 90% van de
verwerstoren werd vrijgelegd.

Afb. 4: Opmetingsplan van het archeologisch onderzoek in 1981 geprojecteerd op het GRB.
Legende bij het allesporenplan uit 1981:

3

Citaat uit MAES, F., 1952, De geschiedenis van Bree, Tweede bijdrage: de gemeente van de oudste tijden tot
de Franse Revolutie, Mechelen, p. 22.
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1: Centraal over heel het opgravingsterrein en in feite het belangrijkste onderzoeksobject, ligt een
zware bakstenen muur 1 die in grondplan een gesloten U vormt. De westelijke afsluitmuur is 0,93 tot
1,03 m breed; de noord en zuidwand meten respectievelijk 1 en 1,32 m breed en de halfronde
oostelijke muur varieert in breedte van 1,50 tot 2,10 m. Het geheel is dus asymmetrisch met een
duidelijke verbreding van het muurwerk van de zuidwand. De binnenruimte van deze constructie is
maximaal 5m lang en 3,54m breed.
2: Centraal tegen de westelijke muur is een inspringende grondslag gebouwd in baksteen. De
afmetingen van deze muur 2 zijn 0,72 m breed en 0,94 m lang. Opvallend is een 10 cm uitspringende
plint tegen de noord- en de zuidwand die onder de halfronde afsluiting verdwijnt. Deze uit- en
inspringing verdeelt het fundament als het ware in twee op elkaar geplaatste helften hetgeen kan
wijzen op verschillende bouwfazen.
Aansluitend bij de westmuur zijn twee quasi parallelle dwarsmuren blootgelegd.
3: De noordelijke, 3, is zeer regelmatig van structuur en trapeziumvormig.
4: De zuidelijke, 4, is zeer onregelmatig en bestaat vooral uit een ordeloze aaneenkitting van baksteen
en mergelfragmenten met kalkmortel. Deze muur heeft een eerder zwak S-vormig verloop.
5: Tegen de noordelijke dwarsmuur 3 zijn enkele restanten 5 van grondslagen in mergel aangetroffen.
Deze resten vertonen een zeer regelmatig metsverband en lijken de fundering van een bijgebouwtje te
vormen.
6: Aansluitend bij de zuidelijke dwarsmuur werd een vloer 6 in mergelblokken aangetroffen. De ene
helft bestaat uit kleinere blokken gelegd in west-oost- richting terwijl de andere helft bestaat uit grote
blokken in noord-zuid-richting aangebracht.
7: Aan de zuidzijde is deze vloer afgeboord met een laag stenen muurtje 7. In feite betreft het een
samenraapsel van mergel, baksteen en kubusvormige blauwe hardstenen.
8: Op het meest westelijk gedeelte van dit muurtje 7 is een haakse overloop 8 aangebracht. Deze
overloop bestaat uit een dunne laag metselkalk vermengd met baksteen- en mergelfragmenten. Het
geheel vormt duidelijk een kanaaltje van 1,18 m breedte en 3,36 m lengte.
9: Aansluitend bij het kanaaltje werden enkele restanten 9 van een soort platform aangetroffen.
Centraal bestaat dit platform uit bakstenen in langsrichting afgeboord door bakstenen in de
dwarsrichting. De randen zijn één laag hoger opgetrokken dan het centrale deel. De metselkalk is veel
harder dan deze gebruikt in het U-vormig fundament. De oostzijde was gaaf bewaard in tegenstellng tot
de westzijde die sterk verweerd was.
10: Onmiddellijk achter dit platform werden op 2,51 m diepte nog een tweetal mergelblokken 10
aangetroffen. Het betrof twee regelmatig gekapte blokken omringd door een aantal sterk verweerde en
half vergane restanten van gelijkaardige blokken.
Stratigrafie van het terrein:
De stratigrafie buiten het U-vormig complex is vrij eenvoudig. Onmiddellijk onder de betonlaag van de
oude ring zit een opvullingslaag bestaande uit scherven, baksteenfragmenten en zwarte humusrijke
aarde. Onmiddellijk hieronder zit de maagdelijke bodem. De stratigrafie binnen het complex is enigszins
anders. Op de maagdelijke bodem (C-horizont) zit een compacte laag scherven van leisteen gevolgd
door een laag baksteenpuin. Hierboven zit een zeer compacte laag glasscherven. Deze scherven zijn zeer
dun en groenachtig van kleur. Het glas bevat zeer veel luchtbelletjes. Hierboven bevindt zich de
schervenhoop. Duidelijk een storthoop gezien het verschil in dikte tussen het centrum en de randen.
Deze storthoop is ovaalvormig, en reikt op sommige plaatsen tot tegen de betonnen wegbedding.
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Afb. 5: dwarsprofiel (noord – Zuid) zoals ingetekend in 1981
Vondsten:

Afb. 6: een gedeelte van de aardewerkvondsten
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Interpretatie van de verschillende muurrestanten en het geheel zoals voorgesteld in de publicatie uit
19834:

De U-vormige constructie is duidelijk het fundament van een toren, die in de late middeleeuwen, tot
einde achttiende eeuw, deel uit maakte van de Breese stads- omwalling. Verschillende auteurs en
tekenaars stellen deze omwalling voor als een stenen muur afgewisseld met tal van rondelen. De twee
best bruikbare tekeningen, plannen, voor de interpretatie van onze vondsten zijn de kaart van Ferraris
uit het midden van de achttiende eeuw en het primitief kadaster (Atlas der Buurtwegen) uit 1843. Op de
Ferrariskaart staan een aantal rondelen waarvan één exact overeenkomt met de door ons blootgelegde
funderingen. Bovendien is op het kadasterplan de loop van de stadsbeek duidelijk zichtbaar en deze
komt ook overeen met het kanaaltje ten zuiden van de fundering. Om welk rondeel of welke toren het
nu precies gaat kon niet achterhaald worden in de archieven. Waarschijnlijk betreft het het
Verwersrondeel of de Verwerstoren. Aanvankelijk moet het een verdedigingswerk geweest zijn ter
bescherming van de zwakke plek in de stadsmuur: daar waar de stadsbeek in de gracht overvloeide. Later, pas eind zestiende eeuw is er immers voor het eerst sprake van een Verwersrondeel, dat hier
vermoedelijk om praktische reden werd ingericht; de nabijheid van water en de ligging aan de rand van
het stadscentrum zodat het afvalwater geen hinder vormde voor de bewoners van de stad. Ook de
funderingen ten westen van de toren zijn waarschijnlijk een onderdeel van het atelier gezien de
beperkte binnenruimte van de toren. Later, wanneer de toren en het atelier in de negentiende eeuw
definitief verdwenen zijn, werd op deze plaats een zogeheten spoelplaats gemaakt. Het platform in het
verlengde van het kanaaltje behoorde waarschijnlijk hiertoe. Verscheidene Breeenaars wisten immers
van grootmoeder of -vader nog dat op deze plaats een "speel” bestond. Alles verdween in een eerste
faze bij de definitieve slechting van de wallen en werd in de vijftiger jaren (1950) onder het beton
weggestoken bij de aanleg van de kleine ring.
De ouderdom van de fundering is eveneens moeilijk achterhaalbaar. Uit archieven weten we dat Karel
van Bourgondië in 1467 bij de inname van Tongeren de Loonse steden verplichtte hun stadsversterking
te slopen. Begin zestiende eeuw werden ze gedeeltelijk hersteld en aangepast. Het fundament kan dus
dateren van ca. 1510.
Het aardewerk kan gedateerd worden door de typologie en door het feit dat twee scherven een
datumversiering hebben. Vermoedelijk betreft het een afvalhoop uit het begin van de negentiende
eeuw en werd deze vooral na de afbraak van de toren opgehoogd. Het betreft voornamelijk afval van
huisraad en geen echt pottenbakkersafval aangezien er slechts weinig misbaksels gevonden werden. De
datum 1600 (op één van de steengoedfragmenten) moet dan geïnterpreteerd worden als zijnde van een
pot die dan gefabriceerd werd maar een tweehonderdtal jaar later werd weggegooid. Hetzelfde geldt
voor de datum 1771 (op een bodemfragment van een schaal met slibversiering). Zekerheid omtrent de
datering van het stort in het begin van de 19de eeuw bestaat er echter niet. Het is waarschijnlijk omdat
de plaats later als spoelplaats gebruikt wordt en het bijna onvoorstelbaar is dat men de was gaat doen
naast een stort. Bovendien was de torenruïne een gevaarlijke put die best gedempt kon worden. Het
afval diende dus louter als vulmateriaal. Het kan ook niet afkomstig zijn van de pottenbakker "De Kreeft"
omdat deze pas in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn activiteiten als pottenbakker in de
Hoogstraat ontplooide. In die periode was het aardewerk met slibversiering, dat het belangrijkste deel
vormt van de aardewerkvondsten, reeds enige tijd uit de mode.
Op 6 juni 2017 werd een gedeelte van de funderingen van de verwerstoren terug vrijgelegd met het oog
op mogelijke reconstructie ervan gelijkaardig aan de Grauwe Toren aan de Grauwe Torenwal en/of
gedeeltelijke overdekking met glas waardoor bezoekers een indruk kunnen krijgen van de omvang van
de toren en het metselwerk.
Dit gaf meteen de opportuniteit om tenminste het vrijgelegde gedeelte opnieuw in te meten en te
fotograferen. De opmetingen werden gedaan met een Spectra Promark GNSS-220 toestel via het
Fleposnetwerk met afwijkingen horizontaal van 1,2 cm tot 1,6 cm en verticaal van 1,2 cm tot 1,8 cm.
4

Van de KONIJNENBURG, R., 1983, o.c., p. 5-6.
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Hieruit blijkt dat de opmetingen verricht in 1981 heel accuraat waren.

Afb. 7: opmetingsplan 2017

Afb. 8: foto’s genomen op 06/06/2017
Profiel van de stadsgracht:
In 1984 kreeg een in het kader van een BTK-project een
ploeg onder leiding van architecte Annita Verhoeven de
kans om een schematische doorsnede te maken van de
stadgracht. Van deze doorsnede bestaan enkel
tekeningen en geen verslag. Er is ook nooit een
publicatie aan gewijd.

Afb.9: Situering van de doorsnede van de stadsgracht
op het kadasterplan.
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Afb. 10: Tekening van de doorsnede van de stadsgracht, noordprofiel

Afb. 11: Situering in doorsnede van de Verwerstoren en grachtprofiel op doorsnede nieuwe
aanleg.
Afgaande op de tekening van A. Verhoeven situeerde de gracht zich op een afstand van 13,90 m van de
huidige huizenrij aan de binnenzijde van de Stationswal. Volgens deze opmeting is de gracht zelf op die
plaats 3,10 m diep en 5,18 m breed.
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3. De onderzoeksopdracht
3.1.

De randvoorwaarden

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag.
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013 en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking traden
op 1 juni 2016.
Overwegende dat de percelen waarop de vergunning betrekking heeft geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in
een archeologische zone (historische kern), opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones5, dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning.

3.2.

Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied

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

3.3.

De geplande werken

Het vooronderzoek is door de initiatiefnemer, de stad Bree, aangevraagd in het kader van de
herinrichtingswerken Bree-centrum en Kleine Ring, fase 2, heraanleg van de Stationswal en het
kruispunt Hoogstraat, Malta, Stationswal, Witte Torenwal. Voor die werken zal het volledige bestaande
wegdek verwijderd worden, zullen de rioleringen en andere nutsleidingen vervangen worden en zal heel
de groenaanleg vervangen worden.
Voor de heraanleg van de wegenis, stoepen en parkeerplaatsen is voorzien dat men de bestaande
funderingslagen zal verwijderen en van op het niveau waarop de bestaande funderingen zijn aangezet
begint met de heropbouw van funderingslagen en afwerkingslagen. Er zal wat dat betreft dus niet
dieper gegraven worden dan bij de heraanleg van wegenis , stoepen en parkeerplaatsen het geval was in
de periode 1981 – 1984.

5

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Historische stadskern van
Bree [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140047 (geraadpleegd op 20 juni 2017).
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Wat betreft de riolering zal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. DWA-riolering
(afvalwater) is op onderstaand plan (afbeelding 14) in rood aangeduid, RWA-riolering
(regenwaterafvoer) is in blauw aangeduid. De bestaande riolering wordt opgebroken en is in magenta
aangeduid.

Afb. 12: het inplantingsplan zoals aangereikt door de ontwerper ARCADIS en Stad Bree

Afb. 13: dwarsprofiel zoals aangereikt door de ontwerper ARCADIS en Stad Bree
Bree, Stationswal, Archeologienota - projectcode 2017E346
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De DWA-Riolering en de RWA-riolering worden aangezet op een diepte van respectievelijk -2.60 m
onder het maaiveld voor de DWA-leiding en -2.20 m voor de RWA-leiding; afmetingen zijn exclusief een
nog eventueel aan te brengen laag gestabiliseerd zand als bed om de rioleringsbuizen op de plaatsen.
Die RWA leiding zal ook de inbuizing van de Breeërstadsbeek vervangen. De oude, ingebuisde
Breeërstadsbeek zal verwijderd worden over het volledige traject.
Centraal in het tracé van de Stationswal zullen bomen geplant worden.

Afb. 14: situering, doorsnedes en 3D beeld van de collector zoals aangereikt door de ontwerper ARCADIS
en Stad Bree
Op het kruispunt Malta, Hoogstraat, Witte Torenwal en Stationswal zal een enorme collector geplaatst
worden. De afmetingen van deze collector zijn 7,50 m lang, 4,30 m breed en 4,77 m hoog (inclusief 10
cm funderingslaag). Deze collector wordt aangezet op een diepte van -70 cm onder het maaiveld niveau
dat op het punt van inplanting ligt op +44.80 m TAW. De collector zal dus inclusief funderingslaag
aangezet worden op een diepte van +40.00 m TAW en in totaal zal de bouwput een volume innemen
van minimaal 155 m³.
Werken aan de Verwerstoren.
De Verwerstoren zal een stukje publiek ontsloten worden door een gedeelte van de zuidelijke muur
terug bloot te leggen en af te dekken met een glasplaat. In mei 2017 werden hiervoor enkele
proefgravingen gedaan om na te gaan in hoeverre de bestaande funderingen nog intact waren en vooral
of ze voldoende bewaard zijn om publiek toegankelijk te maken.
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Hierbij werd enkel gegraven in dat gedeelte dat reeds in 1981 volledig archeologisch werd onderzocht
en in de Centraal Archeologische Inventaris is geregistreerd als CAI-locatie 50077. Bovendien werd ook
een vondstmelding gedaan naar aanleiding van de proefgravingen in mei 2017: melding toevalsvondst
ID177.

Afb. 15: de vrijgegraven fundering van de Verwerstoren in mei 2017

Afb. 16: het opmetingsplan van de werkput uit 2017 geprojecteerd op het opgravingsplan uit 1981.
Uit een projectie van de opmeting van de controleput uit 2017 op het opgravingsplan uit 1981 blijkt dat
er geen schade gebracht is aan nog eventueel aanwezig bodemarchief omdat de controleput binnen het
archeologisch onderzochte gebied valt en er in 2017 slechts gegraven werd tot een diepte van ca 50 cm
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onder het maaiveld aan de buitenzijde van de funderingsresten terwijl tijdens het archeologisch
onderzoek gegraven werd tot een diepte van -1.80 m onder het maaiveld. Aan de binnenzijde werd de
controleput ca. 1 m diep uitgegraven terwijl het aangelegde archeologisch vlak in 1981 zich situeert op 1.30 m onder het huidig maaiveld; de diepte waarop de C-horizont al over nagenoeg de volledige
binnenzijde van de torenfundering zichtbaar werd en indertijd beschreven als “gele aarde met kiezel”.
De betonnen bak met glazen deksel die voorzien wordt voor de zichtbaarheid van een deel van de
fundering van de Verwerstoren is in buitenmaat 3.50 x 3.70 m groot en zal aangezet worden op een
diepte van 1.20 m onder het huidige maaiveld. Ook daardoor blijft de te maken constructie binnen de in
1981 onderzochte zone toen tot -1.30 onder het huidige maaiveld gegraven werd aan de binnenzijde
van de toren en tot -1,80 m aan de buitenzijde. Derhalve zal deze constructie geen impact hebben op
onaangeroerd bodemarchief en zich situeren binnen opgebrachte grond, de opvulling van de
archeologische werkput uit 1981 (cfrt ook afb. 17).

Afb. 17: Noord – Zuid profielen opgetekend in 1981 met daarop in rood de muurdelen van de
Verwerstoren en daarop geprojecteerd de te realiseren betonnen en glazen constructie.
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Afb. 18: Noord – Zuid profielen A – B zoals origineel ingetekend in 1981
Het beton dat zal gebruikt worden voor de constructie van het “venster” aan de verwerstoren zal
bestaan uit gietbeton op betonijzervlechtwerk. De aansluiting met de muurresten gebeurt door de
aansluiting van de betonnen constructie met de oude muurresten af te dekken met diba-folie; een
vochtwerende folie die verhindert dat het beton zich aan de oude muurdelen vasthecht waardoor het
proces geen schade toebrengt aan de oude muurdelen en – indien nodige - omkeerbaar is zonder
schade aan de muren aan te brengen. De zichtbaar te maken muurresten van de toren zullen worden
ingevoegd met vochtwerend voegcement dat qua kleur zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke
metselspecie. De top van het zichtbaar te maken muurrestant zal volledig uitgeborsteld worden en –
indien het metselwerk voldoende stevig is om te behouden in de staat waarin het zich bevindt – enkel
behandeld worden met een vochtafstotende, transparante coating.
Mocht het metselwerk in zo slechte staat zijn dat extra maatregelen zich opdringen zoals het bijplaatsen
van bakstenen en extra opmetselen van het muurrestant, dan zal gewerkt worden met
veldbrandbrikken die qua kleur en afmetingen aansluiten bij de oorspronkelijke bakstenen. Ook de
metselspecie zal qua kleur worden aangepast aan de oorspronkelijke metselspecie. Nadien zal ook het
bijgewerkte metselwerk afgewerkt worden met een transparante vochtwerende coating om degradatie
van het muurwerk tegen te gaan. Bedoeling is echter om de “ruïne” zoveel mogelijk haar authenticiteit
te laten behouden als restant van de Laat-Middeleeuwse stadsomwalling van Bree.
De fasering van de werken:
Fase 1 – 45 werkdagen
Bouw rioleringsput aan Malta
afsluiten Malta en hoofdweg Stationswal
éénrichtingsverkeer wallen over parallelweg
parkeerplaatsen op Stationswal blijven deels in gebruik
Fase 2 – 60 werkdagen
Aanleg van DWA en verdieping Breeërstadsbeek
volledige werfzone vanaf Malta tot voorbij bakker Lehaen
toegang tot handelszaken blijft gegarandeerd
Verkeer wallen over parallelweg
Malta blijft afgesloten
Fase 3 – 60 werkdagen
Stadszijde Stationswal
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-

aanleg RWA + bestratingswerken en afwerkingen
Doorgaand verkeer over de nieuwe weg, Malta open
Parkeerplaatsen buitenzijden zijn bruikbaar
Toegang tot handelszaken blijft gegarandeerd
Afsluiten Hoogstraat

Fase 4 – 20 werkdagen
beplantingen

4. Werkwijze en strategie van het onderzoek
4.1.

Motivering van de onderzoeksstrategie, - methoden en –technieken

Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst
aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde
en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het
projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen
werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in punt 11 Bibliografie
en bronnen.
De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de stad Maaseik. Om een inzicht te
krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris
geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de landschappelijke
ligging, de tertiairgeologische en quartairgelogische gegevens en de geomorfologie werd gebruik gemaakt
van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via www.geopunt.be werden de
historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, Atlas van Buurtwegen), evenals
luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en met het jaar 2015; enkel de betekenisvolle
foto’s werden in deze studie opgenomen. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer
van de federale overheid (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE). Via het Gewestelijk
Kadaster Limburg werden de mutatieschetsen van de betrokken percelen opgevraagd, maar dit leverde
geen resultaat op.

4.2.

De organisatie van het onderzoek

In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het
projectgebied bekeken samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de stad Bree. Daarna
hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven doormiddel van tekst en
kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.

4.3.

Het relevante gebruikte materiaal en technische specificaties

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor
een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau. De kaarten die als bijlagen zijn
toegevoegd zijn gemaakt of bewerkt met de software van CORELDRAW X6 en de landmetersoftware
PYTHAGORAS.

Bree, Stationswal, Archeologienota - projectcode 2017E346

p. 19

4.4.

Afwijkende methodiek

Voorafgaand aan het assessment van het gebied schetsen we een evolutie van het gebruik van het
terrein, Historische ingrepen in de bodem, aangezien op het tracé van de Stationswal in het verleden
meerdere ingrepen in de bodem hebben plaatsgevonden met een mogelijk – grote – impact op het
bodemarchief.

4.5.

Inbreng van specialisten

Niet van toepassing

4.6.

Wetenschappelijke advisering

Niet van toepassing

5. Assessment van het projectgebied
5.1. Historische ingrepen in de bodem
5.1.1. Archivalische bronnen en geschiedschrijving
Wanneer Bree precies stadsrechten gekregen heeft is onbekend. Zeker is dat de eerste vermelding
dateert uit 1007. Op 4 juni 1007 tekent de Rooms Duitse koning Hendrik II een oorkonde waarin hij de
schenking van bisschop Notger van Luik van de kerken van Britte (Bree), Hameritte en Avesate aan de kerk
van Thorn bevestigt. Bree – Britte – bestond, was nog geen stad, maar er was wel een kerk. In 1078
schenkt gravin Ermengardis middels een akte een aantal van haar goederen weg behoudens 20
boerderijen in Bree die zij al eerder wegschonk: exceptis de Brida 20 mansis. Zo schrijft F. Maes dat er
eerder al een schenking was van 10 boerderijen aan Graaf Gerardus I van Gelre, ieder 12 bunders groot en
inclusief 20 lijfeigenen. Die goederen moeten ten N. van de stad hebben gelegen, volgens Maes. Nog eens
10 boerderijen van ongeveer 12 bunder ieder en daarbij 20 lijfeigenen werden geschonken aan de Kerk
van St.-Jan te Luik6. Waar Maes schrijft “ten noorden van de stad” zal hij bedoelen “in het noordelijk deel
van het allodium”, want van een stad kan in 1078 nog geen sprake zijn. Misschien vormen die 20
boerderijen wel de gemeenschap Britte en Bride en waren het de grootouders of de overgrootouders van
de 40 lijfeigenen die de eerste kerk van Bree bouwden. Maar, nog steeds geen stad. Dankzij de bewuste
stedenpolitiek van de Loonse graven verkreeg Bree vermoedelijk op het einde van de 13 de eeuw stedelijke
vrijheden. Alleszins ontving Bree vóór 1297 het Luiks stadsrecht en werd het in de loop van de 14de eeuw
versterkt en omwald7.
Stadswallen en –grachten
Rondom het centrum van Bree werden in de loop van de 14 de eeuw versterkingswerken uitgevoerd door
de bouw van stadspoorten, de aanleg van een stadsgracht en een stadswal met enkele rondelen en
verdedigingstorens en vermoedelijk een muur bovenop de aarden wallen. In navolgend overzicht

6

MAES, F. (1952): o.c., pp. 14 – 15, maar ook PEETERS, H. (2007): o.c. en VAES, J. (2007): Romaans Bree … een witte mantel
van kerken in: Duizend jaar Bree – breedvoerig herdacht, Lannoo – Tielt pp. 64 - 87 gaan uitgebreid in op de schenking van
Gravin Ermengardis.
7

DE CEULAER, R., 1986, De geschiedenis van parochie en kerk van St.-Michiel, in: Het Perronboek, bijdragen tot
de geschiedenis van Bree, Bree 1986, p.13-14.
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beperken we ons tot hetgeen – mogelijk – betrekking heeft op het projectgebied, Stationswal en
kruispunt Malta/Hoogstraat. Aangezien op dit kruispunt geen stadspoort bestond, de Malta werd pas in
de 19de eeuw aangelegd en de wallen aan de Hoogstraat doorbroken om een verbinding te maken tussen
het stadscentrum en de Zuid-Willemsvaart die ten oosten van het stadscentrum gegraven werd tussen
1822 en 1825, maken we in dit overzicht abstractie van alles wat met poorten te maken heeft en
beperken we ons tot wallen, grachten en mogelijk rondelen en verdedigingstorens.
Historische bronnen8
In het stadsmuseum worden een 23-tal perkamenten en papieren archieven bewaard. Op 4 oorkondes en
in één papieren document is sprake van werken aan de verdedigingswerken.
Oorkonde van 1 december 1478: Prinsbisschop Lodewijk van Bourbon geeft bij zijn blijde intrede aan de
stad privilegiën en statuten waarvan de opbrengst kan dienen voor het versterken van de stad want de
poorten, de muren en de vesten zijn zeer zwak en onbewaakt.
Oorkonde van 15 januari 1509: Prinsbisschop Erard van der Marck geeft aan het gemeentebestuur van
Bree de toelating om 25 bunder vroenten ende gemeynten (tuintjes en gemene gronden) te verkopen
voor het repareren van stadsvesten, poorten en muren.
Oorkonde van 20 oktober 1554: Prinsbisschop Georges van Oostenrijk geeft aan het stadsbestuur de
toelating om 8 bunder gemeentegrond te verkopen voor het bouwen van een nieuwe poort en het
herstellen van stadsmuren, grachten en wallen. De stad heeft geldgebrek door de lange duur van de
reparaties aan de muren, de grachten en de wallen en ze hebben een nieuwe poort gebouwd.
Oorkonde van 6 november 1628: Prinsbisschop Ferdinand van Beieren geeft aan het gemeentebestuur
van Bree toelating om uit gronden die Bree gemeen heeft met Beek, Gerdingen en Reppel, 50 bunders te
verkopen voor het afbetalen van de reparaties aan de stadswallen en het aankopen van nieuwe wapens
voor het verdedigen van de stad. De stad heeft enorm schade geleden door de lange Nederlandse
oorlogen (de Tachtig jarige oorlog), door brand, door het innemen van de stad en het gevangen nemen
van de belangrijkste burgers, omdat de stad de gevangenen van rantsoen heeft moeten voorzien,
kwamen daarbij een stormwind die de kerktoren heeft omver geblazen en langdurige zware regenval in
juli 1628 waardoor de stadswallen ernstig beschadigd zijn, daarom krijgen zij toelating om 50 bunders
grond te verkopen uit de gronden die de stad gemeen heeft met Gerdingen, Beek en Reppel (de 4
chrispelen).
MAES, S.F. (1952) De Geschiedenis van Bree, deel II9
O. Praem. S. F. Maes heeft als geen ander de geschiedenis van Bree en de historische bronnen bestudeerd
en gepubliceerd in zijn onovertroffen werk De geschiedenis van Bree, deel II. Aangezien hij in Hoofdstuk II
een uitgebreid en gedetailleerd artikel wijdt aan de versterkingswerken van de stad, is het overbodig deze
studie nogmaals over te doen. De belangrijkste gegevens per onderwerp zoals beschreven in het boek van
MAES, F.:
De Versterkingswerken
De oudste versterkingswerken bestonden waarschijnlijk slechts uit een gracht, een wal en daarop een
staketsel van hout en gewas. In de eerste helft van de 15 de eeuw (1456) stond er een muur op de wal met
forteressen (rondelen?) of torens en er waren 4 stadspoorten: de Gerdingerpoort, de Nieuwstadpoort, de
Kloosterpoort en de Opitterpoort.

8

VAN DE KONIJNENBURG, R., 2012, Voorstudie archeologisch onderzoek in het vooruitzicht van de herinrichting van de
publieke ruimte in Bree-centrum met inbegrip van de wallen, Haast-rapport 2012-07 Wettelijk depot : D/2012/12654/7, p
13 e.v.
9
MAES, S.F. (1952): De geschiedenis van Bree, tweede deel: De gemeente van de oudste tijden tot aan de Franse revolutie,
Mechelen, p. 18-22
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Begin 16de eeuw moeten de versterkingswerken flink in verval geweest zijn want van 1503 tot 1510 wordt
er flink aan gewerkt. Vermoedelijk werden ook in Bree na de inname van Tongeren in 1467 door Karel de
Stoute, hertog van Bourgondië, op zijn bevel de versterkingswerken deels gesloopt.
DE STADSGRACHT
Helemaal rondom Bree was er een watergracht. Een brug, die gedeeltelijk opgehaald kon worden en die
10-11 voet ( 2, 85 m -3, 13m) breed was, gaf toegang tot iedere poort. De gracht werd gevoed door de
Boneputterbeek, en vanaf de tweede helft van de 16de eeuw ook door de Velterbeek, Op verschillende
plaatsen waren er sluizen die de afvoer van het water regelden.
Oorspronkelijk moet de gracht niet heel breed geweest zijn. Hij werd een eerste maal verbreed in 15031504. In 1543 werd de gracht nogmaals met een roede ( 4, 50m) verbreed (1); en langs de buitenkant
werd er een voetpad aangelegd van 4 voet ( 1,14m) breed (2). Vóór de Franse Revolutie moet de gracht
ongeveer 8 m. breed en 3 m. diep geweest zijn.
Regelmatig werd het slijk uit de gracht geschoten, het hout dat over het water hing afgekapt, en het
vlotgras uitgevaren met de « pont ».
DE STADSVESTEN EN -MUREN
Aan de overkant van de gracht, aan de kant van de stad, was er met de grond die uit de gracht geschoten
werd een steile aarden dijk opgeworpen, een metershoge beschuttingswal, gevestigd door paal- en
rijswerk. Op verschillende plaatsen, o.a. aan de Gerdinger- en Itterpoort, kan men nog goed zien hoe hoog
die aarden wal tegen de zijgevel van de huizen aankwam (ongeveer 3 m.).
De omtrek van die wal kunnen we schatten op basis van het plan van de slechting der vesten, op 16 Mei
1867 opgemaakt door Leon Nouwen, gezworen landmeter te Meeuwen. Volgens zijn berekening was de
afstand van:
Klooster- tot Opitterpoort 316 m.
Opitter- tot Gerdingerpoort 603 m. 60
Gerdinger- tot Nieuwstadpoort 164 m. 80
Nieuwstad- tot Kloosterpoort 144 m. 60.
De omtrek van het centrum van Bree was dus ongeveer 1229 m. De oppervlakte binnen de muren beslaat
ca 9 ha 90 a. (1).
In 1507-08 werden er op de berm langs de kant van de gracht 3800 doornen poten gezet, en 12 busselen «
wijen wissen », die men aan de Maas had gehaald. In 1659 werden er rond de vesten populieren en essen
geplant. Het houtgewas werd regelmatig gehouwen en verkocht.
Boven op de aarden wal, langs de kant van de gracht, stond dan nog een 1,50 m. dikke muur van ongeveer
manshoogte, met kantelen, en «rondelkes ». De binnenkant van de wal was afgezet met een muur of een
haag, die door de eigenaar van het daaraan grenzende stuk grond moest onderhouden worden. De wal
was gemiddeld 10-12 m. breed. Bij de vier poorten en aan ‘t Walstraatje, kon men van de hoge wal naar
beneden, de straten in, langs een trap van 9 tot 11 voet breed, met elf treden.
DE STADSTORENS
Buiten de torens aan iedere poort, waren er op de vesten nog «forteressen » of overdekte, ver boven de
muren uitstekende torens, die als uitkijkposten en tevens als speciale verdedigingswerken dienst deden.
De stadsregisters van 1507-08 gewagen van twee torens de Everaertstoren of grauwe toren, en de witte
toren. Voor beide werd er in 1510 een nieuwe kap en vier nieuwe deuren gemaakt. In de jaren 1632-33
werden beide torens helemaal opgeknapt. De grauwe toren stond tussen de Opitter- en Kloosterpoort, in
de richting van Maastricht, tegenover de oude Gruitroderstraat. De witte toren gaf uitzicht op de « witte
torenstraat » die van Maltha naar de oude Bocholterstraat liep. In 1951 zijn beide torens onder een laag
beton begraven geworden.
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Op het einde van de 16de eeuw kwam er nog een andere toren bij: de verwerstoren die ongeveer ter
hoogte van huis n° 7 van de Stationwal stond. Omwille van het brandgevaar had men de installatie van
het lijnwaadverven daar ondergebracht, op afstand van de huizen. Van uit de Opitterstraat liep er,
tussen de huizen n° 3 en 5 een straatje naar het verwersrondeeL Ook de stadsbeek kwam er bij uit,
zodat men het nodige water kort bij de hand had.
William Beckford
William Beckford, zoon van een schatrijke Engelse suikermagnaat, bracht tijdens zijn Grand Tour de nacht
van 4 op 5 juli 1780 in Bree door10. Hij beschrijft de stad als een haveloze, vervallen stad, omgeven door
muren en afgebrokkelde torens.

De periode na de Franse Revolutie
Minder van archeologisch belang maar wel een betekenisvol qua statusverlies is het schrappen van de
titel van stad in de Franse tijd via het Keizerlijk decreet van 2 Brumaire van het jaar II van de republiek (23
oktober 1793). Bree stond niet op de lijst die bij Koninklijk Besluit van 30 mei 1825 aan sommige
gemeenten de titel van stad teruggaf. Het zou duren tot het KB van 19 juli 1985 eer Bree zich officieel
terug stad mocht noemen.
De 19de eeuw
De versterkingen die de stad tegen aanstormende legers moesten beschermen kregen minder en minder
militaire waarde. Ze raakten in verval en in 1821 zag het gemeentebestuur zich genoodzaakt strenge
maatregelen te treffen tegen personen die bouwmaterialen stalen uit de verdedigingswerken. Bovendien
kapte men naar hartenlust hout langs de stadsgracht en werd er flink vuilnis in de grachten gestort zoals
afbraakmaterialen en karkassen van dode dieren 11 . Het onderhoud van de grachten en wallen en het
ruimen van de grachten kostten de stadskas handenvol geld.
De wallen en meer nog, de grachten werden een bron van ergernis. Op 2 februari 1867 is er een heftige
discussie in de gemeenteraad over het voortbestaan van de verdedigingswerken. Helaas blijkt enkel
raadslid Wadeleux voorstander van een herwaardering. Bij de stemming staat hij alleen tegenover 6
andere raadsleden en de burgemeester die voor het slechten van de wallen en poorten stemmen.
Men twijfelde niet meer en, alhoewel pas in januari 1870 begonnen, blijken eind 1870 de afbraakwerken
achter de rug te zijn. De aarden wallen werden gebruikt om de grachten te dempen waardoor rond het
stadscentrum een brede laan ontstond waarop bomen aangeplant werden. Het gemeentebestuur wordt
vanaf dan overstelpt met aanvragen om openingen te mogen maken in afsluitingen naar de wallen en om
deuren en vensters te mogen maken in de gevels met uitzicht op de nieuwe brede laan rond het
stadscentrum12.
Bouwen op de wal
Het verdwijnen van de stadswallen, grachten, torens en poorten zorgt voor een kleine
stedenbouwkundige en planologische revolutie. De vrijgekomen ruimte bood immers immense
mogelijkheden voor allerlei bouwprojecten. Vanaf 1885 starten werken ter voorbereiding van de tramlijn
Leopoldsburg – Bree, die in 1888 plechtig werd ingehuldigd.

10

Corstjens, J. (2007): Het wirtschaftswunder van Bree, een moeizame weg naar ontsluiting, economische expansie en meer
welvaart in: 1000 jaar Bree – breedvoerig herdacht, Lannoo – Tielt, p.162 en BECKFORD, W. (heruitgave 1991): Een dromer
op reis Een Grand Tour, Amsterdam, p. 54-55
11

PEETERS, H. (1986) Bree gedurende de Hollandse tijd 1815 – 1830, in Het Perronboek, Bree, p. 129.
STOFFELS, B. (1986) De evolutie van het Breese Stadsbeeld, een morfologische benadering, in: Het Perronboek, Bree, pp.
164-168, en VAN DE KONIJNENBURG, R. en BEX, P. (1991), Kleine Ring om Bree, Opglabbeek, pp. 8 – 10.
12
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Op de huidige Stationwal kwamen rangeersporen en een perron, aan het kruispunt tussen Malta en
Hoogstraat verrezen de Kantoren van de Trammaatschappij en verderop op de Witte Torenwal werden
een tiental grotere en kleinere magazijnen gebouwd.

Afb. 19: foto’s uit begin 20ste eeuw en het interbellum van de Stationswal met de traminfrastructuur

De 20ste eeuw
De laatste tram stoomde in 1948 door Bree en met het verdwijnen van de tram ontstonden nieuwe
plannen voor de kleine ring. Op 23 juli 1947 besluit de gemeenteraad de heer Van de Vondel uit
Tessenderlo aan te stellen als architect-urbanist. In de overeenkomst wordt hij ondermeer belast met het
opmaken van bijzondere plannen van aanleg met daarop ,,de definitieve tracé der bestaande, te wijzigen
of nieuw aan te leggen verkeerswegen”. In de zitting van 1 7 februari 1948 maakt de raad een
vijfjarenplan bekend waaruit blijkt dat men in 1949 verbeteringswerken wil uitvoeren aan de wal van de
Gerdingerpoort tot de Kloosterpoort, in 1951 van de Kloosterpoort tot de Itterpoort en in 1952 van de
Itterpoort tot de Gerdingerpoort. Op 25 maart 1949 neemt de raad de beslissing om de plannen goed te
keuren voor de aanleg van de eerste faze van de wal; de Gerdingerpoort tot Nieuwstadpoort. Opnieuw
blijkt de hygiëne en schrik voor besmettelijke ziekten een belangrijk argument om over te gaan tot de
verbeteringswerken.
De werken moeten nogal opzienbarend geweest zijn want in de zitting van 31 augustus 1949 wordt
besloten, gelet op de levendige belangstelling der Breeër bevolking en zelfs van vreemdelingen voor de
verfraaiing van de gemeente en waarbij veelal de opmerking gemaakt wordt dat deze verfraaiing zich zou
moeten uitbreiden tot de andere gedeelten van de Ringlaan ..., om de volgende faze, Nieuwstadpoort,
Kloosterpoort, uit te voeren.
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De werken worden in eigen beheer uitgevoerd mede door het inzetten van werklozen voor de
grondwerken.
De derde fase blijkt te gaan van de Gerdingerpoort tot de Malta en op 30 oktober 1950 wordt de
beslissing genomen om architect Vaes aan te stellen voor het opmaken van de plannen van de laatste
fase gaande van de Malta tot de Kloosterpoort.13

Afb. 20: doorsnedetekening van de wegaanleg uit de periode 1950-1952

Afb. 21: foto’s van de Stationswal uit de jaren 1960-1970

13

VAN DE KONIJNENBURG, R. en BEX, P. (1991), Kleine Ring om Bree, Opglabbeek, p. 11.
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1981 – 1990
Van 1981 tot 1990 wordt de kleine ring opnieuw ingericht. Vanaf de eerste besprekingen – eind zeventiger
jaren – werd geopteerd om de gesloten ringvorm open te breken in twee duidelijk onderscheiden delen,
met voor ieder deel een specifieke hoofdfunctie.
Het noordelijke vlak van de Kleine Ring (Kruittorenwal, Witte Torenwal, Stationswal) werd o.a. omwille
van zijn hoofdzakelijk partikuliere bebouwing, voorbestemd als lokale verbindingsweg met de
hoofdwegen, dit via rijksweg N21 kant Peer en kant Opitter – Maaseik.
Het zuidelijke vlak (Ter Rivierenwal, Grauwe Torenwal) zou, door de ligging van scholen en
dienstverlenende instellingen, een inrichting krijgen, voorbehouden aan rustiger, plaatselijk verkeer,
met een verkeersvrij manifestatieplein voor het gemeentehuis (later Stadhuis) en met een busstation,
waar het openbaar vervoer geconcentreerd wordt.14
Bij deze herinrichting werd ook de nodige aandacht en tijd vrij gemaakt voor archeologisch onderzoek.
Tijdens de werken konden de restanten vrijgelegd en ingetekend worden van de Verwerstoren, de
Opitterpoort, de Grauwe Toren, de Kloosterpoort, een rondeel op de Witte Torenwal en de Witte Toren
(cfrt punt 2. Acheologische voorkennis).
Omwille van de grote ingrepen in de bodem doorheen de middeleeuwen tot heden is het zinloos veel
aandacht te besteden aan de landschappelijke ligging en geomorfologie van het projectgebied omdat het
projectgebied deel uitmaakte van een stedelijke verdedigingsstructuur. We beperken ons daarom tot het
weergeven van kaarten met situering van het plangebied en een summiere beschrijving.

Afb. 22: aanlegplannen wegenis en riolering uit de periode 1981-1984

14

VAN DE KONIJNENBURG, R. en BEX, P. (1991), Kleine Ring om Bree, Opglabbeek, p. 25
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Afb. 23: foto(noord – zuid) uit 2007 van de Stationswal zoals heraangelegd in 1984. (©Google streetview)

Afb. 24: foto (zuid-noord) uit 2007 van de Stationswal zoals heraangelegd in 1984. (©Google streetview)
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5.1.2. Cartografische en fotografische bronnen
De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Graaf de Ferraris - 1772 - 1775)

Afb. 25: Uittreksel uit de Ferrariskaart met in blauwe omkadering het projectgebied.
Atlas der Buurtwegen (1850-1854)
Beschrijvingen in het register horend bij de Atlas der Buurtwegen, 1859
In het beschrijvend gedeelte van de Atlas der Buurtwegen is er nog sprake van “rempart”, “Fosse” en
“Aqueduc”; onder de titel “entretien” staat zelfs “bien”.
Beschrijvingen:
De vijf grachten met nrs 227, 228, 229, 230, 231 staan allemaal aangeduid als eigendom van de Commune
de Brée, en zijn beschreven als Eau (water)
De wallen, nrs 1, 108, 109, 225 en 226 staan beschreven als volgt:
1: Commune de Brée, Pâture (weide)
108 : La Commune de Brée, Place d’eau
109 : La commune de Brée, Place d’eau
225 : La Commune de Brée, place d’eau
226 : La Commune de Brée, bâtiment
De betrokken perceelnummers uit de Atlas der Buurtwegen met betrekking tot het projectgebied zijn
nrs 230 en 108.
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Afb. 26: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met in blauwe omkadering het projectgebied

Afb. 27: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart met in blauwe omkadering het projectgebied
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Afb. 28: Topografische kaarten uit 1890 en 1939

Luchtfoto’s

Afb. 29: Luchtfoto’s uit 1949, 1970, 2011
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Wat betreft de historische kaarten is er uiteraard telkens hetzelfde beeld; een wal en een gracht met op
de Ferrariskaart nog de aanduiding van de verwerstoren en de gesloten omwalling etr hoogte van de
Hoogstraat. Zoals eerder al geschreven werd de omwalling hier doorbroken bij de aanleg van de
Kanaallaan na het graven van de Zuid-Willemsvaart rond 1825. Zowel op de Atlas der Buurtwegen als op
de Vandermaelenkaart is de omwalling ter hoogte van de Hoogstraat al ingetekend als een kruispunt.
Eigenaardig genoeg staan op de topografische kaart uit 1890 nog de wallen en grachten ingetekend,
weliswaar met een kruispunt ter hoogte van de Hoogstraat, terwijl in 1890 de grachten al geruime tijd
gedempt waren met grond afkomstig van de wallen. Vanaf 1885 startten immers ook de werken voor de
aanleg van de tramlijn Leopoldsburg – Bree die op 9 januari 1888 in gebruik genomen wordt. Binnen het
projectgebied is op die topografische kaart uit 1890 wel een aanwijzing van een perron/magazijn (?) ter
hoogte van het projectgebied. De sporen van de tramlijn liepen door het centrum van Bree via de Markt
en de Hoogstraat over de Stationswal richting Opitterpoort om zo verder te lopen naar Maaseik.

Afb. 30: detail uit de topografische kaart uit 1890 met aanduiding van de tramlijn en perron/magazijn (?)
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5.2. Landschappelijke situering van het projectgebied
5.2.1. Aardkundige situering
Afb. 31: Bodemkaart van
België. Onderzoeksgebied is
blauw omkaderd.
Heel het gebied is
gekarteerd op de
Bodemkaart van België als
OB bodem: bebouwd
terrein. OT zou op deze
locatie een betere
classificatie zijn gelet op
voorgaande, een stadsgracht
kan beschouwd worden als
een vorm van vergraven
terrein zeker indien later
herhaaldelijk nog ingrepen in
de bodem plaatsvinden.
Volgens de WRBbodemkartering is het
gebied gekarteerd als
technosol, een bodem gevormd door sterke antropogene activiteit.

5.2.2. Hydrografische situering
Het projectgebied situeert zich deels op het punt waar de Breeërstadsbeek – andere benaming is de
Boneputterbeek - het stadscentrum verlaat en via de Malta verder oostwaarts stroomt.

Afb. 32: Hydrografische situering van het projectgebied
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5.2.3. Grondgebruik en bodembedekking

Afb. 33: Bodembedekkingsbestand 2012
Het projectgebied is behoudens een paar bomen volledig ingekleurd als “autoweg”, hetgeen het in
realiteit ook is; een geasfalteerde weg met aansluitend links en rechts van de rijbaan parkeerplaatsen en
stoepen in betonklinkers.

5.2.4. Geologische situering

Afb. 34: tertiairgeologische
kaart
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Afb. 35: Quartairgeologische kaart
Geomorfologisch bestaat het
kaartblad Maaseik (Quartair
Gelogische kaart van België,
kaartblad 10-18) uit een aantal
vlakten en plateaus die van mekaar
gescheiden zijn door min of meer
belangrijke hellingen (figuur 2). Ten
zuiden van Bree verheft het Kempisch
Plateau zich boven de omgeving uit
tot een hoogte van 70-75 m. In
noordoostelijke richting is het abrupt
begrensd door de steilrand van Bree
waar 25-30 m lager de Vlakte van
Bocholt gelegen is (35-40 m). De
verlaging van het reliëf in noordelijke
richting gebeurt stapsgewijze via de
steilranden van Grote-Brogel, Reppel
en Bocholt.

Afb. 36: Grote geomorfologische
eenheden op het kaartblad
Maaseik en omgeving

Ten noorden en ten noordoosten
van deze randen bevinden zich
respectievelijk de Vlakte van
Kaulille (op 50 m), de Vlakte van
Reppel (op 45 m) en de Vlakte van
Bocholt (35-40 m) die in het
oosten begrensd is door de
Maasvallei (30-35 m). In
werkelijkheid is deze overgang in
het landschap niet zichtbaar. In
noordelijke richting is het plateau
begrensd door de steilrand van
Grote-Brogel. Bodemkundig is het
ganse gebied gekenmerkt door
zand- en lemige zandgronden,
uitgenomen de alluviale vlakte
van de Maas waar leem- en
kleigronden overheersen (het
Maasland).
Het Kempisch Plateau wordt
versneden door een aantal
noordoost-zuidwest gerichte valleien. De voornaamste zijn de valleien van de Itterbeek,
Eetsevelderbeek, Gerdingenbeek en Abeek. In het uiterste zuiden komt nog een fragment van de
vallei van de Bosbeek voor. De Vlakte van Bocholt en de Maasvallei worden gedraineerd door talrijke
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noordoost-zuidwest gerichte beken die nauwelijks ingesneden zijn in het landschap. In het westen
bevinden zich een aantal beken met een noord-zuid richting, namelijk de Warmbeek, de Rioolbeek en
de Erkbeek. De beken behoren allen tot het Maasbekken.
Het onderzoeksgebied ligt niet alleen aan de noordoost rand van het Kempisch Plateau, ligt ook
vlabij de Breuk van Geleen die deel uitmaakt van de Roerdalslenk. De breuken van de Roerdalslenk
hebben een gezamenlijke lengte van meer dan 300 km. In Belgisch Limburg vormt de
Feldbissbreukzone de grens tussen het opgeheven Kempens Plateau en de langzaam wegzakkende
Roerdalslenk. De belangrijkste breuk in deze zone is de Geleenbreuk, die ten zuiden van Bree tot
uiting komt in het landschap als een rechtlijnige breuktrede van 10 km lang die gemakkelijk te
herkennen is op luchtfoto’s en reliëfkaarten. Deze breuktrede heeft een hoogte van 15 tot 25 m, en
werd gevormd door verschillende krachtige aardbevingen sedert de afzetting van het hoofdterras
van de Maas minder dan 700.000 jaar geleden15.
Het projectgebied is op de quartairgeologische kaart gesitueerd in profieltype 42. Dit profieltype
wordt gekenmerkt door een stratigrafische opeenvolging van:

Profieltype 42

ELPw-MPs Eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het
Saaliaan (Midden-Pleistoceen) - HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.
F(HRM)LP-MP Fluviatiele afzettingen die bestaan uit herwerkte Maas- en
Rijnsedimenten van het Laat-Pleistoceen en het Midden-Pleistoceen.
F(e,l)LP-MP Fluviolacustriene en lacustro-eolische afzettingen van het Pleistoceen.

F(M)MPc-VPb Fluviatiele afzettingen, (Maassedimenten) van het Cromeriaan (MiddenPleistoceen) en het Baveliaan (Post-Jaromillo - Vroeg- Pleistoceen).
F(R)VPb Fluviatiele afzettingen, (Rijnsedimenten) van het Baveliaan (Post-Jaromillo Vroeg- Pleistoceen).

5.2.5. Hoogteligging
Het kruispunt van de Malta en de Stationswal bevindt zich gemiddeld op +44,80 m TAW. Dit is het
laagste punt van de ring rond Bree centrum. Het hoogste punt daarvan ligt op het kruispunt van de
Nieuwstadstraat en de Kruittorenwal; +48,80 m. Deze niveauverschillen hebben uiteraard hun
invloed gehad op het aanleggen van de stadsgrachten aangezien men een hoogteverschil van liefst 4
meter diende te “verwerken” in mogelijk 3 tot 4 meter diepe grachten.

15

http://seismologie.oma.be/dir1700/pdf/Poster_Paleoseismology_NL.pdf
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Afb. 37: situering
in blauw van het
projectgebied op
het digitaal
hoogtemodel.

6. Archeologisch kader (CAI)
Het archeologisch kader staat uitgebreid omschreven in de verantwoording van de afbakening van
het Breese stadscentrum als historische kern 16: In een oorkonde van 1007 bevestigt de Rooms-Duitse
koning Hendrik II de schenking van 3 kerken Hameritte (Ophemert), Avesate (Avezaat) en Britte
(Bree) door bisschop Notger aan de abdij van Thorn. Dit betekent dat Notger de schenking al eerder
had gedaan. De precieze datum is ongekend, maar men vermoedt dat de schenking rond 995
plaatsvond. Dit zou betekenen dat de kerk van Bree minstens uit het laatste kwart van de 10de eeuw
dateert. Op basis van de vergelijking met gelijknamige plaatsen in Nederland en Duitsland kan het
ontstaan van de nederzetting Bree mogelijk gesitueerd worden in de 8ste-10de eeuw (Peeters 2007,
27).
In 1078/1079 wordt Bree vermeld als Brida/Bride dat afgeleid zou zijn van het Germaanse brida dat
mogelijk plank betekent. Andere hypothese is dat Bree etymologisch te omschrijven is als ‘uitgestrekt
terrein of vlakte’ en dat in de betekenis van ‘een relatief groot complex of gebied van aaneengesloten
landbouwgronden’ (Gysseling 1960, 186; Gerits 1989, 65; Peeters 2007, 25-33). Deze eerste periode
wordt gekenmerkt door een wirwar van eigendommen die vooral door erfenissen en schenkingen
steeds ingewikkelder werd. Het domein Bree werd in 1078/1079 door gravin Ermengardis van Loon
geschonken aan de bisschop van Luik. Hij schonk het op zijn beurt aan het Sint-Bartholomeuskapittel
van Luik. Sinds de 11de eeuw was Bree dus eigengoed van het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik,
maar de graven van Loon bleven er echter wel voogdij uitoefenen en Bree bleef beschouwd als een
van de Loonse steden (Gerits 1989, 65; Peeters 2007, 46).
Op het einde van de 11de eeuw moet er volgens F. Maes al “ruim wat volk” gewoond hebben: op de
goederen van S. Bartholomeus, op de 10 boerderijen van graaf Gerardus, … (Maes 1952, 195.) Helaas
werden er tot nu toe nooit materiële bewijzen gevonden van een Ottoonse nederzetting te Bree. De
oudste materiële resten dateren uit de 12de eeuw. Het gaat om een toevalsvondst uit 2007 van

16

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Historische stadskern van
Bree, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140047 (geraadpleegd op 23 juni 2017).
Bree, Stationswal, Archeologienota - projectcode 2017E346

p. 36

gebruiksaardewerk van Brunssum-Schinveld (Peeters 2007, 123-141). Ten laatste in de 11de eeuw
was ook de parochiekerk van Bree ontstaan, aangezien in de schenking van gravin Ermengardis
wordt vermeld dat deze schenking “cum ecclesia” is. Van deze kerk is niets bewaard gebleven, op
oude tekeningen is wel een romaanse toren (die bleef bestaan tot 1901) herkenbaar. De SintMichielskerk (dibe/relict/70822) werd in de late middeleeuwen herbouwd in gotische stijl (Peeters
2007, 57).
In de 13de eeuw was de grafelijke politiek er op gericht om in de kerkelijke domeinen, zoals Bree, een
grotere invloed te verwerven. Dit gaf aanleiding tot verschillende conflicten. Voor 1297 werd Bree
een heerlijke vrijheid en in de loop van deze 13de eeuw kreeg Bree stadsrechten. Vermoedelijk
trachtte de Loonse graaf als voogd zo meer vat te krijgen op het domein en de inwoners (Gerits 1989,
65; Peeters 2007, 50). In 14de-eeuwse bronnen komt Bree naar voor als een versterkte plaats. Hoe
deze oudste verdedigingswerken er uit zagen is niet bekend (Gerits 1989, 66; Maes 1952, 18). In 1366
werd het graafschap Loon ingelijfd door het prinsbisdom Luik en Bree werd een van de Goede Steden
van Luik (Van de Konijnenburg 2006, 15).
De periode vanaf de jaren 1500 is beter gekend, dankzij meer bewaarde historische bronnen en de
archeologische opvolging van de herinrichting van de kleine ring. Dit leidde tot informatie over de
stadsvesten van Bree, met o.a. de Opitterpoort, Kloosterpoort en Gerdingerpoort, een rondeel van de
stadswal, de Witte Toeren en de Grauwe of Everaertstoren. Deze stadsomwalling wordt vermeld in
een oorkonde van 1 december 1478, waarin staat dat met bepaalde opbrengsten de stad mag
versterkt worden want de poorten, muren en vesten zijn zeer zwak en onbewaakt. In de eerste helft
van de 15de eeuw was er een stadsmuur, met poorten en torens (Van de Konijnenburg 2012, 32). Uit
stadsrekeningen blijkt dat er inderdaad heel wat herstellingswerken aan de stadsversterkingen
werden uitgevoerd. De omwalling was omringd met een brede gracht, die gevoed werd door de
Boneputterbeek en later ook door de Velterbeek. De omgrachte stad had een omtrek van ongeveer
1229 meter (Gerits 1989, 66).
Een ets uit ca. 1500 van Robert Péril, is het oudste iconografische beeld van het stadscentrum en de
wallen. Deze schets toont een stratenpatroon dat nauwelijks afwijkt van het huidige en een centrum
dat, behalve de kerk en enkele huizen, weinig bebouwd is (van de Konijnenburg 2012, 32).
In de late middeleeuwen en de daaropvolgende eeuwen wordt Bree net als andere steden geteisterd
door aanvallen allerhande. In de 16de eeuw bv. werd een aanval van de troepen van Maarten van
Rossum afgeslagen, en in 1572 werd Bree bedreigd door de troepen van Willem van Oranje, die toch
vooral op het platteland huishielden. Bree kon ook daarna nog verschillende aanvallen afslaan.
Daarnaast hebben vele branden (1601, 1616, 1697 en 1699) de stad geteisterd
(nl.wikipedia.org/wiki/Bree).
Bree kende verschillende kloosterordes. Het augustijnenklooster bijvoorbeeld was binnen de
omwalling gelegen en werd in 1659 in gebruik genomen door de monniken. Net buiten de
stadsomwalling lag het klooster Onze-Lieve-Vtrouw-ter-Riviere (15de eeuw, franciscanessen) (van de
Konijnenburg 2007, 101-103). Nog andere kloosterordes hadden voet aan grond in Bree: de
premonstratenzen uit Postel kochten er een refugiehuis (17de eeuw), de kapucijnen hadden in de
17de-18de eeuw eveneens een huis binnen de stadswallen (Gerits 1989, 70).
Tenminste vanaf de 13de eeuw was Bree een handeldrijvend centrum. Hoewel de stad een klein
regionaal marktcentrum was, had Bree toch eerder het uitzicht en karakter van een landelijke
gemeente. 15de-eeuwse Cijnsboeken verschaffen inlichtingen over de laken- en wolnijverheid, maar
er waren in de stad ook verschillende brouwerijen gevestigd. Steen-, pannen- en pottenbakkerijen zijn
vanaf de 16de eeuw aanwijsbaar en net als de watermolens in de onmiddellijke omgeving van Bree
gericht op de stedelijke markthandel. Omstreeks die periode waren eveneens twee schuttersgilden
actief binnen de stadswallen (Gerits 1989, 71-73).
In de 2de helft van de 17de eeuw kende Bree trouwens een economische bloei dankzij een versterkte
doorvoerhandel. Hoewel deze economische bloei voor een aanzienlijke bevolkingstoename zorgde, is
Bree, Stationswal, Archeologienota - projectcode 2017E346

p. 37

Bree in de daaropvolgende eeuwen altijd een betrekkelijk klein stadje gebleven (Peeters 2007, 157159).
Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar achtereenvolgens aanwezig waren
en deze ruimte aan hun noden hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een
complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang de sociaal-economische,
maatschappelijke en institutionele context. Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een
cumulatief karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel gepland, maar
hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat op een oude burcht of abdij, een
economische infrastructuur of andere. Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of
pre-middeleeuwse aanwezigheid.
Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als bron voor het onderzoek
naar de historische gelaagdheid van een stad wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft
van net voor de industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het kadaster is met
perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel element
in de plattegrond, die vaak een pre-stedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang zichtbaar in het stedelijke
landschap. De historische stedelijke kernen zijn immense archeologische sites en behoren tot de
meest uitgebreide en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie. Tegelijkertijd zijn
deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.
Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de aanwezige versterkingen in de
eerste plaats louter defensieve structuren waren en als dusdanig infrastructuur met een zware
belemmerende invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de stadswallen te
beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als bepaling van stadsfasen. De stadswallen
vormen een belangrijk onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve componenten
en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór de industriële periode en dus ook
betekenisvol als afbakening van de complexe archeologische sites die steden zijn.
Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch complexe en waardevolle ruimte
vastgelegd op de buitenste afbakening van de stadsgracht rond de wallen en muren. De grachten
bieden bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In een aantal gevallen
werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de en de 18de eeuw vervangen door bastions en
Vaubanversterkingen. De vergelijking met oudere stadsplannen laat echter steeds zien dat deze
latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte omvatten.
Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste perceelsafbakening en rekening houdende
met belangrijke fysieke grenzen. Deze afbakening concentreert zich in de eerste plaats op de
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren, omwalling, stadsgrachten. Ook de
open ruimtes tussen de bebouwde kern en strategische elementen zoals de rivieroever worden mee
opgenomen. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat de afbakening van de historische
stedelijke kernen in Vlaanderen dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch
erfgoed (Tys e.a. 2010).
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Afb. 38: uittreksel uit de Centraal Archeologische Inventariskaart met in blauwe omkadering het
onderzoeksgebied.

7. Beschrijving en waardering van het potentieel op kennisvermeerdering
Beantwoording van de gestelde vragen:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?
Aangezien het projectgebied exact op het tracé ligt van de voormalige stadswallen en -grachten, die
rondom het historische stadscentrum van Bree lagen, is het duidelijk dat de archeologische
verwachting en potentieel toegespitst moet worden op de evolutie van die verdedigingswerken en
bijhorende constructies. De stadswallen en –grachten werden vermoedelijk in de 15de eeuw,
misschien al eind 14de eeuw aangelegd. Doorheen de eeuwen werden herhaaldelijk herstellingen en
werken ter verbetering van de verdedigingsstructuren uitgevoerd. Er zijn verschillende laat
Middeleeuwse oorkondes en oorkondes uit de Nieuwe Tijd bewaard waarin de stad toelating krijgt
van de Luikse Prinsbisschop om gronden te verkopen om zo middelen te hebben om de wallen,
poorten en grachten te herstellen. Zelfs in de 19de eeuw nog worden de grachten grondig geruimd
en worden besluiten uitgevaardigd tegen sluikstorten en diefstal van muurdelen en onrechtmatige
houtkap op de oevers van de grachten.
Uit de historische bronnen en kaarten blijkt dat binnen het projectgebied enkel de Verwerstoren en
mogelijk sporen van de stadsgracht in aanmerking komen voor nader onderzoek.
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Er hebben binnen het projectgebied na het slechten van de wallen en dempen van de stadsgracht
nog bouwwerken plaatsgevonden zoals de aanleg van sporen voor de tram, de aanleg van perrons
en de bouw van magazijnen en een kantoorgebouw midden op het kruispunt van de Hoogstraat met
de Stationswal/Witte Torenwal. Deze constructies werden na het stopzetten van de tramlijn
Leopoldsburg – Bree – Maaseik in 1948 grondig af- en uitgebroken ook in het kader van de aanleg
van de eerste ring rond het stadscentrum.
Bij die eerste aanleg van een rijbaan en groenperken in de periode 1950 – 1952 bleven de
bodemingrepen redelijk beperkt tot het aanleggen van riolering en betonwegen waarvan de
fundering niet dieper lag dan de bewaarde restanten van torens en stadspoorten zoals later zou
blijken bij de tweede heraanleg van de Kleine Ring in de jaren 1980-1987.
Tijdens de herinrichtingswerken van de Stationswal/Malta/Witte Torenwal in de jaren 1981 – 1984
werd uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de Verwerstoren en het
tracé van de Breeër stadsbeek. Aangezien de herinrichtingswerken die toen uitgevoerd werden een
grote impact hadden op mogelijk bodemarchief, werden ze archeologisch op de voet gevolgd. Dit
leidde in 1984 nog tot het optekenen van een doorsnede van de stadsgracht binnen het
voorliggende projectgebied. Er werden in die periode, 1981-1984, geen andere sporen aangetroffen
van middeleeuwse of latere constructies, grondverzet of andere sporen van antropogene activiteit
binnen het projectgebied.
De herhaalde ingrijpende wegeniswerken, rioleringswerken en aanleg van andere nutsleidingen in
combinatie met eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek en nauwgezette opvolging van werken
in de jaren 1981 tot en met 1984 maken dat de archeologische verwachting en vooral het potentieel
op het aantreffen van meerwaarden inzake kennisvermeerdering betreffende de ontwikkeling van
de verdedigingswerken rondom de middeleeuwse stadskern van Bree eerder laag mogen ingeschat
worden. Het potentieel wordt immers ook beïnvloed door de op regelmatige basis doorgevoerde
ruimings- en zelfs verbredingswerken aan de stadsgracht waardoor de oudste sporen met betrekking
tot aanleg en inrichting verdwenen zijn.
Het archeologisch onderzoek aan de Grauwe Torenwal 17 heeft ook al aangetoond dat: Het ontbreken
van archeologica is meer waarschijnlijk te wijten aan het feit dat in de 19 de eeuw de grachten nog
grondig geruimd werden. Aanleiding daartoe was de ergernis van het stadsbestuur aan het sluikstorten
waardoor de grachten beschouwd werden als een bron van ziektes: De versterkingen die de stad tegen
aanstormende legers moesten beschermen kregen minder en minder militaire waarde. Ze raakten in
verval en in 1821 zag het gemeentebestuur zich genoodzaakt strenge maatregelen te treffen tegen
personen die bouwmaterialen stalen uit de verdedigingswerken. Bovendien kapte men naar hartenlust
hout langs de stadsgracht en werd er flink vuilnis in de grachten gestort zoals afbraakmaterialen en
karkassen van dode dieren18 .
De wallen en meer nog, de grachten werden een bron van ergernis. Op 2 februari 1867 is er een heftige
discussie in de gemeenteraad over het voortbestaan van de verdedigingswerken. Helaas blijkt enkel
raadslid Wadeleux voorstander van een herwaardering. Bij de stemming staat hij alleen tegenover 6
andere raadsleden en de burgemeester die voor het slechten van de wallen en poorten stemmen.
Men twijfelde niet meer en, alhoewel pas in januari 1870 begonnen, blijken eind 1870 de
afbraakwerken achter de rug te zijn. Het gemeentebestuur wordt vanaf dan overstelpt met aanvragen
om openingen te mogen maken in afsluitingen naar de wallen en om deuren en vensters te mogen
maken in de gevels met uitzicht op de nieuwe brede laan rond het stadscentrum19.
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VAN DE KONIJNENBURG, R., HERMANS, K. , CLAESEN, J. en WIJNEN, J., (2017), Bree, Archeologisch onderzoek Grauwe
Torenwal en kruispunt Grauwe Torenwal/Stationswal (Opitterpoort), HAAST-rapport 2017-07, Bree, D/2017/12654/07
18
PEETERS, H. (1986) Bree gedurende de Hollandse tijd 1815 – 1830, in Het Perronboek, Bree, p. 129.
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STOFFELS, B. (1986) De evolutie van het Breese Stadsbeeld, een morfologische benadering, in: Het Perronboek, Bree, pp.
164-168, en VAN DE KONIJNENBURG, R. en BEX, P. (1991), Kleine Ring om Bree, Opglabbeek, pp. 8 – 10.
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-

Welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het landschap evolueerde in de middeleeuwen van een heidelandschap naar een deels in cultuur
gebracht landschap met aan de zuidrand van het landbouwgebied de ontwikkeling van een
woonkern. Deze woonkern evolueerde in de 12 de/13de eeuw naar een kleine stad die versterkt werd
met stadsgrachten en wallen, torens en poorten die deel uitmaakten van een verdedigingsstructuur.
Aan de oostzijde van de stad ontwikkelde zich een landbouwgebied door geleidelijke inname van de
heide. Aan de westrand van de stad ontstond al in de 14de eeuw de “Nieuwstad”. Na 1900 en vooral
na WOII breidde de stadskern snel uit waardoor het gebied rondom de historische stadskern steeds
intenser bebouwd werd.

-

Welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
Aanvankelijk was het terrein binnen het projectgebied een deel van de stadswal en gracht. Tussen
1870 en 1875 werden de stadswallen en grachten definitief geslecht; de grachten werden gevuld
met grond van de oude stadswallen. Aanvankelijk werd de vrijgekomen grond gebruikt als een brede
groene laan rondom de stad aangevuld met rijen bomen. De grasperken werden gebruikt voor het
drogen van linnengoed waardoor op verschillende plekken ze de benaming “bleek” kregen, onder
meer op de Stationswal maar ook aan het huidige Stadsplein was dit het geval. Met de aanleg van de
eerste tramlijn in Limburg, die liep van Leopoldsburg naar Bree, en die vrij snel daarna
doorgetrokken werd naar Maaseik, werden op de Stationswal sporen aangelegd, perrons gebouwd
en werd ruimte gemaakt vooropslag van materialen ten behoeve van het onderhoud van de
tramlijnen. In 1948 werd de tramlijn afgeschaft. De sporen werden vervangen door betonwegen,
aanleg van groenperken en riolering en elektriciteitsleidingen voor de openbare verlichting. In de
periode 1981-1987 werd de Kleine Ring rond Bree, het oude tracé van de stadswallen en grachten,
opnieuw volledig heraanlegd, opnieuw met ingrijpende werken in de bodem voor aanleg van
riolering, nutsleidingen, wegenis, parkeerplaatsen en groenaanleg. Deze werken werden
archeologisch nauw opgevolgd met als resultaat de opgraving van de zone van de verwerstoren en
het maken van een profielsnede van het oude grachtprofiel.

-

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Door de aanleg van riolering, opbreken van bestaande riolering zoals de ingebuisde
Breeërstadsbeek, heraanleg van nutsleidingen en aanleg van een nieuwe wegenstructuur en
parkeerplaatsen zullen de werken opnieuw ingrijpend zijn op nog mogelijk aanwezig bodemarchief.
Echter zal dit bodemarchief beperkt zijn tot (fragmentarische) restanten van de stadsgracht.

Waardering van het potentieel op kennisvermeerdering en motivering
Op basis van de gegevens uit dit bureauonderzoek kan besloten worden dat het projectgebied in het
kader van de stedenbouwkundige aanvraag en geplande werken weinig resultaten zal opleveren wat
betreft archeologische kennisvermeerdering.
-

Het terrein binnen het projectgebied werd in de jaren 1981 – 1984 grondig opgevolgd wat betreft
archeologische sporen hetgeen leidde tot een archeologische opgraving van de zone op de hoek van
de Hoogstraat en de Stationswal, de noordoostelijke hoek van het projectgebied, en het aanleggen
van een dwarsdoorsnede van de stadsgracht.

-

De geplande werken aan de Verwerstoren beperken zich tot de ruimte en oppervlakte die in 1981
reeds archeologisch onderzocht werd. De geplande ingrepen in de bodem blijven binnen de
oppervlakte en ruimte die in 1981 reeds archeologisch werd onderzocht en opgegraven waardoor de
werken enkel een impact hebben op opgebrachte en geroerde grond waarmee de werkputten in
1981 na beëindiging van het archeologisch onderzoek werden opgevuld.
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Bij de heraanleg van de Stationswal en het kruispunt Hoogstraat Malta in de jaren 1981-1984
werden grondwerken uitgevoerd met een ernstige impact op het bodemarchief waardoor nog
slechts fragmentarisch restanten van de stadsgracht zouden kunnen aangetroffen worden. Vooral
de zone aan de buitenzijde – oostelijke zijde – van het projectgebied werd ingrijpend vergraven door
de inbuizing van de Breeërstadsbeek, hetgeen trouwens al eens eerder gebeurde in de jaren 1950 –
1952, en de aanleg van nieuwe rioleringsbuizen in de jaren 1981-1984. Hierdoor is de kans klein
geworden om nog een volledig grachtprofiel aan te kunnen treffen.

-

De fasering van de werken laat niet toe een ononderbroken dwarsdoorsnede van het terrein aan te
leggen om alsnog een nieuw en mogelijk gedetailleerder profiel van de voormalige stadsgracht te
kunnen registreren. Dit kan maar in twee fasen gebeuren zoals gezegd omwille van de fasering van
de werken en om het economisch en maatschappelijk belang van het in standhouden van een rijweg
rondom de stadskern.

-

Wat betreft vondsten van archeologica zal het inzamelen ervan beperkt blijven tot het inzamelen
van “losse vondsten” mogelijk aan te treffen bij de aanleg van de riolering. Gelet op de veelvuldige
ingrepen in de bodem in het verleden, zullen archeologica slechts een aanwijzing zijn voor mogelijke
datering van vullingslagen van de gracht al dient daarbij meteen opgemerkt dat nog in het begin van
de 19de eeuw de grachten grondig geruimd werden waardoor elke vondst eigenlijk geen
kennisvermeerdering zal opleveren naar mogelijke periodisering wat betreft opvulling van de
grachten en eventuele andere activiteiten die te maken hebben met de constructie, herstelling,
ruiming of afbraak van verdedigingswerken.

-

De kosten die een uitgebreid archeologisch onderzoek met zich brengt wegen niet op tegen de
mogelijke kenniswinst betreffende de geschiedenis van de stad Bree en haar bewoners.

-

Ondanks voorgaande argumentatie zal via het programma van maatregelen toch aanbevolen worden
één werkput aan te leggen van gevel tot gevel dwars op het tracé van de Stationswal om zo mogelijk
een gedetailleerd grachtprofiel op te kunnen tekenen aangezien het bestaande grachtprofiel uit
1984 eigenlijk slechts een schematische weergave is in vergelijking met de grachtprofielen zoals
ingemeten, getekend en beschreven aan de Grauwe Torenwal 20. Bovendien is er een opmerkelijk
verschil in de opmeting uit 1984 en de grachtbreedte zoals af te leiden is van de Atlas der
Buurtwegen.
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Afb.39: projectie van de reconstructie van de wal en gracht zoals ingetekend op de Atlas der
Buurtwegen op het in 1984 ingetekende grachtprofiel

-

De aannemer/uitvoerder van de werken is gehouden aan de meldingsplicht van archeologische
vondsten. De melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context zit
vervat in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om
de vondst binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de
vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden.

Kaart met afbakening van zones waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is
Niet van toepassing gelet op voorgaande

Kaart met afbakening van zones waar (eventueel) archeologisch erfgoed verwacht wordt
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Afb. 40: Voorstel van inplanting van de werkput

8. Exploitatie van het potentieel op kennisvermeerdering
Motivering om het aanwezige potentieel te realiseren

Ondanks voorgaande argumentatie zal via het programma van maatregelen toch aanbevolen worden
één werkput aan te leggen van gevel tot gevel dwars op het tracé van de Stationswal om zo mogelijk
een gedetailleerd grachtprofiel op te kunnen tekenen aangezien het bestaande grachtprofiel uit
1984 eigenlijk slechts een schematische weergave is in vergelijking met bijvoorbeeld de
grachtprofielen zoals ingemeten, getekend en beschreven aan de Grauwe Torenwal 21. Het opvolgen
van de werken voor het opbreken van de bestaande aanleg van de Stationswal in 1981-1982 werd
intensief opgevolgd door archeologen en studenten archeologie. Maar, met alle respect voor het
geleverde werk, het grachtprofiel werd in het kader van een BTK-project opgetekend door een
architect zonder archeologische ervaring en begeleiding. Het grachtprofiel werd nooit gepubliceerd,
maar is wel geregistreerd in de Centraal Archeologische Inventaris met een apart inventarisnummer:
Cai-locatie 161396 (versterking - verdedigingselementen).
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Beschrijving van de aanpak
Omwille van de fasering van de uit te voeren werken is het aangeraden om voorafgaand aan de
tweede fase van de werken een werkput aan te leggen over de volledige breedte van het terrein
betrokken in die tweede fase van uitvoering der werken. Voorafgaand aan de derde fase kan dan in
het verlengde van de werkput aangelegd in de tweede fase der werken een verlengstuk tot aan de
gevels aan de westzijde van de Stationswal aangelegd worden waardoor een volledig grachtprofiel
kan bekomen worden. Indien al bij de aanleg van het eerste deel van de werkput blijkt dat een
volledig grachtprofiel kon ingemeten worden, dan is een verlengstuk voorafgaand aan de derde
fase der werken overbodig. Voorgesteld zal worden deze werkput in te planten tussen de
huisnummers 16 aan de oostzijde van de straat en de scheiding tussen de huisnummers 15 en 17
aan de westzijde om een profiel te bekomen dat zo haaks mogelijk staat op de loop van de gracht.
Bij de uitgraving dient absoluut rekening te worden gehouden met het feit dat de wandprofielen
weleens tot méér dan 4 m onder het maaiveld dienen aangelegd te worden om een volledig
grachtprofiel te bekomen. Hierbij dienen alle veiligheidsvoorschriften en –maatregelen in acht
genomen te worden zoals bepaald door de vigerende wetten en decreten inzake
arbeidsomstandigheden.

9. Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
De tweede fase van de heraanleg van de Kleine Ring rond de historische stadskern van Bree omvat
de Stationswal en het kruispunt Malta/Hoogstraat/Stationswal/Witte Torenwal. Het tracé van de
werken volgt het tracé van de oude stadswallen en grachten die deel uitmaken van het afgebakende
gebied historische kern Stad Bree (Onroerend Erfgoed ID:140047) en daarom is een archeologienota
een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag. In het verleden werd dit stuk van de
stadsomwalling al uitvoerig onderzocht met als gevolg een archeologische opgraving van de zone
rond de Verwerstoren op de hoek van de Hoogstraat en Stationswal en de opmeting van een
grachtprofiel. Beide onderzoeken werden uitgevoerd in het kader van een archeologische opvolging
van de werken naar aanleiding van een volledige herinrichting van de kleine ring in de periode 1980
– 1987. Meer archeologische sporen dan een torenfunderingen een grachtprofiel werden ondanks
de intensieve begeleiding der werken niet aangetroffen.
De aanleg van de ring in 1980-1984 was niet de eerste ingreep in de bodem die plaatsvond op dit
stuk van de stadsomwalling. Eerst is er natuurlijk de constructie van de grachten en wallen zelf,
vervolgens het regelmatig ruimen en zelfs verbreden van die stadsgracht zoals af te leiden is uit
oorkondes, besluiten van het schepencollege en beraadslagingen van de gemeenteraad. Vervolgens
is er het slechten van de wallen en dempen van de grachten tussen 1870 – 1880, de aanleg van de
tramsporen met bouw van aanhorigheden op dit stuk wal, de afbraak van tramsporen en
aanhorigheden tussen 1948 – 1950, de aanleg van een eerste betonnen ringlaan en grasperken
tussen 1950 en 1954 met aanleg van riolering en nutsleidingen, en ten slotte de volledige heraanleg
in de jaren 1980 – 1987.
Al die werken hebben ook een impact gehad op het bodemarchief en, gelet op onder meer de
intensieve archeologische begeleiding van de werken in de periode 1980-1987 is de kans op
archeologische kennisvermeerdering eerder laag in te schatten. Toch wordt aanbevolen om van de
gelegenheid gebruik te maken een werkput aan te leggen dwars op het tracé van de Stationswal, van
gevel tot gevel, om zo opnieuw een gedetailleerd grachtprofiel te kunnen inmeten en
documenteren.
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10. Samenvatting voor een breed publiek
Cfrt. Punt 7

11. Bibliografie
Beerten, K., 2005: Toelichting tot de Quartairgeologische kaart, Kaartblad Maaseik 10-18, Leuven.
Baeyens, L., 1975: Bodemkaart van België, Verklarende tekst bij het kaartblad Bree 48E, Gent.
Deckers. J., 1968: Bodemkaart van België, Bree 48E, Gent.
Databank Ondergrond Vlaanderen: https://dov.vlaanderen.be
Dondeyne, S., L. Vanierschot, R. Langohr, E. Van Ranst en J. Deckers, 2015, De grote bodemgroepen
van Vlaanderen. Kenmerken van de “Reference Soil Groups” volgens World Reference Base.
Departement Leefmilieu, Natuur & Energie.
MAES, S.F., 1952, De geschiedenis van Bree, tweede deel: De gemeente van de oudste tijden tot aan de Franse
revolutie, Mechelen
PEETERS, H., 1986, Bree gedurende de Hollandse tijd 1815 – 1830, in Het Perronboek, Bree, p. 129.
STOFFELS, B., 1986, De evolutie van het Breese Stadsbeeld, een morfologische benadering, in: Het Perronboek,
Bree, pp. 164-168,
Van de KONIJNENBURG R., 1983, De opgravingen op de Stationwal in 1981, Het Ezendröpke – Tijdschrift van de
Geschied- en Heemkundige kring Groot-Bree, 4, pp. 2 - 18.

VAN DE KONIJNENBURG, R. en BEX, P., 1991, Kleine Ring om Bree, Opglabbeek, pp. 8 – 10.

VAN DE KONIJNENBURG, R., 2012, Voorstudie archeologisch onderzoek in het vooruitzicht van de
herinrichting van de publieke ruimte in Bree-centrum met inbegrip van de wallen, Bree, 2012.
VAN DE KONIJNENBURG, R., HERMANS, K. , CLAESEN, J. en WIJNEN, J., 2017, Bree, Archeologisch onderzoek
Grauwe Torenwal en kruispunt Grauwe Torenwal/Stationswal (Opitterpoort) , HAAST-rapport 2017-07,
Bree, D/2017/12654/07
VERHOEVEN, A., 1984, Opgravingen op de Grauwe Toren, Het Ezendröpke – Tijdschrift van de Geschied- en
Heemkundige kring Groot-Bree, 6, pp. 20.

Geraadpleegde websites:
Kadastrale gegevens: http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
De Centraal Archeologische Inventaris
www.geopunt.be voor de historische kaarten en luchtfoto’s
www.onroerenderfgoed.be
https://dov.vlaanderen.be
www.cartesius.be voor de historische kaarten en luchtfoto’s

Bree, Stationswal, Archeologienota - projectcode 2017E346

p. 46

12. Lijst van de Afbeeldingen
COVERFOTO: Foto uit 1981 genomen tijdens het archeologisch onderzoek aan de Verwerstoren (hoek
Hoogstraat / Stationswal)
Afb.1: Bounding Box
Afb. 2: Uittreksel uit het kadasterplan dd. 01-01-2016
Afb. 3: Topografische kaart met blauw omkaderd het projectgebied
Afb. 4: Opmetingsplan van het archeologisch onderzoek in 1981 geprojecteerd op het GRB
Afb. 5: dwarsprofiel (noord – Zuid) zoals ingetekend in 1981
Afb. 6:een gedeelte van de aardewerkvondsten
Afb. 7: opmetingsplan 2017
Afb. 8: foto’s genomen op 06/06/2017
Afb.9: Situering van de doorsnede van de stadsgracht op het kadasterplan.
Afb. 10:Tekening van de doorsnede van de stadsgracht, noordprofiel
Afb. 11: Situering in doorsnede van de Verwerstoren en grachtprofiel op doorsnede nieuwe aanleg.
Afb. 12: het inplantingsplan zoals aangereikt door de ontwerper ARCADIS en Stad Bree
Afb. 13: dwarsprofiel zoals aangereikt door de ontwerper ARCADIS en Stad Bree
Afb. 14: situering, doorsnedes en 3D beeld van de collector zoals aangereikt door de ontwerper ARCADIS
en Stad Bree
Afb. 15: de vrijgegraven fundering van de Verwerstoren in mei 2017
Afb. 16: het opmetingsplan van de werkput uit 2017 geprojecteerd op het opgravingsplan uit 1981.
Afb. 17: Noord – Zuid profielen opgetekend in 1981 met daarop in rood de muurdelen van de
Verwerstoren en daarop geprojecteerd de te realiseren betonnen en glazen constructie.
Afb. 18: Noord – Zuid profielen A – B zoals origineel ingetekend in 1981
Afb. 19: foto’s uit begin 20ste eeuw en het interbellum van de Stationswal met de traminfrastructuur
Afb. 20: doorsnedetekening van de wegaanleg uit de periode 1950-1952
Afb. 21: foto’s van de Stationswal uit de jaren 1960-1970
Afb. 22: aanlegplannen wegenis en riolering uit de periode 1981-1984
Afb. 23: foto (noord – zuid) uit 2007 van de Stationswal zoals heraangelegd in 1984. (©Google streetview)
Afb. 24: foto (zuid-noord) uit 2007 van de Stationswal zoals heraangelegd in 1984. (©Google streetview)
Afb. 25: Uittreksel uit de Ferrariskaart met in blauwe omkadering het projectgebied.
Afb. 26: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met in blauwe omkadering het projectgebied
Afb. 27: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart met in blauwe omkadering het projectgebied
Afb. 28: Topografische kaarten uit 1890 en 1939
Afb. 29: Luchtfoto uit 1949, 1970, 2011
Afb. 30: detail uit de topografische kaart uit 1890 met aanduiding van de tramlijn en perron/magazijn (?)
Afb. 31: Bodemkaart van België. Onderzoeksgebied is blauw omkaderd.
Afb. 32: Hydrografische situering van het projectgebied
Afb. 33: Bodembedekkingsbestand 2012
Afb. 34: tertiairgeologische kaart
Afb. 35: Quartairgeologische kaart
Afb. 36: Grote geomorfologische eenheden op het kaartblad Maaseik en omgeving
Afb. 37: situering in rood van het projectgebied op het digitaal hoogtemodel.
Afb. 38: uittreksel uit de Centraal Archeologische Inventariskaart met in blauwe omkadering het
onderzoeksgebied.
Afb. 39: projectie van de reconstructie van de wal en gracht zoals ingetekend op de Atlas der Buurtwegen
op het in 1984 ingetekende grachtprofiel
Afb. 40: Voorstel van inplanting van de werkput

Bree, Stationswal, Archeologienota - projectcode 2017E346

p. 47

13. Plannenlijst (bijlagen)
plannr Type plan

onderwerp

Analoog/digitaal datum

1
2
3
4
5
6
7

Plan
Plan
Kaart
Plan
Plan
Plan
Plan

Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

2017
01/01/2016
2012
2016
2017
2017
2016

8

Plan

Digitaal

2017

9

Plan

Analoog

1981

10

Fotocompilatie

Analoog

1981

11

Plan en foto

Digitaal

2017

12

Plan

13
14

Plan
Plan

Analoog
Digitaal

1984
2012

15

Plan

Analoog

1981

16

Plan

Analoog

1950-1952

17

Fotocompilatie

Analoog

1920 – 1949

18
19

Kaart
Foto’s

Analoog
Analoog – digitaal

20
21
22
23

Kaart
Kaart
Kaart
Kaart

Analoog
Digitaal
Digitaal
Digitaal

1890 – 1939
1949-19702011
19..
2012
20..
2017

24

Kaart

Digitaal

2017

25
26
27
28
29
30

Kaart
Kaart
Kaart
Kaart
Kaart
Kaart

Digitaal
Digitaal
Analoog
Analoog
Analoog
Digitaal

2017
2017
1771-1775
1845
1854
2017

31

Plan

Bounding Box
Kadasterplan
Topografische kaart
Nieuwe aanleg projectgebied
Fasering nieuwe aanleg
Rioleringsplan en doorsnedes
Dwarssnedes en details typeprofielen
wegenis
Situering archeologisch onderzoek
1981 op het GRB
Opgravingsplan 1981
(allesporenplan)
Foto’s van het archeologisch
onderzoek 1981
Opmetingen Verwerstoren 2017 en
foto’s
Opmeting verwerstoren,
herwaarderingsplan
Grachtprofiel 1984 en situering ervan
Opmetingsplan bestaande situatie
projectgebied 2012 en rioleringsplan
“Breeërstadsbeek”
Doorsnedes, typeprofielen en
aanlegplannen 1981 - 1984
Typeprofielen (dwarspofielen)
wegenis en groenzones 1950-1952
Foto’s en luchtopname Stationswal,
traminfrastructuur
Topografische kaarten 1890 en 1939
Luchtfoto’s projectgebied 1949-19702011
Bodemkaart van België
Bodembedekkingskaart 2012
Hydrografische kaart
Geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel
projectgebiedschaal
Geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel
macroschaal
Tertiairgeologische kaart
Quartairgeologische kaart
Ferrariskaart
Atlas der Buurtwegen
Vandermaelenkaart
Kaart Centraal Archeologische
Inventaris
Voorstel inplanting werkput
(profielput)

Digitaal

2017

Bree, Stationswal, Archeologienota - projectcode 2017E346

p. 48

204250

2

204150

1

4

236100

236200

3

236300

Project: Bree, Stationswal Projectcode: 2017E346 - Datum aanmaak plan: 20/06/2017
Bijlage nr 01: bounding box - Bron: www.geopunt.be

noord

< 100 m >

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

noord

Project: Bree, Stationswal Projectcode: 2017E346 - Datum aanmaak plan: 20/06/2017
Bijlage nr 02: Kadasterplan - Bron: cadgis viewer

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

205000
204500
204000
203500

235000

235500

236000

236500

237000

237500

< 1000 m >
Project: Bree, Stationswal Projectcode: 2017E346 - Datum aanmaak plan: 20/06/2017
Bijlage nr 03: Topografische kaart - Bron: ngi topoviewer

noord

234500

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

204250
204150

236200

236300

< 100 m >

Project: Bree, Stationswal Projectcode: 2017E346 - Datum aanmaak plan: 20/06/2017
Bijlage nr 04 nieuwe aanleg - Bron: Arcadis - Stad Bree

< 100 m >
noord

236100

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

Project: Bree, Stationswal Projectcode: 2017E346 - Datum aanmaak plan: 20/06/2017
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Bijlage nr 07 dwarssnede aanleg wegenis en typeprofielen - Bron: Arcadis - Stad Bree
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noord

< 10 m >

236200

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

noord

Project: Bree, Stationswal Projectcode: 2017E346 - Datum aanmaak plan: 20/06/2017
Bijlage nr 10: foto’s archeologisch onderzoek 1981 - Bron: www.geopunt.be / stad Bree
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GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

noord

Project: Bree, Stationswal Projectcode: 2017E346 - Datum aanmaak plan: 20/06/2017
Bijlage nr 16: plannen aanleg 1951-1954, wegprofielen - Bron: archief stad Bree
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

noord

Project: Bree, Stationswal Projectcode: 2017E346 - Datum aanmaak plan: 20/06/2017
Bijlage nr 17: de Stationswal / Statiestraat, postkaart uit de periode 1910 - 1950 - Bron: archief stadsmuseum Bree
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Bijlage nr 20: bodemkaart van België - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage nr 21: bodembedekkingskaart 2012 - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage nr 22: hydrografische situering - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage nr 23: Digitaal Hoogtemodel, terreinmodel 1 m - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage nr 24: Digitaal Hoogtemodel, terreinmodel 1m - macroschaal - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage nr 25: Tertiairgeologische kaart - Bron: www.geopunt.be
projectgebied rood ingekleurd
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Bijlage nr 26: Quartairgeologische kaart - Bron: www.geopunt.be
projectgebied blauw omkaderd
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Bijlage nr 27: Ferrariskaart 1771-1776 - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage nr 28: Atlas der Buurtwegen 1845 - Bron: www.geopunt.be
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Bijlage nr 29: Vandermaelenkaart 1854 - Bron: www.geopunt.be
projectgebied blauw omkaderd
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Bijlage nr 30: Centraal Archeologische Inventaris - Kaart - Bron: www.geopunt.be
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