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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

2018A182
Rik van de Konijnenburg
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
D&V Woonprojecten
Limburg
Alken
Alken
Motstraat (Kerkveld – verkaveling Papenakker)
Alken, afd 2 sie F percelen 746E, 746b, 733h, 733p,
733r, 748w², 725b (alle percelen: partim)
2511 m² + 2904 m² = 5415 m²
Zie fig. 2
Zie fig. 3
18/01/2018
21/01/2018
bureauonderzoek

Bounding Box:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
215943.138
215938.248
215965.257
215969.681
215966.654
215982.487
215979.460
215973.639
215999.018
216004.606

Y
173779.117
173689.243
173687.613
173772.830
173776.323
173774.227
173771.666
173665.028
173664.097
173771.899

Fig. 1: Bounding Box

Alken, Motstraat (Kerkveld – verkaveling Papenakker) II – projectcode 2018A182 - verslag van het bureauonderzoek

4

Kadastrale gegevens: Het terrein is kadastraal geregistreerd als Alken, afd 2, sectie F, percelen 746E, 746b,
733h, 733p, 733r, 748w², 725b (alle percelen: partim). Oppervlakte: de westelijke groep te bouwen woningen:
2511 m², de oostelijke groep woningen: 2904 m², samen 5415 m²

Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 01/01/2017 © cadgis viewer
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Fig. 3: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb

Fig. 4: Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto 2015. © Geopunt.be
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1.1.2 Archeologische Voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied. Vlak naast, ten
noordoosten van dit projectgebied bevindt zich project 2017J286. In dat projectgebied werd een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in nota ID 5377
(https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/5377 )1

Fig. 5: Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van projectgebied 2017J286 op een uittreksel uit de CAI. © cai
onroerend erfgoed
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek zoals samengevat in het programma van maatregelen toegevoegd aan nota
5377:

Assessment van het terrein
Het aardkundig onderzoek: In drie proefsleuven werden afwisselend aan de oost- en
westzijde profielkolommen aangelegd. In elke profielkolom werd een bodemopbouw
aangetroffen die volledig beantwoord aan de bodembeschrijvingen bijgevoegd bij de
Bodemkaart van België.
Profielkolom 1 (oostzijde van proefsleuf 1) verschilt echter enigszins van de twee andere
profielkolommen omdat precies daar waar de profielput werd aangelegd jarenlang door de
1

VAN DE KONIJNENBURG, R. en JANSSEN, J., (2017), Alken, Motstraat - Lijsterlaan (Kerk Veld), nota na
proefsleuvenonderzoek, HAAST-rapport 2017-66, Bree, D/2017/12654/66
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buren gecomposteerd werd. Dit heeft zijn invloed gehad op de ontwikkeling van het
bodemprofiel door jarenlange gestage insijpeling van humus in dieperliggende lagen en door
het ontwikkelen van een dikkere Ap-horizont dan in de twee andere profielkolommen.
De bodemopbouw in profielkolom 1 is als volgt:
0 – 30 cm: Ap-horizont,
30 – 48/50 cm: Bh1-horizont
48/50 – 85 cm: Bh2-horizont
85 – (103 cm): Bt1-horizont
De bodemopbouw in de profielkolommen 2 en 3 verloopt zeer gelijkaardig. Profielkolom 2
werd aangelegd op de westelijke kop van proefsleuf 2, profielkolom 3 werd aangelegd op de
oostelijke kop van proefsleuf 3.
Voor beide profielkolommen geldt:
0 – 25/30 cm een grijze Ap-horizont
25/30 – 55/75 cm: Bt1-horizont
55/75 – 80 cm: Bt2-horizont.
80 – (144 en 124 cm): Bt3-horizont
Het proefsleuvenonderzoek
Er werden vier proefsleuven aangelegd, oost – west georiënteerd zoals voorgesteld in het
programma van maatregelen bij archeologienota met ID 4811.
In geen enkele van de aangelegde sleuven werden archeologisch waardevolle of interessante sporen
aangetroffen. De sporen die werden aangetroffen zijn één zeer recente afvalkuil in proefsleuf 3 en 4
recente, met Ap-materiaal opgevulde ronde paalkuilen in proefsleuf 1. Die paalkuilen vormen geen
determineerbaar patroon, liggen ook niet in de lijn van een (oude) perceelscheiding, maar kunnen wel
in verband gebracht worden met de aanwezigheid van een kleine paardenstal in de noordoost hoek
van het onderzochte projectgebied.
Van zuid naar noord werd in de vier aanlegde proefsleuven, telkens in elkaars verlengde, een 12 tot
18 cm smal, licht grijs-geelbruin gevlekt greppelspoor aangetroffen. Het spoor staat op het
allesporenplan over alle sleuven heen ingetekend als spoor 1. Het spoor was zeer vaag en kon in geen
van de profielen als dusdanig duidelijk onderscheiden worden. Het spoor valt niet samen met een
perceelscheiding, ook niet met 19de-perceelscheidingen zoals ingetekend op de Atlas der Buurtwegen
uit 1845. De rechtlijnigheid laat nochtans uitschijnen dat het spoor toch iets, ooit te maken gehad
heeft met een perceelindeling, mogelijk een slechts heel tijdelijke indeling zoals met bijvoorbeeld
schapenweiden weleens gebeurt of gebeurde.
Ook op luchtfoto’s is geen enkele aanwijzing te vinden die mogelijk een verklaring biedt voor het
spoor.
Misschien is wel de stippellijn, aangeduid op de Ferrariskaart uit 1771-1776, een verklaring alhoewel
dergelijke stippellijnen een pad aanduiden. Maar gelet op de breedte van het spoor, tussen 12 en 18
cm, kan dit nauwelijks als pad kan bestempeld worden, eventueel wel als restant van een greppeltje
dat naast het pad lag.
Algemeen kan gesteld dat het terrein gelet op de afwezigheid van archeologisch interessante sporen
en archeologica kan vrijgesteld worden van verder archeologisch onderzoek.
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Gemotiveerd advies
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat het terrein vanuit
archeologisch oogpunt niet interessant is. Het proefsleuvenonderzoek heeft geen resultaten
opgeleverd
Advies:
Op basis van de gegevens uit het landschappelijk booronderzoek en het archeologisch proefsleuvenonderzoek
kan derhalve besloten worden dat het projectgebied geen resultaten zal opleveren wat betreft archeologische
kennisvermeerdering. Het projectgebied kan daarom vrijgegeven worden van verder archeologisch onderzoek.
Via dit programma van maatregelen stellen we voor om bij een herziening van de Gebieden Geen
Archeologiekaart het projectgebied daarin op te nemen als GGA-gebied

Fig. 6: Profielkolommen van de proefsleuven van het proefsleuvenonderzoek 2017J286
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Fig. 7: Allesporenplan van het proefsleuvenonderzoek 2017J286

1.1.3 Onderzoeksopdracht
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 stedenbouwkundige vergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
- de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (ggazone), 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 volledig gelegen zijn in woon- of recreatiegebied,
- de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan 3000 m²
bedraagt, (i.c. 5.415 m²)
- de geplande ingreep in de bodem groter zal zijn dan 1000 m²,
Dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning.
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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.
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 zullen aan de west en oostzijde van een in aanleg zijnde weg twee groepen van woningen gebouwd worden.
Aan de westzijde van deze weg zullen 10 woningen gebouwd worden. De oppervlakte van dit gedeelte van het
bouwprogramma bedraagt 2511 m². De woningen bestaan uit drie blokken van twee geschakelde woningen en twee
blokken van drie woningen. De woningen worden gefundeerd op gegoten betonnen funderingsstroken. De woningen
worden niet onderkelderd.
Op het oostelijke gedeelte van het projectgebied, 2904 m² groot, zullen 11 woningen gebouwd worden in vier bloken van
twee woningen en één blok van drie woningen. Ook deze woningen worden gefundeerd op gegoten betonnen
funderingsstroken. De woningen worden niet onderkelderd.
De funderingen worden aangezet op stabielen ondergrond op een diepte van ca. 70 cm onder het bestaande maaiveld
(nulpeil van de bouw). De teelaarde zal over de volledige oppervlakte van de bouwpercelen (verder) verwijderd worden.
Voor de aanleg van de nutsleidingen worden de standaard instructies gevolgd: aanleg van riolering en waterleiding (aan- en
afvoer) op vorstvrije diepte, minimum -60 cm onder het maaiveld top van de buizen. Elektriciteit en gasleidingen zullen op 80 cm onder het maaiveld aangelegd worden.

Fig. 8: inplanting te bouwen woningen © D&V Woonprojecten
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Fig. 9: inplanting nieuwe toestand zoals aangereikt, de betrokken percelen zijn blauw omkaderd © D&V Woonprojecten
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Fig. 10: grondplan van een woningblok aan de westzijde © D&V Woonprojecten

Fig. 11: doorsnede van een woningblok aan de westzijde © D&V Woonprojecten
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Fig. 12: grondplan van een woningblok aan de oostzijde © D&V Woonprojecten

Fig. 13: doorsnede van een woningblok aan de oostzijde © D&V Woonprojecten
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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.be 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 X8.

1.2 Assessmentrapport
De bestaande toestand
Tijdens het proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd op 27 oktober 2017, waren de wegenis- en rioleringswerken in
het kader van de goedgekeurde verkavelingsvergunning Alken – Papenakker al volop bezig. Op grote delen van
het terrein was de teelaarde verwijderd en in de vorm van een tijdelijke talud opgeslagen. Fig. 14 is een foto
genomen tijdens het proefsleuvenonderzoek vanop de talud in de richting van het oostelijk deel van het
projectgebied waarop deze nota betrekking heeft. De teelaarde is weggenomen, de “sporen” beperken zich tot
restanten teelaarde, en tijdens het proefsleuvenonderzoek hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt
deze zones te prospecteren maar het resultaat was negatief; er werden geen vondsten aangetroffen.

Fig. 14: opname van 27/10/2017
vanop de talud naar het oostelijke
deel van het projectgebied
2018A182, aangeduid met blokpijlen.
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Fig. 15: De talud, gefotografeerd op 27/10/2017

Fig. 16: het terrein waar op 27/10/2017 nog de talud aanwezig was, uiterst links op de foto nog een restant van
de talud.
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Het westelijk deel van het projectgebied lijkt nog enigszins ongeschonden. Maar, in de verkavelingsvergunning
is het bouwrijpmaken van het terrein inbegrepen en bij een terreinbezoek op 18/01/2018 bleken zowel het
westelijk als het oostelijk te bebouwen terrein grondig verstoord.

Fig. 17: het oostelijk terreindeel gefotografeerd op 18/01/2018

Fig. 18: de straat in aanleg tussen het oostelijk en westelijk te bebouwen projectgebied
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Fig. 19: het westelijk terreindeel gefotografeerd op 18/01/2018
Gelet op voorgaande is een afweging nodig aan de criteria om al dan niet een archeologienota “light” op te
maken.
Toetsing aan de voorwaarden voor opmaak van een archeologenota light:
Komt deze archeologienota in aanmerking om een “archeologienota light” te maken? Indien de
confrontatie tussen de toekomstige werken en één doorslaggevend aspect uit de beschrijving van de
landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, de historische beschrijving, of de bespreking van het
onderzochte gebied in zijn archeologische kader aantoont dat:
1) met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein,
of;
2) de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of;
3) verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare
zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst;
1: er kan niet met zekerheid gesteld worden dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het terrein.
Maar de reeds uitgevoerde werken hebben het terrein dermate verstoord dat enkel nog heel partieel
misschien sporen aangetroffen worden. Wat betreft archeologica (voorwerpen) is de kans bijzonder klein,
zo niet uitgesloten deze nog in hun oorspronkelijke positie zowel in het vlak als stratigrafisch aan te
treffen. Tijdens het proefsleuven onderzoek op aanpalende percelen bleek al dat de Ap-horizont
plaatselijk zeer dun was, slechts 25 tot 30 cm hetgeen gelijk is aan een ploegdiepte. Tijdens het
terreinbezoek op 18/01/2018 werd vastgesteld dat grote delen van de Ap-horizont al weggegraven waren
binnen het projectgebied. De kans is dus zeer groot dat daarbij – indien er sporen aanwezig waren –
archeologische sporen vernietigd werden.
2: er kan ook niet met 100% zekerheid gesteld worden dat de geplande werken geen verstoring zullen
veroorzaken aan mogelijk aanwezige archeologische erfgoedwaarden, maar de kans is wel zeer groot dat,
mochten er sporen aanwezig zijn, deze in een sterk verstoorde context worden aangetroffen zowel in het
vlak als in stratigrafische positie omdat de voor het bouwrijp maken van het terrein, naar aanleiding en in
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het kader van de goedgekeurde verkaveling Alken papenakker, het projectgebied sterk doorwoeld en
vergraven werd.
3: zowel uit punt één als uit punt twee blijkt dat het terrein in het kader van de geplande werken geen
nuttige kenniswinst zal opleveren met betrekking tot de archeologische kennis van het projectgebied en
de directe omgeving.
Een uitgebreid verder assessment van het terrein naar historische en archeologische situering en
mogelijke indicatoren heeft weinig of geen zin enerzijds omdat het terrein reeds grondig verstoord
werd door eerdere werken in het kader van een goedgekeurde verkaveling, anderzijds omdat, indien er
toch nog archeologische erfgoedwaarden zouden aangetroffen worden, deze quasi zeker in een
verstoorde positie zowel in vlak als stratigrafisch zullen aangetroffen worden en derhalve zeker geen
kennisvermeerdering zullen opleveren voor het gebied en de regio.
Ter informatie en vervollediging van de documentatie en de nota werden als bijlagen wel plannen
toegevoegd met de situering van het projectgebied op de historische kaarten en luchtfoto’s kaarten.

1.2.4 Synthese
Beantwoording van de gestelde onderzoeksvragen:
- welke

aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het projectgebied?
Dit werd niet verder onderzocht, maar uit de evolutie van het gebruik van het terrein kan worden afgeleid dat
het bedreigde terreindeel verstoord is en mogelijke erfgoedwaarden – indien er nog aangetroffen zouden
worden – quasi heel zeker in (ernstig) verstoorde positie zullen worden aangetroffen zowel in het vlak als
stratigrafisch.

- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het landschap evolueerde na de ijstijden tot een gebied waarin riviertjes zich een weg baanden doorheen de
eolische lössafzettingen en zorgden voor alluviale afzettingen. Deze riviertjes hebben brede alluviale dalen
gevormd met tal van zijriviertjes die ten oosten en ten westen van de grotere rivieren ontspringen op de hoger
gelegen Haspengouwse plateaus. De overstromingsgebieden van de rivieren hebben littekens nagelaten in het
landschap in de vorm van kovormige depressies met stootoevers, die de grenzen van de oude
overstromingsgebieden markeren. Waarschijnlijk is het gebied pas in de vroege/volle middeleeuwen voor het
eerst gecultiveerd.

- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
Het terrein binnen het projectgebied is waarschijnlijk nooit gebruikt geweest voor bewoning; tenminste zeker niet
na de 17de / 18de eeuw aangezien op de historische kaarten daar geen enkel spoor van terug te vinden is. Meer
dan waarschijnlijk is het terrein pas vanaf de late middeleeuwen in gebruik genomen voor landbouwdoeleinden.
In de tweede helft van 2017 werd het terrein bouwrijp gemaakt in het kader van de uitvoering van de
goedgekeurde verkaveling Alken Papenakker.

- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken hebben ons inzien geen invloed op oorspronkelijk bodemarchief aangezien dit door
eerdere ingrepen al verstoord werd.
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Advies:
Aangezien heel het bedreigde terrein kan beschouwd worden als een verstoorde zone wordt via het
programma van maatregelen geadviseerd het terrein vrij te geven van verder archeologisch onderzoek.

Fig. 20: Verstoorde zones

1.2.5 Samenvatting gespecialiseerd publiek

zie 1.2.4
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1.2.6 Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek
Binnen de goedgekeurde verkaveling met aanleg van nutsleidingen en wegenis wil D&V Woonprojecten een
reeks van 10 en een reeks van 11 woningen bouwen. Vlak naast het projectgebied werd in oktober 2017 al een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het terrein daar geen sporen bevatte die archeologisch
interessant waren én dat de ploeglaag, de Ap-horizont, nogal dun was en beperkt tot de diepte van een
ploegsnede. Ondertussen werden de bouwpercelen conform de goegekeurde verkavelingsplannen bouwrijp
gemaakt. Aangezien de geplande ingrepen in de bodem beperkt zijn tot zones die al bouwrijp gemaakt zijn, en
waar de oorspronkelijke bodem al ernstig geroerd is, is verder archeologisch onderzoek weinig zinvol. Via het
programma van maatregelen wordt derhalve geadviseerd geen verdere maatregelen op te leggen.
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