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1.

INLEIDING

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

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van het huidig project.
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2018D236
Locatie: Limburg, Lommel, Ford Proving Ground (Oude Diestersebaan 135)
Bounding box (Lambert 72):
Punt 1 (NO)
X: 218338.562 Y: 211494.456
Punt 2 (ZW)
X: 216426.826 Y: 209343.136
Kadaster: Lommel 4de Afd., sectie D, percelen 40w, 47h3 en 47c3.
Oppervlakte projectgebied: ca. 2.060.065 m²
Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek), Gerben Bervoets (archeoloog).
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: Ferdi Geerts
(Conservator/archeoloog Erfgoed Lommel vzw)

Figuur 2: Het Grootschalig Referentiebestand met aanduiding projectgebied.
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Figuur 3: Topografische kaart 1:50000 met aanduiding projectgebied. (NGI 2008)

2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze ervan
en van de impact op het bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen worden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de resultaten wordt een gemotiveerd advies verleend of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. Deze wordt
beschreven en uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.
Er zijn geen randvoorwaarden.
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2.1.3. GEPLANDE WERKEN

Figuur 4: Geplande asfaltverharding ter hoogte van de ‘Curb area’ (rood), Skid area (geel) en No Noise area
(groen).

Figuur 5: Geplande werken ter hoogte van de Curb area, Skid area en No Noise area.
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De bestaande autotestbaan, de zogenaamde Lommel Proving Ground, dient aangepast te worden aan
de vandaag geldende noden en veiligheidsvereisten. Dit betekent dat er in het noordelijk deel van de
site een zone bijkomend verhard wordt voor de aanleg van de ‘skid area’ (geel). Omdat deze zone
gelegen is in het beboste gedeelte, is rooien van het bos nodig. Bijkomend zijn er nog twee locaties
waar de bestaande infrastructuur beperkt aangepast wordt. In het westen van de site wordt bij de
bestaande testbaan een ‘curb impact area’ (rood) aangelegd. De verharding in deze zone breidt
hierdoor uit, de bosgrond verdwijnt ook hier voor een beperkte oppervlakte. De derde locatie, een ‘no
noise area’ (groen) bevindt zich in de noordoostelijke hoek, waar aansluitend bij de bestaande
verharding het talud wordt uitgegraven en de zone extra verhard wordt. Ook hier wordt een beperkt
gedeelte van het bestaande bos gerooid.

Skid area:

Figuur 6: schematische weergave van de op te hogen en uit te graven zones ter hoogte van de Skid area.

5

Er wordt een nieuwe oppervlakte verharding aangelegd ter hoogte van de Skid area. Het is een verhard
plein dat wordt uitgevoerd in asfalt. Het heeft een afmeting van ca 130x200 m, de oppervlakte aan
verharding bedraagt ca 26 000m².
Het terrein waar het verhard plein wordt aangelegd (skid area), ligt onder een zachte helling. Om te
voldoen aan de technische randvoorwaarden moet het nieuwe plein vlak komen te liggen, het wordt
als het ware in de helling ingeschoven. Ter hoogte van het nieuw aan te leggen plein in de skid area
wordt maximum 1.30m uitgegraven ten opzichte van het bestaande maaiveld. Deze maximale
uitgraving is zeer plaatselijk en bevindt zich in de zuidoostelijke hoek van het plein. In het midden van
het plein is de uitgraving beperkt tot 62 cm, nodig voor de uitgraving van de funderings- en
verhardingslaag. In de noordwestelijke hoek van het plein wordt enkel de strooisellaag van het bos
verwijderd. In deze zone worden de uitgegraven gronden gebruikt om het plein vlak aan te leggen. De
maximale ophoging bedraagt hier 1 m ten opzichte van het bestaande maaiveld. Er wordt enkel een
minimale afwateringshelling voorzien. De zones onmiddellijk aansluitend bij de te verharden zones
zullen functioneren als infiltratieberm. De oppervlakte hiervan bedraagt 6979 m² en bevindt zich rond
de skid area. Deze wordt aangelegd onder de vorm van een versterkte grasmat. Concreet betekent dit
dat de berm wordt opgebouwd in een combinatie van kiezel en teelaarde. Het gevolg is dat de bomen
en de stronken worden verwijderd. Bijkomend dienen deze zones ook als veiligheidszone tijdens het
testen van voertuigen. Na de aanlegfase wordt het bestaande maaiveld terug hersteld.

Curb area:
Ter hoogte van de Curb area wordt het talud aansluitend bij de bestaande verharding verhard. De
oppervlakte aan extra verharding bedraagt ca 1190m²; ze wordt uitgevoerd in een combinatie van
gesloten betonverharding en betonstraatstenen. Ook hier gaat de afwatering naar de aanpalende
bermen met versterkte grasmat.
Voor de aanleg van het verhard talud aan de Curb area wordt een uitgraving gedaan van maximum 43
cm. De uit te graven diepte wordt bepaald door de dikte van de funderingslaag en van de
verhardingslaag.

No Noise area:
Tot slot wordt nog een bijkomende oppervlakte van ca 2055 m2 aan verharding aangelegd ter hoogte
van de No Noise area. Ook hier gebeurt dat met asfalt. Waar de verharding wordt aangelegd wordt
een uitgraving van 62 cm gepland voor de aanleg van de funderings- en verhardingslaag.
Ter hoogte van de No Noise area vraagt de uitbreiding van verharding bijkomend ook een wijziging van
de bestaande taluds aan weerszijden van deze zone. Het bestaande talud aan de noordzijde van de
bestaande weg wordt afgegraven voor de uitbreiding van de verharding. De uitgraving bedraagt
maximum 4.30m ten opzicht van het bestaande maaiveld. De zone aan de zuidzijde van de bestaande
weg wordt opgehoogd met de gronden die afkomstig zijn van de afgraving. In principe verschuift het
talud in noordelijke richting.
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Figuur 7: Een schematische weergave van de op te hogen en uit te graven zones ter hoogte van de ‘no noise
area’.

Werfwegen:
De zones die tijdens de werken nodig zijn om het gebied te ontsluiten, worden eveneens gekapt. De
zones worden tijdelijk verhard en worden gebruikt als werfweg. Deze werfwegen sluiten aan op de
bestaande wegen op de site. De verharding in deze zones verdwijnt na de aanlegfase. De grond wordt
losgewoeld, de strooisellaag wordt terug uitgespreid.
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2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk, geografisch kader en geologisch kader werden de nodige gegevens
opgezocht via de website van DOV Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2. Er werd beroep gedaan op
de topografische kaart, het digitaal hoogtemodel, de tertiair geologische kaart, de quartair geologische
kaart en de bodemkaart van België. Tenslotte werden de bodemerosiekaart en de
bodembedekkingskaart geraadpleegd.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en de topografische kaart van Vandermaelen. De
kadasterplannen van Popp zijn niet beschikbaar voor het projectgebied. Er werd gebruik gemaakt van
de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3. Op de website van Cartesius werden de
historische topografische kaarten van de 19de en 20ste eeuw geraadpleegd en afgebeeld waar relevant4.
Het cartografisch materiaal is indien nodig gegeorefereerd. Op Geopunt Vlaanderen zijn de
verschillende beschikbare reeksen luchtfoto’s bekeken en toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de nabije omgeving worden besproken. Relevante
literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
Op 27 april 2018 werd een plaatsbezoek uitgevoerd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE SITUERING EN HUIDIGE TOESTAND
Het projectgebied ligt ten zuid-zuidoosten van Lommel, net ten zuidoosten van het gehucht Kattenbos.
De testbanen zijn bereikbaar vanaf de Oude Diestersebaan in de noordwestelijke hoek. In het zuiden
grenst deze aan de Dodenveldstraat, in het noorden aan het Park der Lage Kempen.
Volgens het gewestplan is het projectgebied gelegen in industriegebied met bijzondere bestemming
(testen van autovoertuigen).

Figuur 8: Luchtfoto uit 2017 met aanduiding van het projectgebied.

Het grondgebied van Lommel is gelegen op de noordwestrand van het Kempens laagplateau, waar de
50 meter hoogtelijn (Kattenbos-Eltenbos) de waterscheiding vormt van Maas-(Dommel) en Schelde(Nete)bekken. Ze telt diverse beekjes, waarvan de voornaamste zijn: de Elzenloop, de Kolkgracht, de
Eindergat- of Rijtjesloop, de Einder-, Dodevenkuil-, Klacht- en Hondshoevenloop, de Heuvelse Loop, de
Voetveld- of Ritrijenloop, de Stevensvennen-, Katrijt- en Oude-Voswijerloop, de Hinneputbeek of Oude
Beek en de Balengracht. Deze "rijten" of "lopen" lagen bovendien aan de basis van het ontstaan van
de negen oude Lommelse woonkernen. De Grote Nete, de enige belangrijke waterloop op Lommels
grondgebied, vormt een natuurlijke grens in het zuiden 6.
Het projectgebied ligt ter hoogte van een oost-west georiënteerde rug met ten noorden, oosten en
zuiden een duidelijke duinenrij in paraboolvorm. De geplande werken zijn net ten noorden van de
hoogste duinenrij gelegen. De duinenrij zelf bevindt zich op een hoogte van ca. 55 m TAW. Enkele
uitschieters en hoogteverschillen hebben geen natuurlijke oorsprong maar zijn te wijten aan de aanleg
van de testbanen.

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Lommel.
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In de nabije omgeving van het projectgebied zijn geen waterlopen gelegen. De meest nabije
waterlopen bevinden zich op ca. 1 km (Molse Nete en Eindersgatloop) en 2 km (Holvenloop).

Figuur 9: Het projectgebied en de waterlopen op het DHM (Hillshade).

Op basis van het digitaal hoogtemodel is duidelijk dat het reliëf van de No Noise area en de Curb area
grotendeels door de mens bepaald is. De reliëfverschillen zijn hier te wijten aan de aanleg van de
testbaan.
Ter hoogte van de geplande No Noise area daalt het reliëf sterk in zuidelijke richting. Ten noorden
bevindt zich een talud (57 m TAW), centraal ligt de reeds bestaand asfaltverharding (53 m TAW) en ten
zuiden hiervan daalt het terrein snel naar een vijver die ontstaan is door zandwinning (ca 50 m TAW).
De geplande Curb area ligt nagenoeg even hoog (ca. 52 m TAW) als de aangelegde testbaan ten westen
hiervan. Ter hoogte van de zuidoostelijke uitsprong lijkt het oorspronkelijke landschap wel bewaard
en bedraagt de hoogte ca 52,8 m TAW.
Ter hoogte van de Skid area zijn er geen duidelijke menselijke ingrepen waar te nemen. Het reliëf
schommelt tussen 52 en 54 m TAW. De hoogst gelegen delen liggen in het noordwesten en het
zuidoosten. Vanaf deze zones daalt het niveau langzaam naar het centrale gedeelte.

Figuur 10: Hoogteprofiel No Noise area.
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Figuur 11: Hoogteprofiel No Noise area.

Figuur 12: Hoogteprofiel Skid area.

Figuur 13: Detail van het projectgebied met de geplande ‘Skid area’ en de ‘No Noise area’ op het DHM.
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Figuur 14: Detail van het projectgebied met de geplande Curb area op het DHM.

Figuur 15: Bodemkaart met het projectgebied in overlay.
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Lommel omvat drie bodemkundige landschappen, namelijk een dekzandgebied met grinthoudende
ondergrond op wisselende diepte in het westen en zuiden, een stuifzandgebied en een oud
bouwlandgebied dat aansluit bij het stuifzandcomplex. Het projectgebied hoort tot het
stuifzandgebied. Deze bestaat uit gefixeerde en niet-gefixeerde duinen en strekt zicht uit van het
noorden naar het zuidoosten (Blekerheide, Kattenbos, Hoeverheide) en van het zuidwesten
(Keiheuvel) naar het duinenmassief van de Hoeverheide. De gefixeerde duinen (Zag, t-Zag) zijn
grotendeels beplant met naaldhout. Gedeeltelijk liggen ze onder heide waarin natuurlijke
windzaailingen van grove den voorkomen. Het uitzicht van het landschap is ruw en verlaten ten
gevolge van de afwisseling van uitgestrekte heidevelden, naaldhoutaanplantingen en naakte
zandverstuivingen7.
Het projectgebied is in de Kempen gelegen. Het noordelijke deel van het projectgebied valt onder
bodemtype t-ZAg, een zeer droge tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B
horizont. De westelijke zone van de curb area, de volledige skid area en de noordelijke zone van de no
noise area vallen hier onder. 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.
Substraat

t-

Terras op geringe of matige diepte

Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

a-d

Profielontwikkelingsgroep

g

complex van zeer droog, niet gleyig tot matig nat,
matig gleyig
met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

De zuidelijke zone van het projectgebied valt onder bodemtype OT, sterk vergraven gronden. De
oostelijke zone van de curb area valt hier onder.
Tot slot valt in het oosten een zone onder bodemtype X, duingrond. 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 zuidelijke zone van de no noise area valt
hier onder.
Volgens de quartair geologische kaart bevindt het noordelijke en zuidelijke deel van het projectgebied
zich onder type 32. De geplande werken bevinden zich allen onder type 32. Hierbij zijn geen Holocene
en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie aanwezig. Meer centraal, ter hoogte
van de duinen bevindt het projectgebied zich onder type 32b. Hierbij zijn Holocene en/of Tardiglaciale
eolische afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie aanwezig.
De Quartair Profieltypekaart met schaal 1:50.000 toont dat ter hoogte van het projectgebied overal
Lommel zanden aanwezig zijn. Het gaat om grijs middelmatig tot grof zand met lokaal
grindbijmengingen. De zware mineralen zijn typisch deze van Rijnafzettingen. De dikte van de Lommel
zanden schommelt tussen één à enkele meters tot 10 à 15 m. Ter hoogte van het projectgebied
schommelt de dikte tussen ca. 3,60 - 4 m. Het zijn fluviatiele zanden, afgezet door een verwilderd
riviersysteem. Ze werden afgezet in het Vroeg-Pleistoceen, na de Jaramillo-paleomagnetische

7

L. Baeyens 1974: 15-16.
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omkering, ca. tussen 1.000.000 en 700.000 BP. Deze afzettingen rusten op het tertiair substraat8.
Centraal is op deze Lommel zanden duinzand aanwezig. Deze bestaat uit geel en geelgrijs zeer goed
gesorteerd leemloos kwartshoudend zand. Ze omvat verstuivingen van vroeger afgezet dekzand. Ze
vormt positieve reliëfs en paraboolduinen komen voor. De dikte is meestal begrepen tussen 1 en 4 m.
De duinzanden zijn afgezet in het Laat-Weichsel en Holoceen9.

Figuur 16: Uitleg type 32 en 32b quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 17: Quartaire geologische kaart met aanduiding projectgebied.
8
9

K. Beerten 2006: 13.
K. Beerten 2006: 15.
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Figuur 18: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied.

Figuur 19: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied.
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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.
De erosie werd voor het projectgebied niet gekarteerd. In de omgeving wordt de erosie als
verwaarloosbaar aangeduid.
De bodembedekkingskaart geeft eenzelfde situatie weer als de luchtfoto’s uit de 21ste eeuw. Het
projectgebied wordt als gras, bomen en verharding gekarteerd.
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Lommel
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 (12de14de 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 schaars10.
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 depressies in het landschap. 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 één
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 7de eeuw11.
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.

10
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Lommel bestond in het Ancien Régime 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 laatmiddeleeuws: 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 MaasScheldekanaal 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 Breauté 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
régime 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 gevoegd12.
Cartografische bronnen

Figuur 20: Ferrariskaart (1771-1878 n.C.) met aanduiding van het projectgebied.

Op het moment dat de Ferrariskaart werd opgemaakt (1771-1778), maakte Lommel deel uit van de
Verenigde Provincies, waardoor deze gemeente niet is afgebeeld. Ter hoogte van het projectgebied

12
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wordt enkel de oostelijke strook op de Ferrariskaart afgebeeld. Het gaat om heidegebied en een
duinenrij.
In ongeveer dezelfde periode is er wel een kaart van Degault uit 1786 waarop Lommel is afgebeeld13.
Hier wordt eveneens heidegebied en duinen afgebeeld.

Figuur 21: Plan van Degault (1786) met aanduiding van het projectgebied.

De wetgever wilde in 1841 aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. De Atlas
der Buurtwegen is dus een inventarisatie van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare
erfdienstbaarheid" waarbij dus een onderscheid gemaakt wordt in buurtwegen (chemins) en
voetwegen (sentiers). Op detailplannen van de Atlas der Buurtwegen wordt het projectgebied en
omgeving als Hoeverheide aangeduid. Over de skid area loopt “sentier 90”, momenteel een
perceelsgrens. Ook ten westen van het projectgebied loopt een weg, “chemin 3”. Deze vormt
tegenwoordig ook nog een perceelsgrens.

13

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. (met dank aan F. Geerts)
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Figuur 22: Atlas der Buurtwegen met aanduiding projectgebied.

De topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854 n.C) toont heide (“bruyère”) en enkele duinen
in het oosten. Ter hoogte van het projectgebied werden twee kaartbladen samengevoegd. Het is
duidelijk dat de overlapping niet geheel correct gebeurde.

Figuur 23: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied.
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Een topografische kaart uit 1848-1853 toont iets meer detail. Een groot deel van het projectgebied
wordt nog als Hoever Heide weergegeven en bevindt zich op ca. 51 m TAW ter hoogte van de skid area.
Ter hoogte van de noordwestelijke hoek, waar de curb area ingericht zal worden, is dennenbos
aanwezig. Centraal is een oost-west georiënteerde duinenrij te zien met een hoogte van 59-60 m TAW.
Een uitloper hiervan richting noordoostelijke richting bevindt zich ter hoogte van de no noise area.

Figuur 24: Topografische kaart van 1848-1853.

De mozaïek van topografische kaarten uit 1883-1939 toont enkele veranderingen. Het bos in de
noordwestelijke hoek verdween. De noord-noordwestelijke zone wordt als heidegebied weergegeven.
Centraal zijn de duinen nog zichtbaar maar naar de oostelijke zijde toe werden hier naaldbossen
geplant. Ook in het zuiden is naaldbos aanwezig.
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Figuur 25: het projectgebied op de topografische kaart van 1883-1939.

De mozaïek van topografische kaarten uit 1952-1969 toont dat het volledige projectgebied bebost
werd.

Figuur 26: het projectgebied op de topografische kaart van 1952-1969.
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In 1964 begon de bouw van de testbaan. Op de topografische kaart en luchtfoto van 1971 is de nieuwe
testbaan goed te zien. Foto’s uit deze periode (zie bijlage) tonen aan dat vooral ter hoogte van de
testbanen ingrijpende verstoringen gebeurden waarbij de bossen werden gekapt en nieuwe hellingen
werden gecreëerd. De tussenliggende zones bleven grotendeels bebost, met uitzondering van enkele
zones waar uitgravingen gebeurden om de hellingen te kunnen creëren. Op de topografische kaart zijn
de duinen nog steeds zichtbaar dus deze werden vermoedelijk enkel ter hoogte van de wegen
verstoord. Ter hoogte van de toekomstige curb area is op de luchtfoto een weg te zien. Ook ter hoogte
van de toekomstige no noise area lijken verstoringen te zijn gebeurd. Ter hoogte van deze zone ligt
een weg met sterk stijgende helling naar het noorden toe en sterk dalende helling naar het zuiden toe,
richting de uitgegraven vijver. Ter hoogte van de toekomstige skid area zijn de nog bestaande
boswegen zichtbaar. Dit gebied is niet verstoord door grootschalige graafwerken.

Figuur 27: het projectgebied op de topografische kaart van 1971.
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Figuur 28: Zones geplande werken op de luchtfoto van 1971.

Figuur 29: Zicht op de No Noise area (rood kader) vanuit het oosten met links de huidige toestand en rechts de
toestand tijdens de uitbreiding van de baan in 1972.
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Figuur 30: Zones geplande werken op de luchtfoto van 1979-1990.

Figuur 31: Zones geplande werken op de luchtfoto van 2000-2003.
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Figuur 32: Zones geplande werken op de luchtfoto van 2008-2011.

De luchtfoto’s na 1971 tonen verschillende wijzigingen ter hoogte van het projectgebied. Het gaat
voornamelijk om het inrichten van nieuwe banen. Op de luchtfoto uit 2000-2003 kan ter hoogte van
de toekomstige skid area een trapeziumvormige zone waargenomen worden waar de bomen gerooid
werden (zuiden centraal). Tegenwoordig bestaat deze zone uit kleine, dicht op elkaar staande
naaldbomen. Op de luchtfoto uit 2008-2011 werd ter hoogte van de skid area nog een bijkomend deel
(noorden en oosten) ontbost. Deze bestaat momenteel uit struiken en opschietende boompjes. In
2016 kreeg de testbaan zelf haar huidige vorm.
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER

Figuur 33: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en het projectgebied. (CAI april 2018)

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van gekende archeologische vindplaatsen
in Vlaanderen.
Binnen een straal van 1 km van het centrum van het projectgebied bevinden zich twee vondstlocaties.
Deze bevinden zich (deels) binnen het projectgebied:
-

Locatie 50339, Hoeverheide: Deze locatie valt deels binnen de noordwestelijke zone van de
toekomstige skid area en volledig binnen het projectgebied. Tijdens de opgravingen van het
urnenveld te Kattenbos (zie infra) in 1948-1949 werd de heer S. De Laet gecontacteerd door
de heer L. Vrijsen die meldde dat hij twee voorhistorische woonhutten had ontdekt.
Onderzoek ter plaatse toonde aan dat het terrein diep omgeploegd was (tot ca. 30 cm onder
het maaiveld) voor het planten van dennenbomen en dat de heer Vrijsen zelf het grootste deel
had omgespit om scherven te verzamelen. Ondanks deze verstoringen leek het hen toch
opportuun een kleine opgraving uit te voeren gezien de mogelijke kenniswinst, zeker gezien
het om mogelijke nederzettingssporen ging die gelinkt konden worden aan het urnenveld. De
eerste hut werd in juni 1949 onderzocht, de tweede hut in oktober 1950. Het gaat om de
restanten van 2 ‘hutten’ uit de (late) ijzertijd. In beide hutten werd een laag vettige grond met
scherven aangetroffen en in één hut werd een haard met verbrande vuursteen op de bodem
aangetroffen. Het aardewerk omvat onder meer Harpstedt-urnen en potten met
Kalenderbergversiering uit de vroege ijzertijd. Daarnaast werden er ook scherven met een
geknikt wandprofiel (invloed van Marne-keramiek) aangetroffen die in de midden-ijzertijd
gedateerd werden. Er werden ook sporen van bevloering met kleine veldstenen
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aangetroffen14. De ‘hutten’ zelf lagen een kleine 200 m ten westen van de geplande Skid area
(Zie plan 25).

Figuur 34: De locatie (bij benadering) van de 2 hutten die in het midden van vorige eeuw door De Laet zijn
opgegraven. (De Laet 1961, p. 140 fig. 3)

-

Locatie 51768, Kattenbos 5: In de CAI is sprake van prehistorische begraving en de aanvraag
tot bescherming, zonder verdere uitleg van de aangetroffen vondsten.

Binnen een straal van ca. 2 km bevinden zich nog enkele locaties:

14

-

Locatie 50727, Kattenbos 2: In de CAI is sprake van prehistorische bewoning en de aanvraag
tot bescherming, zonder verdere uitleg van de aangetroffen vondsten.

-

Locatie 50337, Karrestraterheide 1: Bij het omploegen van de Karrestraatheide in juli 1942
werden honderden urnen uit de bronstijd of ijzertijd aangetroffen. Deze werden echter
vernield door ongeschoolde amateurs.

-

Locatie 50335, Kattenbos 1: Broeder Simplicius ontdekte ca. 1938-1940 een urne bij
werkzaamheden in de tuin. De Nationale Opgravingsdienst werd verwittigd, maar deze kon
door de Tweede Wereldoorlog geen onderzoek uitvoeren. Broeder Simplicius vatte dan maar
zelf 'opgravingswerken' aan. In 1942 werd het terrein ook verstoord door de tanks, camions
en graafwerken van de Duitsers. In 1948-1949 werden uiteindelijk drie opgravingscampagnes

De Laet 1961, p. 137-153.
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uitgevoerd door de Nationale Opgravingsdienst onder leiding van De Laet en Mariën. Hierbij
werden enkele scherven van een tulpbeker met duidelijk afgezette hoge trechtervormige hals
en gedrongen benedenstuk gevonden. Ze dient in het midden-neolithicum gesitueerd te
worden. De belangrijkste vondst was het aantreffen van een grafveld uit de bronstijd. Het
grafveld viel uiteen in twee delen: noordelijk en zuidelijk grafveld. Het zuidelijk deel bestond
uit heuvels met grote afmetingen (diameter 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 werden ook nog
twee kringgreppels (heuvels 34 en 66), mogelijk cultusplaatsen (geen sporen van lijken, noch
van verbrande beenderen of vaatwerk) aangesneden. In het noordelijk deel van het grafveld
werd een reeks zuidoost-noordwest georiënteerde silo’s gevonden. Ze waren gemiddeld 40
cm lang en 20 à 30 cm diep.
Grafheuvel 19 en eventueel heuvel 24 zouden aan de hand van de grafgiften nog in de late
bronstijd (Hallstatt B) gedateerd kunnen worden. Grafheuvel 22 was kleiner en is vermoedelijk
jonger. Het zuidelijk deel van het grafveld is ouder dan het noordelijk deel. Het noordelijk deel
dateert uit de La Tène periode. De silo’s dateren vermoedelijk uit dezelfde periode als de
graven in het zuidelijk deel van het grafveld.
-

Locatie 158515, NMBS station: Tijdens een veldprospectie in 2012 door Ferdi Geerts werd
debitagemateriaal uit vuursteen en verbrande aderkwarts, geconcentreerd op enkele
vierkante meters, gevonden. Deze vondsten bevonden zich ter hoogte van een zandrug. De
zuidelijke wand van de zandrug is afgegraven/geërodeerd en vertoont een duidelijk en goed
bewaard podzolprofiel. De vondsten lijken afkomstig te zijn uit de E- en B-horizonten van de
podzol.

-

Locatie 51543, Knapenhoeve: In de 17de eeuw was hier een hoeve aanwezig. Deze wordt voor
het eerst vermeld in 1628.

-

Locatie 60033, Trapkensheide: In de heide nabij de plaats "Trapkens", langs de weg HechtelValkenswaard, werd een toevalsvondst gedaan door leerlingen. Er werden talrijke bewerkte
vuurstenen gevonden waaronder kernen, een mes, bladvormige punten, microlieten en
pijlpunten uit vuursteen en kwartsiet van Wommersom.

-

Locatie 70011, Vriesput 2: Op basis van luchtfotografie wordt hier een celtic field gesitueerd.

In de laag ‘CAI gebeurtenissen’ is archeologisch vooronderzoek opgenomen dat niet geleid heeft tot
vervolgonderzoek. In de nabije en ruime omgeving van het projectgebied is slechts één gebeurtenis
weergegeven. Het gaat om een proefsleuvenonderzoek waarbij enkel recente sporen werden
aangetroffen.
Besluitend kan men vaststellen dat in de nabije omgeving van het projectgebied voornamelijk
vondsten en sporen werden aangetroffen uit de metaaltijden (bronstijd en ijzertijd). Het gaat zowel
om bewoningssporen als grafcontexten. In de ruimere omgeving werden ook heel wat
steentijdvondsten gedaan maar deze lijken zich meer te situeren naar de depressies en waterlopen
toe.
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2.2.4. SYNTHESE: DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?

Figuur 35: Syntheseplan 1.

Het projectgebied ligt ten zuid-zuidoosten van Lommel, net ten zuidoosten van het gehucht Kattenbos.
Ter hoogte van het projectgebied zijn de testbanen van Ford gelegen. Het terrein bestaat enerzijds uit
verharde wegen waarbij vaak een zekere hellingsgraad aanwezig is en anderzijds uit naaldbos.
Het projectgebied ligt ter hoogte van een oost-west georiënteerde rug met een uitgesproken duinenrij
die centraal over het projectgebied loopt. De toekomstige werken bevinden zich ten noorden van deze
duinenrij. Op basis van geologische en topografische kaarten kan ter hoogte van de no noise area een
uitloper van deze duinenrij waargenomen worden. Bodemkundig gezien worden deze gronden deels
weergegeven als droge tot matig natte gronden, waarbij vaak een podzol aanwezig is (Zag) en deels
als duingrond (X). Een groot deel van het gebied wordt als sterk vergraven gronden (OT) aangeduid,
maar uit het bureauonderzoek kwamen geen elementen naar voor die hierop kunnen wijzen. De meest
nabij gelegen waterlopen zijn de Molse Nete en de Eindersgatloop op ca. 1 km afstand. De locatie van
het projectgebied, op hoger gelegen en voldoende droge gronden is gunstig voor het archeologisch
potentieel. Afhankelijk van de datering van de duinen en de erosie kunnen deze onderliggende sites
goed afgedekt hebben. Landschappelijk was dit gebied dus gunstig voor menselijke bewoning vanaf de
metaaltijden. De afstand tot de waterlopen is vermoedelijk te groot om hier eveneens grote
steentijdsites te verwachten. Kleinere activiteitenzones kunnen echter niet uitgesloten worden.
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Figuur 36: Syntheseplan 2.

De vondstlocaties in de Centrale Archeologische Inventaris bevestigen dit verwachtingspatroon.
Binnen het projectgebied, op ca. 200 m ten westen van de Skid area, werden sporen van
ijzertijdbewoning opgegraven (locatie 50339). Net ten noordwesten van het projectgebied werd een
ijzertijdgrafveld aangetroffen waarbij ook elementen uit het neolithicum en de bronstijd werden
gevonden (locatie 50335). Meer naar het noordoosten werd een grafveld uit de brons- of ijzertijd
vernield (locatie 50337). Gezien de aanwezigheid van deze sites wordt er van uitgegaan dat de
tussenliggende zones eveneens archeologische resten bewaren (locatie 51768 en 50727). Aangezien
deze sites aan de toekomstige werken grenzen en een gelijkaardige landschappelijke en
bodemkundige situatie aanwezig is wordt het archeologisch potentieel voor de metaaltijden als hoog
ingeschat.
In de ruimere omgeving werden ook verschillende steentijdvondsten gedaan, maar deze bevinden zich
meer naar de depressies en waterlopen toe. De kans op het aantreffen van een steentijdsite wordt
dan ook eerder als laag ingeschat, maar kunnen niet uitgesloten worden.
Kattenbos is één van de oudste middeleeuwse gehuchten van Lommel waarvan de hoeve op locatie
51543 een restant vormt. Sporen uit de middeleeuwen kunnen eveneens verwacht worden.
De historische kaarten tonen aan dat het projectgebied minstens tot de 18de eeuw uit heide en
duingrond bestond. Vanaf het midden van de 19de eeuw werden de heidegronden deels in gebruik
genomen en bebost. In het midden van de 20ste eeuw is te zien dat het volledig projectgebied bebost
was. De topografische kaarten tonen wel dat de duinen bij deze wijziging bewaard bleven. Vanaf 1964
werd de testbaan aangelegd. Ter hoogte van de wegen zelf gebeurden ingrijpende verstoringen
waarbij de bossen werden gekapt en nieuwe hellingen werden gecreëerd. De tussenliggende zones
bleven grotendeels bebost, met uitzondering van enkele zones waar uitgravingen. De testbaan kende
gedurende de jaren enkele uitbreidingen en aanpassingen. Ter hoogte van de curb area en no noise
area kan men op basis van het Digitaal Hoogtemodel en de luchtfoto’s aannemen dat het grootste deel
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van deze zones verstoord werd tijdens de aanleg van de testbaan. Ter hoogte van de skid area lijken
geen grote verstoringen gebeurd te zijn. De zone ten oosten van de bestaande brandweg werd in 2
fases gerooid in de 21ste eeuw. Het kappen van deze bomen kan mogelijk voor enige verstoring gezorgd
hebben, maar vermoedelijk bleef deze verstoring beperkt tot de bouwvoor.
Algemeen kan er dus besloten worden dat het archeologisch potentieel voor de steentijd als laag wordt
beschouwd, hoewel kleinere activiteitenzones niet uitgesloten worden. Het archeologisch potentieel
vanaf de metaaltijden tot de omvorming tot heidegebied (middeleeuwen) wordt als hoog ingeschat.
Vanaf de late middeleeuwen tot heden wordt het archeologisch potentieel als laag ingeschat gezien
de aanwezigheid van heide en later bos.

2.2.5. AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
-

In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

De geplande werken voorzien overal minstens in het rooien van de bomen en het verwijderen van de
bouwvoor. Het nivelleren van deze zones en het gebruik van zware machines op een vrij losse
ondergrond zullen voor een algemene verstoring zorgen. Indien archeologische resten aanwezig zijn
zullen deze dan ook verstoord worden.
Op basis van het bureauonderzoek kan men stellen dat de zone van de toekomstige curb area en no
noise area grotendeels verstoord werd bij de aanleg van de testbanen. Mogelijk vertoont de
zuidoostelijke uitsprong van de curb area nog haar oorspronkelijk landschap, maar het gaat om een
zeer kleine oppervlakte met ten westen reeds een verstoorde zone. Bijkomend onderzoek ter hoogte
van deze zones zou dan ook tot weinig kenniswinst leiden. Ter hoogte van deze zones wordt dan ook
geen bijkomend onderzoek geadviseerd.
Ter hoogte van de skid area konden op basis van het bureauonderzoek geen grote verstoringen
aangeduid worden. Het rooien van een groot gedeelte van het bos in de 21ste eeuw heeft vermoedelijk
voor een beperkte verstoring gezorgd. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel en het plaatsbezoek
kunnen reliëfverschillen aangeduid worden waardoor het terrein bij de ontbossing niet genivelleerd
werd. Op basis van het archeologisch potentieel (grenzend aan een gekende site), het potentieel op
kenniswinst, de mogelijk onverstoorde ondergrond en de geplande werken wordt voor deze zone
bijkomend archeologisch onderzoek geadviseerd. Het gaat om een oppervlakte van ca. 33.150 m² dat
verder onderzocht dient te worden. Dit zal verder besproken worden in het Programma van
Maatregelen.
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3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken, van de uitvoeringswijze ervan en van de impact op het bodemarchief
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.
Volgende onderzoeksvragen werden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijke, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de bestaande bronnen kunnen we besluiten dat het archeologisch potentieel van het
projectgebied hoog is. De locatie van het projectgebied, op hoger gelegen en voldoende droge gronden
is gunstig voor het archeologisch potentieel. Afhankelijk van de datering van de duinen en de erosie
kunnen deze onderliggende sites goed afgedekt hebben. Landschappelijk was dit gebied dus gunstig
voor menselijke bewoning vanaf de metaaltijden. De afstand tot de waterlopen is vermoedelijk te
groot om hier eveneens grote steentijdsites te verwachten. Kleinere activiteitenzones kunnen echter
niet uitgesloten worden.
In de nabije omgeving werd reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd. Grenzend aan de toekomstige
skid area werden twee hutten uit de ijzertijd aangetroffen. Iets meer naar het noordwesten en
noordoosten werden twee grafvelden aangetroffen. Kattenbos is één van de oudste middeleeuwse
gehuchten van Lommel, waardoor sporen uit de middeleeuwen eveneens verwacht kunnen worden.
Het archeologisch potentieel vanaf de metaaltijden tot de omvorming tot heidegebied
(middeleeuwen) wordt dan ook als hoog ingeschat.
In de ruimere omgeving werden ook verschillende steentijdvondsten gedaan, maar deze bevinden zich
meer naar de depressies en waterlopen toe. De kans op het aantreffen van een steentijdsite wordt
dan ook eerder als laag ingeschat, maar kunnen niet uitgesloten worden.
De geplande werken voorzien overal minstens in het rooien van de bomen en het verwijderen van de
bouwvoor. Het nivelleren van deze zones en het gebruik van zware machines op een vrij losse
ondergrond zullen voor een algemene verstoring zorgen. Indien archeologische resten aanwezig zijn
zullen deze dan ook verstoord worden.
Op basis van het bureauonderzoek kan men stellen dat de zone van de toekomstige curb area en no
noise area grotendeels verstoord werd bij de aanleg van de testbanen. Mogelijk bewaart de
zuidoostelijke uitsprong van de curb area nog haar oorspronkelijk landschap, maar het gaat om een
zeer kleine oppervlakte met ten westen reeds een verstoorde zone. Bijkomend onderzoek ter hoogte
van deze zone zou dan ook tot weinig kenniswinst leiden. Ter hoogte van deze zones wordt dan ook
geen bijkomend onderzoek geadviseerd.
Ter hoogte van de skid area konden op basis van het bureauonderzoek geen grote verstoringen
aangeduid worden. Het rooien van een groot gedeelte van het bos in de 21ste eeuw heeft vermoedelijk
voor een beperkte verstoring gezorgd. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel en het plaatsbezoek
kunnen reliëfverschillen aangeduid worden waardoor het terrein bij de ontbossing niet genivelleerd
werd. Op basis van het archeologisch potentieel (grenzend aan een gekende site), het potentieel op
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kenniswinst, de mogelijk onverstoorde ondergrond en de geplande werken wordt voor deze zone
bijkomend archeologisch onderzoek geadviseerd. Het gaat om een oppervlakte van ca. 33.150 m² dat
verder onderzocht dient te worden. Dit zal verder besproken worden in het Programma van
Maatregelen.
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Track 3 a Ford Lommel – Construction pitctures vs current situation

Straight

Endloop

Endloop

Endloop

Endloop

End loop (current low mu area vs original end loop)

Remark: 50% end loop was removed during the years in favour of this low mu area

