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1. Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode
Actoren

Locatie

Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Site

Kadastrale gegevens
Oppervlakte onderzoeksgebied
Kadastraal percelenplan
Topografische kaart
Begindatum onderzoek
Einddatum onderzoek
Relevante termen thesauri OE

2017L19
Rik van de Konijnenburg
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
Dockx Woningbouw, Bleekstraat 19 – 2480 Dessel –
KBO 0426722497 contact alain@dockx.com (alain
vangompel)
Limburg
Lommel
Lommel
Balendijk 161 (EMGO-site)
Meeuwen-Gruitrode afd.5 Sie A perceel 447m
(partim) en 455p3 (partim)
148.714,05 m²
Zie fig. 2
Zie fig. 3
02/12/2017
04/12/2017
bureauonderzoek

Bounding Box:

Nr
1
2
3
4

X
214505.857
214194.072
214265.748
214650.294

Y
212123.390
212095.001
211688.839
211758.239

Fig. 1: Bounding Box
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Kadastrale gegevens: Het terrein is kadastraal geregistreerd Lommel, afdeling 1 sectie C percelen 1417n5,
1417f4, 1417e4, 1417m5 en 1417L5. De totale oppervlakte van het terrein bedraagt 148.714,05 m², maar de
bodemingrepen zijn beperkt tot een oppervlakte van 1475 m² en wordt enkel uitgevoerd op de percelen
1417n5, 1417f4 en 1417e4

Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 01/01/2016 © cadgis viewer
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Fig. 3: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart © NGI & cartoweb

Fig. 4: Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto winter 2017. © Geopunt
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1.1.2 Archeologische Voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied.

1.1.3 Onderzoeksopdracht
Randvoorwaarden
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag. Uitstel van veldwerk wordt gevraagd om economische redenen aangezien de terreinen
nog in gebruik zijn ten behoeve van het bedrijf EMGO.
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 aanvrager van de verkavelingsvergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
- de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering,
- de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en
haar aanhorigheden,
- de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,
- de betrokken percelen niet volledig gelegen zijn buiten woon- of recreatiegebied: de betrokken percelen zijn
gelegen in industriezone, volledig buiten woon- en recreatiegebied.
- de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan 5000m²
bedraagt,
- de geplande ingreep in de bodem groter zal zijn dan 5000m², (respectievelijk 1475 m²)
Dan dient GEEN bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een
verkavelingsvergunning.
Maar, de projectontwikkelaar/bouwheer1 dringt aan op een archeologienota op advies van de
vergunningverlener die een bekrachtigde archeologienota eist.
Vraagstelling
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.
1

E-mailcitaat van woningbouw dockx dd 15/12/2017: stad Lommel vraagt expliciet een archeologienota, als voorwaarde
voor het verlenen van een bouwvergunning
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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?

Beschrijving van de geplande werken
Op het terrein van EMGO moeten drie wadi’s (regenwateropvangbekkens) aangelegd worden. Wadi 1 wordt
ingepland in de noordoosthoek van perceel 1417n5, heeft een min of meer ovale vorm, is 18 m lang en 12 m
breed (oppervlakte bedraagt 195 m²) en zal 3,5 m diep uitgegraven worden.
Wadi 2 ligt eveneens op perceel 1417n5, is eerder niervorming met een maximale lengte van 36 m en een
gemiddelde breedte van 10 m. De oppervlakte bedraagt 300 m² en deze wadi wordt ook tot 3,5 m diep
uitgegraven.
Wadi 3 ligt aan de zuid en westrand van het bedrijfsterrein, over de percelen 1417f4 en 1417e4, heeft een Lvorm, is maximaal 5 m breed en beslaat een oppervlakte van 980 m². Deze wadi zal tot een diepte van 5 m
uitgegraven worden.

Fig. 5: Inplantingsplan © Dockx Woningbouw
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Fig. 6: inplantingsplan zoals aangereikt © Dockx Woningbouw

Fig. 7: doorsnedes wadi’s © Dockx
Woningbouw
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Verstoorde zones:
Er kunnen binnen het projectgebied wat betreft de inplantingsplaatsen voor de wadi’s geen verstoorde zones
vastgesteld worden.

1.1.4 Werkwijze

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 de bibliografie.
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) en de verslagen van eerdere
onderzoeken op aanpalende percelen.
Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de
geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via
geopunt werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermalenkaart, Atlas der
Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van 1971 tot en met 2016; enkel de betekenisvolle
foto’s werden in deze studie opgenomen. Via het Cartesiusportaal werden de historische topografische kaarten
geconsulteerd, ook hier werden enkel de betekenisvolle kaarten opgenomen. Het kadasterplan werd
opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid
(http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).
Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via PYTHAGORAS software en bewerkt met CORELDRAW X6.

1.2 Assessmentrapport

1.2.1 De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied

Geografische en topografische situering
Het projectgebied ligt op de site van het bedrijf EMGO op het bedrijventerrein Balendijk in Lommel. Het is een
eerder vlak terrein dat naar het zuiden ligt daalt naar de vallei van de Molse Nete en naar het noorden naar het
stroomgebied van de Maatheideloop en de Scheppelijke Nete. De hoogteverschillen op het terrein zijn, gelet
op de nogal geometrische vormen van de hoogtevlakken zoals zichtbaar op het digitaal hoogtemodel na
interpolatie van de kleuren (fig. 8), eerder te wijten aan antropogene ingrepen dan van natuurlijke oorsprong.
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Fig. 8: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M op projectgebiedschaal
© Geopunt

Fig. 9: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M op macroschaal ©

Geopunt
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Fig. 10 Hydrografische situering van het projectgebied. © Geopunt

Geologische en bodemkundige situering
Het onderzoeksgebied behoort volgens de tertiair geologische kaart tot de Formatie van Mol en meer bepaald
het Lid van Maatheide. Deze bestaat uit wit grof kwartszand, is zeer goed gesorteerd en is dikwijls door
humusinfiltratie zwartbruin verkleurd.
Volgens de quartair geologische kaart bevindt
het grootste deel van het projectgebied zich
onder type 32 aan de zuidrand van het
projectgebied en 32b op het grootste gedeelte
van het projectgebied. Profieltype 2 wordt
gekenmerkt door een opeenvolging van
fluviatiele afzettingen (Rijnsedimenten) van het
Baveliaan waarop eolische zanden zijn afgezet in
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) . Hierbij zijn
geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie aanwezig.
Profieltype 32b geeft een gelijkaardige
sequentie maar de eolische zanden zijn
overdekt door zandige eolische afzettingen van
het Holoceen of Tardiglaciaal.

Fig. 11: Het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart © geopunt.be.
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Fig. 12: Het onderzoeksgebied op de quartiargeologische kaart © geopunt.be.
Op de bodemkaart volgens Belgische classificatie bevindt het projectgebied zich binnen drie verschillende
bodemtypes: OB op de noordelijke helft van het terrein, X op de zuidelijke helft en Zag op de uiterste zuidelijke
rand van het projectgebied.
Bodemtype OB staat voor bebouwd terrein; bodemkartering was niet mogelijk of de bodem was verstoord
door antropogene ingrepen, met name bebouwing en verhardingen van het terrein.
Bodemtype X staat voor duingebieden. De duinen van de Kempen kenmerken een gemengd landtype,
bestaande uit landduinen, al of niet gefixeerd, en uitgewaaide depressies. De duinen zijn opgebouwd uit los,
humusarm, middelmatig zand op wisselende diepte, rustend op een volledige min of meer onthoofde Podzol.
De duinen vormen belangrijke complexen overwegend beplant met naaldhout, een gedeelte werd gebruikt als
villagrond, terwijl de rest braak ligt
Bodemtype ZAg staat voor zeer droge tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont.
Deze zeer droge tot matig natte complexen vertonen een uitgesproken microreliëf in een oud duinlandschap
waar zeer droge en matig natte, meestal Podzolen op korte afstand naast elkaar voorkomen. De gronden met
dikke humeuze bovengrond kenmerken de matig natte lager gelegen delen. De eenheid is alleen geschikt voor
droogteresistente naaldhoutsoorten.
Op de bodemkaart volgens de WRB zijn de bodems gekarteerd als OT (Belgische classificatie OB), pr.dy (X) en
ab (ZAg). Pr.dy bodems zijn podzolen. Dit zijn erg zure en doorgaans zandige bodems met een sterke
profielontwikkeling. Vlak onder de humusrijke bovenlaag treft men een bleke horizont aan waar humuszuren
en ijzercomplexen zijn uitgeloogd. Dieper in het profiel zijn deze neergeslagen in een typische zwarte
aanrijkingshorizont van humus, al dan niet boven een aanrijkingshorizont van ijzer (Spodichorizont). Dy staat
voor dystric en verwijst naar een lage basenverzadiging.
Ab bodems zijn Albic Podzols. Albic verwijst naar bleek/witachtig gekleurd materiaal waar zowel organisch stof
als vrije ijzeroxiden uitgeloogd zijn
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Fig. 13: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens Belgische Classificatie © Databank Ondergrond
Vlaanderen.

Fig. 14: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens de WRB © Databank Ondergrond Vlaanderen.

Op de bodembedekkingskaart is quasi het volledige projectgebied ingenomen door verhardingen en
bedrijfshallen. De opname dateert uit 2012, ondertussen is het zuidelijke gedeelte, op de
bodembedekkingskaart nog aangeduid als verhard, bebouwd met een grote bedrijfshal.
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Fig. 15: Het onderzoeksgebied op de bodembedekkingskaart opname 2012. © Geopunt.

1.2.2 Historische situering
De Lommelse landduinen of bergen ontstonden op het einde van de laatste IJstijd (10.000 v.C.), onder invloed
van zuidwestwinden. Jongere stuifzandformaties vormden zich in de late middeleeuwen (12 de- 14de eeuw), ten
gevolge van bevolkingstoename en ontginningsactiviteit die resulteerden in het onoordeelkundig afgraven de
heide. In Lommel liggen deze "bergen" in een halve cirkel van het zuidoosten (Hoeverberg) tot het noorden
(Blekenberg). Omstreeks 990 lag Lommel in het loofwoud van de Hoge Kempen. In de middeleeuwen trad
ontbossing op, waarbij heide in de plaats kwam. In Lommel waren bossen nadien schaars 2.
In Lommel werden uitgestrekte steentijdsitecomplexen gevonden op de noordelijke dalhellingen van enkele
depressies. Het gaat onder meer om de Molse Nete (Kristalpark), Ritreienloop (Maatheide) en Klagloop (Nieuwe
Kopen). De datering van deze steentijdsitecomplexen strekt zich uit vanaf het finaalpaleolithicum tot en met het
mesolithicum. Finaalpaleolithische sites zijn vaak geassocieerd met een paleobodem en de mesolithische sites
situeren zich in de podzolbodem. Neolithische vondsten (gepolijste bijlen, pijlpunten, scherven van
bekeraardewerk ...) komen verspreid over Lommel voor, maar ze zijn vaak gerelateerd met de voormelde
depressies. In het noordwesten van de gemeente, op de grens met Mol en Bergeijk, stond een
drieperiodengrafheuvel (finaalneolithicum-vroege bronstijd). Sporen van neolithische constructies zijn tot op
heden nog niet gevonden.
Nederzettingen uit de bronstijd zijn in Lommel niet ontdekt. De belangrijkste archeologische vondst uit deze
periode is het bronsdepot van de Konijnenpijp (Lutlommel) dat dateert uit de late bronstijd. Op dat ogenblik
moet er in Lutlommel ergens een welvarende bronstijdnederzetting geweest zijn.
Wat de ijzertijd betreft, zijn twee grafvelden, Lommel-Kattenbos en Lommel-Blekerheide, en een nederzetting,
Lommel-Hoeverheide, gevonden. De eerstvolgende archeologische getuigenis is de vondst in Lutlommel in 1938
van een Merovingisch grafveld nabij de plaats "Bij den Driehoek", dat te dateren valt tussen eind 6de en eind

2

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Lommel.
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7de eeuw3.
De oudste benaming van Lommel dateert van 990, waarin graaf Ansfried zijn domein in Lommel, in de oorkonde
omschreven als villam suam de Loemele aan de kapittelkerk van Hilvarenbeek schenkt. Het tweede deel, "lo",
dat tot "le" evolueerde, zou wijzen op bos op hoge zandgrond. Het eerste kan als een waternaam beschouwd
worden. "Loem", "lum" is in verband te brengen met het Oudengelse "lum(m)": ven, moeras. De volledige
dorpsnaam betekent dan een hoger gelegen loof- of kreupelbos bij een moeras of ven.
Tot het midden van de 19de eeuw bleef in Lommel driekwart van de totale oppervlakte "woeste" grond van
heide en moeras. De afbouw van het heideareaal gebeurde in 1840-1860 en na 1880. In de heide liggen of lagen
diverse moerassen of platten, waar turf en schadden gestoken werden. De voornaamste zijn de Maai, de
Vriesput, Hoever-, Karrestrater- en Barrierplat, Heuvelse of groene Maai, Heiderplat, Riebos en de Blokwaters.
Aan het eind van de 18de en vooral in de 19de eeuw wou men de "woeste" gronden ontginnen en werd massaal
dennenbos aangeplant. Dankzij voortdurende herbebossing in de 20ste eeuw is Lommel een relatief groene
gemeente gebleven.
Lommel bestond in het Ancien Regime uit 9 gehuchten. De oudste nederzettingen waren op de hoger gelegen
en drogere gebieden te vinden. Volgende woonkernen zijn van Merovingisch-Karolingische oorsprong:
Abdijhoeven, Dorp, Lutlommel, Heuvel, Kattenbos. De volgende woonkernen zijn laat- middeleeuws: Einde,
Heide, Wijerken, Adelberg, Dodeven, Vrijshrring, Eltenbos. Na 1500 ontwikkelden zich op het gehucht Heuvel
nog twee andere woonkernen: Driehoek en Schievelhoek. In tegenstelling tot de oudere woonkernen bevonden
de nieuwe gehuchten zich in het lagere, natte deel van Lommel. Omstreeks 1800 ontstonden zo Barrier,
Kerkhoven, Stevensvennen, Waaltjes. Langs het Maas- Scheldekanaal ontstond ca. 1846 het gehucht Blauwe
Kei. De Kolonie werd in 1850-1851 door de Belgische regering opgericht op de Heuvelse Heide. Werkplaatsen
ontstond in 1904-1914.
Op de heide tussen Lommel en Postel zou in 1600, de vermaarde veldslag plaats hebben tussen de Staatse
ritmeester Breaute en Gerard Abrahams in Spaanse dienst, zogenaamd Lekkerbeetje. In 1794 leed Lommel
onder Franse militaire plundertochten. Op 11 januari 1799 werd het dorp, waar onder meer vele smokkelaars,
brigands en vaandelvluchtigen een onderkomen hadden gevonden, door Fransen omsingeld, hetgeen
resulteerde in doden, gevangenen en buitgemaakte wapens. Het ancien regime eindigde hier pas op 12
november 1807 (ruiltraktaat van Fontainebleau), wanneer Lommel in ruil voor het deels aan de Noordelijke
Nederlanden afgestane Luyksgestel bij de zuidelijke departementen werd gevoegd 4 5.
Op het moment dat de Ferrariskaart werd opgemaakt (1771-1778), maakte Lommel deel uit van de Verenigde
Provincies, waardoor deze gemeente niet is afgebeeld. In ongeveer dezelfde periode is er wel een kaart van
Degault uit 1786 waarop Lommel wel is afgebeeld 10. Het projectgebied is onbebouwd en wordt als woeste
grond afgebeeld.

3

J. Claesen et al. 2016.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Lommel.
5 ARB, Fonds kaarten en plattegronden in handschrift, 27B. Kaart van het grensgebied tussen de Verenigde Provincies en
de Oostenrijkse Nederlanden, Kaarttekenaar genie-kapitein Degault en de commissaris van de H.H.M. grenzen B. Van der
Borch. Ondertekend te Antwerpen 15 oktober 1786.
4
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Fig. 16: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart van Degault (1786) © F. Geerts

Fig. 17: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854). © NGI.
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Fig. 18: Situering van het onderzoeksgebied op detailplannen van de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840). © Geopunt

Op de historische kaarten is binnen het projectgebied geen sprake van enige vorm van bebouwing. Het terrein
ligt in een uitgestrekt duin- en heidegebied. Op de Vandermaelenkaart wordt duidelijk dat een deel van het
terrein, de noordoosthoek ingenomen wordt door een sparrenbos. Verder maakt het projectgebied deel uit
van de Dorperheyde (toponiem aangeduid op de Vandermaelenkaart).
De luchtfoto’s van 1971 tot en met 2017 tonen enkel een terrein dat steeds meer ingenomen wordt door
bedrijfshallen. Op de site worden grote kantoor- en productiehallen gebouwd, parkings en toegangswegen
aangelegd en in 2013 wordt op het zuidelijke deel van het terrein nog een grote bedrijfshal bijgebouwd.

Fig. 19: Orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1971 en 2000-2003. © Geopunt.
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Fig. 20: Orthofotomozaïek grootschalig winter 2005-2007 tot 2017. © Geopunt

1.2.3 Archeologische situering
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid maar
allemaal ten zuiden van het projectgebied aan de over bijna van de Molse Nete die op ca 1,2 km ten
zuiden van het projectgebied stroomt.

-

-

Locatie 150448: Hier werden zowel boringen, prospecties als een opgraving uitgevoerd. De
veelvuldige aanwezigheid van montbanidebitage en wommersomkwartsiet wijzen op een laatmesolithische occupatie, maar enkele neolithische elementen werden eveneens aangetroffen.
Mogelijk werden ook een aantal finaal-paleolithische artefacten aangetroffen.
Locatie 50729: Tijdens een veldprospectie werd voorwerpen uit het jong-paleolithicum gevonden.
Locatie 50748: In de boringen werd lithisch materiaal gevonden. Tijdens een vroegere prospectie
zou hier epipaleolithisch materiaal gevonden zijn.
Locatie 52242: Naar aanleiding van de aanleg van de Fluxys gasleiding waarbij boringen werden
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-

-

gezet en een opgraving werd uitgevoerd. Tijdens de boringen kwamen 120 artefacten aan het licht,
tijdens de opgraving 4504 artefacten (drie concentraties). Ze kunnen gedateerd worden in het laatmesolithicum.
Locatie 50573/160874: in de Nieuwe Tijd zou hier een schans gelegen hebben.
Locatie 50762/160873: ook hier zou in de Nieuwe Tijd een schans gelegen hebben.
Locatie 51768: is Lommel Kattenbos 5 waar prehistorie aangetroffen werd.
Locatie 158515: steentijd, debitagemateriaal uit vuursteen en verbrande aderkwarts,
geconcentreerd op enkele vierkante meters.
Locatie 50335: Lommel, Kattenbos 1: neolithicum: enkele scherven van een tulpbeker met duidelijk
afgezette hoge trechtervormige hals en gedrongen benedenstuk, Late Bronstijd/vroege IJzertijd:
grafstructuren, Het grafveld viel uiteen in twee delen: noordelijk en zuidelijk grafveld. Het zuidelijk
deel bestond uit heuvels met grote afmetingen (doormeter van 8 tot 12 meter, ééntje 4 meter;
geen kringgreppels errond) en het noordelijke deel uit kleinere heuvels en vlakgraven (vlakke
urnengraven, Brandgrubengräber, en Knochenlager). In het zuidelijk grafveld ook nog twee
kringgreppels (heuvels 34 en 66), mogelijk cultusplaatsen (geen sporen van lijken, noch van
verbrande beenderen of vaatwerk)
Locatie 50727: Lommel, Kattenbos 2: steentijdvondsten.

Fig. 21: Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de polygonen van het CAI-kaart toestand december 2017 ©
cai.erfgoed.net
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1.2.4 Synthese
- welke

aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het projectgebied?
Binnen het projectgebied zijn nooit vondstmeldingen gedaan en gelet op de vondstlocaties vermeld in de CAI
zijn de vondstlocaties eerder gesitueerd in de buurt van de Molse Nete. Het projectgebied ligt op een afstand
van 1 km van de vondslocaties 52242 en 158515. Beide locaties waren rijke steentijdvindplaatsen met op lactie
52242 drie concentraties artefacten uit het laat-Mesolithicum. Vondstlocatie 158515 is een kleine concentratie
met op enkele vierkante meters veel debitagemateriaal. Mogelijk dat het projectgebied dan eerder hoort tot
het jachtgebied van degenen die aan de Molse Nete een nederzetting hadden, dan dat ook daar kampen uit de
steentijd zouden geweest zijn. Dit lijkt minder logisch gelet op de tch redelijk verre afstand tot water en de
eerder zeer droge stuifzandbodems. Toch kan niet helemaal uitgesloten worden dat ook binnen het
projectgebied steentijdnederzettingen aanwezig geweest zijn. De droge, zanderige duinbodem was niet echt
uitnodigend voor semi-nomadische nederzettingen zoals we ze kennen uit de Metaaltijden. Nochtans kan ook
dit niet helemaal uitgesloten worden gelet op de grafvelden ten oosten van het projectgebied. Ook die mensen
moeten ergens gewoond hebben. Hier wordt echter de oppervlakte en vorm van bodemingrepen een
probleem aangezien die te beperkt zijn om een degelijk inzicht te kunnen krijgen in mogelijke
nederzettingsvormen/patronen/structuren.

- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het landschap is tot na WOII een heide en duinenlandschap geweest dat zelfs niet ontgonnen werd voor
landbouw ook al werden bemestings- en bewerkingstechnieen steeds beter vanaf de tweede helft van de 19 de
eeuw. Dit blijkt onder meer uit topografische kaarten uit de 19 de en 20ste eeuw waar het gebied nog steeds
gesitueerd is in een heidegebied. Deels werden op de heide sparrenbossen aangeplant; ook binnen het
projectgebied zoals bijkt uit de kaart van Vandermaelen en de topografische kaart uit 1935. Na WOII, vanaf de
jaren 1960, wordt de Dorperheide het industriegebied Balendijk. De duintjes worden geëgaliseerd, wegen
aangelegd, bossen gerooid en fabriekspanden nemen steeds meer terrein in.

Fig. 22: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart Lommel 17-3/1935© cartesius.be
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- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
Het terrein bleef lange tijd braakliggend heidegebied en deels een sparrenbos. Pas vanaf de tweede helft van
de 20ste eeuw wordt het terrein ingenomen door bedrijfsgebouwen van EMGO die steeds meer van het terrein
volbouwden. Het terrein is met andere woorden een bedrijventerrein met kantoorgebouwen, productiehallen,
parkings en wegenis.

- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Gelet op de diepte van de aan te leggen wadi’s, 3,5 m voor de noordelijke 2 wadi’s en 5 m voor de zuidelijke, Lvormige wadi, zijn de geplande werken totaal vernietigend voor eventueel aanwezig archeologisch erfgoed.

Advies:
Gelet op :
Het feit dat het terrein wat betreft de terreindelen waarop de aanleg van wadi’s betrekking heeft, kan
beschouwd worden als een verstoorde zone, duintjes werden geëgaliseerd, wegen aangelegd, bossen
gerooid
de beperkte oppervlakte van de bodemingrepen waardoor in feite geen archeologienota vereist is wat
betreft de decreetgeving
de vorm van de aan te leggen wadi’s en de ruimtelijke spreiding ervan waardoor slechts zeer
fragmentaire kennis kan opgedaan worden zonder mogelijkheden tot het leggen van
verbanden/sporenassociaties etc.
wordt dan ook aanbevolen het terrein vrij te geven van verder archeologisch onderzoek.
Dit ontslaat de aannemer/bouwheer echter niet van zijn verplichtingen. De aannemer/uitvoerder van de
werken is gehouden aan de meldingsplicht van archeologische vondsten. Deze 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.

1.2.5 Samenvatting gespecialiseerd publiek
zie 1.2.4
1.2.6 Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek
Aan het bedrijf EMGO, Balendijk 161 in Lommel zullen drie wadi’s aangelegd worden. Deze wadi’s hebben een
gezamenlijke oppervlakte van 1475 m² en worden 3,5 tot 5 m diep uitgegraven. In de omgeving van het
plangebied zijn een aantal behoorlijk rijke steentijdsites bekend en niet zo heel ver van de site bevinden zich
grote grafvelden uit de metaaltijden. Maar, gelet op de bebouwing op het terrein, de mogelijke egalisering van
de zandduinen, de ruimtelijke spreiding van de bodemingrepen en de vrijstelling van archeologisch onderzoek
conform het vigerende decreet, wordt het terrein vrijgegeven van verder archeologisch onderzoek.
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Plan 18: Centraal Archeologische kaart - Bron: onroerend erfgoed
Datum aanmaak plan: 02/12/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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Plan 19: Topografische kaart Lommel 17-3 uit 1935 - Bron: cartesius.be
Datum aanmaak plan: 02/12/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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