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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbal ans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19 e E - heden
16 e E - 18 e E na Chr.
5 e E - 15 e E na Chr.
13 e E - 15 e E na Chr.
10 e E - 12 e E na Chr.
8 e E - 9 e E na Chr.
6 e E - 8 e E na Chr.
5 e E - 6 e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.

Industrieweg, Heusden-Zolder

1

Verslag van resultaten van het bureauonderzoe k

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in mei 2018 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde van de loca tie Indus trieweg in Heusden-Zolder (afb. 1 en 2). De a rcheologienota
bes taa t ui t een bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen inplanting van een
loods met aanhori gheden. De blauwe zone is het plangebied waa rin de bodemingrepen zullen plaa ts vinden.
De groene zone is het projectgebied. In deze laats te zullen geen bodemingrepen plaats vinden.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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755F

755E

748M

644C

Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:

Diepte bodemverstoring
Oppervlakte projectgebied
Oppervlakte plangebied
Coördinaten van het plangebied (bounding box;
Lambertcoördinaten (EPSG:31370)

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
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Bureauonderzoek
Inplanting loods met aanhorigheden
Industrieweg
Heusden-Zolder
Limburg
Heusden-Zolder, afdeling 4, Zolder 2, sectie E: 748M, 755F,
755E,
Lummen, 2de afdeling, sectie B: 644C
Maximum 115 cm –mv
Circa 19.524 m2 / 2 ha
Circa 10.205 m2 / 1 ha
NW: 211.033,1 / 187.423,9
NO: 211.101 / 187.457,8
ZO: 211.150,2 / 187.315
ZW: 211.103 / 187.299,4
2018A290
4200083 (bureauonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
J. Van Bavel (bureauonderzoek, veldwerkleidster)
C. Dockx (bureauonderzoek)

Industrieweg, Heusden-Zolder

Autorisatie:1
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

X. Alma (erkende archeoloog,
OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
19/02/2018
04/05/2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Bureauonderzoek

erkenningsnummer

Momenteel is het merendeel van het plangebied bebos t met in het zui doos telijke gedeel te een woning
zonder kelder (nummer 1 op afb. 3). Onbekend is de bodemvers toring hie rvan, maar er kan worden
aangenomen da t de funderingen zich zullen si tueren op een diepte van ca. 80 cm –mv.
Ook is er een ga ra ge met opbergschuur aanwezi g naast het oude woonhuis (nummer 2 a fb. 3). De ga rage zal
een zekere bodemverstoring met zi ch hebben meegebra cht. De diepte hiervan is echter onbekend. De
opbergs chuur s taa t voornamelijk op het maai veld en zal niet echt een bodemverstoring met zi ch hebben
meegebra cht.
Verder si tueren zi ch ter hoogte va n deze zone nog enkele kleinere gebouwen (nummers 3 en 4 op afb. 3). Ze
zi jn ma ximaal manshoog. Onbekend is hierva n de bodemvers toring, maa r er kan worden aangenomen dat
ti jdens de bouw van deze de bodem in zekere zin minimaal vers toord is geworden.
Doorheen het plangebied li jkt ook nog een weg, waars chi jnli jk een zandweg te lopen. Deze kan een
mi nimale bodemvers toring met zi ch meebrengen. Onbekend is de exa cte bodemvers tori ng hierva n. In
totaal bedra gen de huidige verstoorde zones een oppervlakte va n ci rca 553 m2 . (Meer informa tie afb. 4 tot
en met 11)

1

X. Alma is een werkn emer bij ADC Arch eoProjecten B V. ADC Arch eoProjec ten vo ert ond erzoek in onderaann eming uit voo r het Vlaams
Erfgo ed Cent rum.
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2
3

Afb. 3.
1.1.2

1

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Archeologische voorkennis

Voor een plangebied ten zuiden, recht tegenover het plangebied, is reeds een a rcheologienota geschreven
in 2017.2 Ook voor een plangebied ter hoogte va n brug 24 over het Albertkanaal (ten noordoos ten va n het
plangebied) bes taat reeds een bekra chti gde a rcheologienota va n 2017. 3 Deze a rcheologienota ’s worden
verder besproken bi j het deel 1.2.2 Bes chri jving van bekende a rcheologis che waa rden.

2
3

8

Dockx, C. 2017.
Van Mi erlo, T. 2017.
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1.1.3

Huidig gebruik

Het gebied is momenteel deels bebouwd in het zuidoosteli jke gedeel te (perceel 748M) en grotendeels is het
plangebied bebos t. De bebouwing in het zuidoos telijke gedeelte is een woonhuis zonder kelder. Di t zal mee
worden a fgebroken. Het woonhuis zal s tuk per stuk worden a fgebroken.
Daa rnaas t is de huidige bodemvers tori ng va n het woonhuis ook niet gekend, maar er kan ui tgegaan worden
van een minimale bodemvers toring van 80 cm –mv. Ook is naast het woonhuis een ga ra ge met
opbergs chuur aanwezig. De ga rage zal een zekere bodemvers toring met zich hebben meegebra cht,
onbekend is de exa cte diepte hiervan. De opbergschuur s taa t voorna melijk op het maai veld en zal niet echt
een bodemvers toring met zi ch hebben meegebra cht. Verder si tueren zich ter hoogte van deze zone nog
enkele kleine gebouwen (tuinhui zen). Deze zijn ci rca manshoog. Onbekend is hiervan de bodemvers toring,
maa r er kan worden aangenomen da t tijdens de bouw van deze de bodem in zekere zin mini maal vers toord
is geworden. Deze zullen ook worden gesloopt vooraleer de toekoms tige werkzaamheden van s ta rt gaan.
Onbekend is de ma nier waarop deze gesloopt zullen worden. Het overige gedeelte van het plangebied dat
bebos t is , zal ondergronds gerooid worden vooraleer de toekoms tige werkzaamheden kunnen plaa ts vinden.
(Afb. 4 tot en met 11)

Afb. 4.

Het oude woonhuis: detail 1.
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Afb. 5.

Het oude woonhuis: detail 2.

Afb. 6.

Het oude woonhuis: detail 2.
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Afb. 7.

Opbergschuur met garage.

Afb. 8.

Houten tuinhuis 1.
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Afb. 9.

Stenen tuinhuis 2.

Afb. 10.
Bebost gebied met op de achtergrond het bedrijventerrein dat zich in het westelijke gedeelte
situeert van het projectgebied.
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Afb. 11.

Bebossing.
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Verder ligt het plangebied, volgens het gewes tplan, op het gebied voor amba chteli jke bedri jven voor kleine
en middelgrote ondernemingen (afb. 12).

Projectgebi ed

Afb. 12.

14

Het plangebied op het gewestplan.
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Op basis van de opgevraa gde gegevens met betrekking tot de milieuhygiënis che situatie in het plangebied
ka n worden geconcludeerd da t er tot op heden nog geen milieuhygiënis ch onderzoek werd ui tgevoerd.
In het kader van het onderzoek zi jn gegevens met betrekking tot de aanwezi gheid va n ondergrondse kabels
en leidingen opgevraa gd bi j de huidige gebrui ker. Ui t de hierop ontvangen gegevens blijkt dat het niet
geweten is of er momenteel ondergrondse kabels en leidingen aanwezig zijn binnen het plangebied.
1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

Vooraleer de geplande werkzaamheden van s ta rt kunnen gaan, zal het bos ondergronds gerooid en de
huidige bebouwing gesloopt moeten worden. De huidi ge bebouwing zal met behulp va n een graa fma chine
zowel bovengronds als ondergronds gesloopt worden en di t tot op het ni veau van de bestaande
funderingen.
Daa rna gaan de geplande werkzaamheden van sta rt. Deze omva tten het bouwen van een loods met
aanhori gheden (afb. 13 t/m 20). De loods zelf zal ci rca 5285 m 2 groot zi jn en zal gefundeerd worden tot op
een diepte van ca . 110 cm –mv. In functie van deze nieuwbouw zal het terrein deels opgehoogd worden
daa r waa r de grondslag te laag is voor de toekoms tige funderingen en verha rdingen. Op a fbeelding 18 is te
zien da t de loca tie va n de l oods centraal een hoogte berei kt van 29,50 m +TAW en naa r het noorden toe
s tijgt tot een hoogte van 30,50 m +TAW. Naa r het zuiden s tijgt deze tot 29,75 m +TAW. Het is de bedoeling
om het geli jkvl oers van de loods op een hoogte va n ca . 30 m +TAW aan te leggen. Daarom dient de locatie
centraal en in het zuiden deels opgehoogd te worden en het noordelijke s tuk deels a fgegra ven te worden.
Hiervoor zal men de plaatselijke teelaa rde gebruiken om het terrein te ni velleren. De teelaarde binnen het
plangebied heeft een dikte van ca . 20 cm en zal immers a fgegra ven en a fgevoerd worden.
Ten zuiden va n de loods zullen er kantoren worden gebouwd. Deze zullen een oppervlakte hebben va n ci rca
168 m 2 en zullen eveneens gefundeerd worden tot op een diepte va n ca . 110 cm –mv. Daa rnaast zullen er
twee inri tten worden voorzien, alsook enkele bezoekerspa rkeerplaatsen vooraan de kantoren. Er zal zi ch
een i nri t situeren i n het wes telijke gedeel te en een inri t i n het oos telijke gedeel te. Beide zullen bestaan uit
een betonverha rding. De pa rkeerplaatsen worden aangelegd op een diepte van ca. 50 cm –mv en de inri tten
op een diepte van ca. 65 cm –mv.
In de oos telijke inri t zal zich ook nog een brandweg si tueren. Deze wordt aangelegd tot op een diepte van
ca . 65 cm –mv. Ook zullen er nog een vi jftiental pa rkeerplaatsen worden voorzien a chteraan de loods. Deze
worden aangelegd tot op een diepte van ca . 50 cm –mv. De pa rkeerplaa tsen, de brandweg en de verha rding
die zi ch si tueren ten noorden van de loods zullen worden aangelegd in betonverha rding (3032 m 2) waa rvan
2
de a fwa tering gebeurd op eigen terrein (1394 m ). In totaal zullen de nieuwe verha rdingen een oppervlakte
2
bedragen va n 2135 m .
In het oos telijke en zuideli jke gedeel te van het plangebied zullen een infiltra tie - en bufferbekken worden
voorzien. De oos telijke infiltra tie - en bufferbekken zal een grootte hebben van 202 m 2. Beiden zullen
ui tgegra ven worden tot op een diepte van ca. 115 cm –mv. De zui delijke infiltra tie- en bufferbekken
betreffen twee apa rte cons tructies va n 2 x 81 m 2 ges cheiden door een groenzone en een sleuf voor
nutsleidingen op een mini male diepte van 1 m –mv en over een lengte van 21 m. De sleuf zal doorlopen
onder het gebouw. De ondergrondse nutsleidingen si tueren zi ch op centraal en aan weerszi jden onder de
toekomsti ge bebouwing (a fb. 18). Er zal in het zuideli jke gedeel te een aa nvoerleiding voor
regenwaterrecupera tie, een regenwa terput, een voorfilter, een terugslagkep (die op haa r beurt een i nloop
kent in de infil tra tiebekken) en een controleput worden voorzien waarin de leidingen zullen samenkomen.
Deze zullen worden aangesloten op de openba re riolering i n de Industrieweg. Onbekend is de grootte en de
diepte van deze putten, maar er kan worden aangenomen da t deze een ma xi male diepte zullen aannemen
en hiermee de bodem zullen vers toren. Enkel de grootte van de regenwa terput is gekend, met name 412,24
m 2. Ook zullen er nog enkele bezinkputten voor afvoer a fspui tplaats en a fvoer productiemachine worden
aangelegd. Echter is hier ook de grootte en de diepte onbekend, maa r er kan een maximale
bodemvers toring worden aangenomen. Ter verduidelijking afb. 18
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Tot slot zullen er nog enkele groenzones worden voorzien in het plangebied. Deze zullen ook een zekere
bodemvers toring met zi ch meebrengen.

Afb. 13.

16

Inplantingsplan van de toekomstige toestand binnen het plangebied.
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Afb. 14.

Grondplan van het gelijkvloers van de toekomstige kantoren binnen het plangebied.

Afb. 15.

Grondplan van de eerste verdieping van de toekomstige kantoren binnen het plangebied.
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Afb. 16.

Grondplan van de toekomstige loods met aanhorigheden binnen het plangebied.

Afb. 17.

Verdieping +1 van de toekomstige loods met aanhorigheden binnen het plangebied.

Industrieweg, Heusden-Zolder

Afb. 18.
Funderings- en rioleringsplan van de toekomstige loodsmet aanhorigheden binnen het
plangebied.

Afb. 19.

Doorsnede van de toekomstige loods met kantoren.
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Afb. 20.

Berekening grondverzet.

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zi jn da t eventuele aanwezige waa rdevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast. De geplande werken vers toren het
bodemarchief immers tot op een ma ximumdiepte van ca . 115 cm –mv. Daa rdoor kan het a rcheologisch
ni vea u geraakt en dus ook vers toord worden.
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1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als
de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.
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Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De a rcheologienota werd vervaa rdigd naa r aanleiding va n een aanvraa g voor een s tedenbouwkundige
vergunning. De verpli chting tot de opmaak van een a rcheologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecri teria. Vanwege de ligging va n het plangebied geheel in een nog niet vastges telde zone ,
binnen amba chtelijke bedri jven voor kleine en middelgrote ondernemingen en het gegeven dat de
opdra chtgever niet publieksrechtelijk is , geldt een verpli chting voor het ops tellen va n een a rcheologienota
bi j bodemingrepen groter dan of geli jk aan 1000 m 2, waa rbi j het perceeloppervlak groter of gelijk aan 5000
m 2.
Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van ci rca 10205 m 2
beslaan (binnen een totaal perceelsoppervla k va n ci rca 19524 m 2) en daarmee de maximale
onderzoeksgrenzen worden overs chreden, dient de ini tia tiefnemer een bekra chti gde a rcheologienota te
la ten opmaken.4
Het vas tstellen van de a rcheologis che waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond va n de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoering van en rapportering over a rcheol ogis ch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een mini male s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t va n a rcheologisch onderzoek en het gebruik van
5
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bi jhorende documenta tie die ti jdens het a rcheologis ch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopi g worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba . Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vonds ten en da ta worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zi jn de volgende onderzoeks vra gen opges teld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onde rzoek kan
worden geadviseerd?
Het bureauonderzoek vormt binnen de a rcheologienota de eers te s tap in het vas ts tellen va n de
a rcheologis che waa rde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
s chri ftelijke bronnen verwerven van informa tie over bekende en/of verwachte a rcheologische waa rden in
het plangebied, om daa rmee te komen tot een gespeci ficeerde a rcheologis che verwa chting. Daa rbi j worden
onder a ndere de Centrale Archeol ogis che Inventa ris (CAI), releva nte his toris che kaa rten en
informa tiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.

4
5
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https://geo.onro erend erfgo ed.b e.
Agentschap Onro erend Erfgo ed, 2016.
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De beschrijving van de his toris che, a rcheologis che en aa rdwetens chappelijke informa tie is gebaseerd op het
volgende bronma teriaal:
Aa rdkundige gegevens :

Tertiaire kaart

Qua rtai rgeologische kaart 1:50.000

Geomorfologische kaart

Bodemkaa rt 1:50.000

Bodemgebruiks kaart

Bodembedekkingskaa rt

Erosiekaa rt

Hoogteverloopkaarten

Di gi taal Hoogtemodel Vlaanderen

Profielbes chri jvi ngen opges teld bi j opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens :

Centrale Archeologische Inventa ris (CAI)
His toris che gegevens :

Kadas terplan

Ferra ris kaa rten ui t 1771-1778

Atlas der buurtwegen 1840-1850

Vandermaelenkaa rt 1846-1854

Topogra fis che Militai re Kaart 1850-1864 (Niet geraadpleegd)

Topogra fis che kaa rt

Luchtfoto’s 1979-2015

Orthofoto’s

Archeologische luchtfoto’s (Niet geraadpleegd)
Externe parti jen:

Vlaamse Landmaa tschappi j (Niet geraadpleegd)

Input Onroerend Erfgoed

Regio-experts

Li tera tuur

Corine Landcover (Niet geraadpleegd)

Gemeente (Niet geraaadpleegd)

Ama teura rcheologen en heemkundekringen (Niet geraadpleegd)

Nutsmaa ts chappi jen (Niet geraadpleegd)

Iconografis che bronnen

Toponymie

Huidige gebrui kers
De topografis che militai re kaa rt, de a rcheologische luchtfoto’s en enkele andere historische kaa rten zijn niet
geraadpleegd omda t ze niet voorhanden zi jn. Ook de Vlaamse Landmaa ts chappi j, Corine Landcover, de
gemeente, a ma teura rcheologen en heemkundekri ngen en nutsmaa ts chappi jen zi jn niet geconta cteerd
omda t di t niet noodzakeli jk was . Er werd voldoende informa tie door de opd ra chtgever (huidige gebrui ker)
aangeleverd.
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aa rdwetens chappelijk als volgt:
Bron

Informatie
6

Tertiaire kaart

Quartairgeologische kaart 1:50.000 8

Het plangebied ligt op een overgangs zone van twee tertiaire
eenheden.
7
Noorden: Formatie van Diest (vanaf het maaiveld tot 8 m –mv) :
groen tot bruin zand, heterogeen, meerdere grindlagen,
(ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten, schuine gelaagdheid,
glauconietrijk en micarijke horizonten;
Zuiden: Formatie van Boldenberg, Lid van Genk: geel tot grijs wit,
zeer fijn zand, glimmerhoudend, lignietlaagjes en grindlaagjes.
Profieltype 1: Geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie (1)
ELPw: Eolische afzettingen (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen;
zand tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte
van Vlaanderen.
En/f
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair.

Geomorfologie9

Grens Hageland en Zuiderkempen met het Kempisch Plateau

Bodemkaart 1:50.000 10

In het plangebied zijn volgende bodems gekarteerd:
Zdfc: Matig natte zandbodem met weinig duidelijke ijzer
en/of humus B-horizont
Zcfc: Matig droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer
en/of humus B-horizont
Zcmc: Matig droge zandbodem met dikke antropogene
humus A-horizont
Pfpm: Zeer natte lichte zandleembodem zonder profiel
OB: Bebouwde zone
In het plangebied zijn nog geen boringen uitgevoerd geweest, wel
is in het projectgebied een boring uitgevoerd geweest (naast de
virtuele boring van hierboven).

Reeds verrichte boringen11

-

Boring 1 (kb25d77w-B153):
0-1.50 m –mv: groen, glauconiethoudend, kleiig zand: Di.
1,50-1,60 m –mv: ijzerzandsteenbank: Di.

Daarnaast is ten noordoosten van het plangebied een boring

6

http://www.geopunt.b e/Terti aire k aart.
https://www.dov.vlaanderen.b e/zo ek en-ocdov/virtuel eboring.html ?x=211088.62499999968&y=187307.46499999997.
http://www.geopunt.b e/Quartai rgeologische kaart.
9
Matthijs, J ., 1999, 34-35.
10
http://www.geopunt.b e/Boringenk aart .
11
http://www.geopunt.b e/Boringenk aart .
7
8
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Bron

Informatie
verricht op circa 325 m afstand.
Boring 2 (kb25d77w-B271):
0-50 cm –mv: bruin zand, bouwvoor: Q.
50 cm – 1,50 m –mv: bruin zand, licht humeus: Q.
1,50- 2,50 m –mv: bruingele zand, licht kleiïg, verspoeld: Q.
2,50-3,00 m –mv: bruin, glauconiethoudend zand: Di
3,00-3,50 m –mv: gruin, glauconiethoudend zand met
kalksteenfragmenten: Di
3,50-4,00 m –mv: bruinrood, fijn zand: Di
4,00-4,50 m –mv: zwarte, zandige klei: Di
4,50-5,00 m –mv: grijs zand met zwarte kleibrokken: Di
5,00-7,50 m –mv: groengrijs, glauconiethoudend zand met
gerolde kalksteenfragmenten: Di
7,50-15,00 m –mv: grijsbruin fijn zand, licht gelaagd: Bb.
Q=Quartair; Di= Formatie van Diest ; Bb= Formatie van Bolderberg.
Tussen circa 30 en 34 m +TAW

Hoogtekaart12
Bodemerosie13

Zeer weinig erosiegevoelig
14

Bodemgebruikskaart

Bodembedekkingskaart15

Het plangebied is in gebruik als industrie- en handelsinfrastructuur
en akkerbouw.
Het plangebied is bedekt met bomen, gras en struiken. Het
zuidoostelijke gedeelte is bedekt als bebouwing en overige
afdekking.

De jongste tertiaire la gen behoren tot de Forma tie va n Dies t. Deze forma tie da teert eveneens ui t het
Neogeen (termijn va n 23,03 – 2,58 mil joen jaa r) en bestaa t uit een bruingroen tot gri jsgroen glauconietri jk
mi ddelma tig tot grof zand met zeer dunne kleilaagjes . Door verwering is het zand mees tal limonietisch
geelbruin en aaneengeki t tot i jzerzands teenba nken. Kenmerkend voor de Formatie va n Dies t zijn de vele
fossiele wormgangen of bioturba ties. Plaatselijk zijn deze zanden zeer ri jk aan mi ca of zijn ze een beetje
ligniethoudend. Deze Formatie zou zi ch bevi nden aan de top van het maai veld tot ci rca 8 m –mv, volgens de
vi rtuele boring op de Da tabank Ondergrond Vlaanderen.16

12

http://www.geopunt.b e/Hoogtekaart.
http://www.geopunt.b e/Bodemerosiek aart .
http://www.geopunt.b e/Bodemgebruikskaart .
15
http://www.geopunt.b e/Bodembed ekkin gskaart.
16
https://www.dov.vlaanderen.b e/zo ek en-ocdov/virtuel eboring.html ?x=211088.62499999968&y=187307.46499999997.
13
14
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Geomorfologisch is de regio waar het plangebied zich situeert een knooppunt van vers chillende
geografis che streken. In het noordoosten ligt het Kempis ch Plateau met een gemiddelde hoogte va n 75
meter boven de zeespiegel . De steile wes trand met een hoogtevers chil va n ongeveer 30 meter is duidelijk
zi chtbaa r in het lands chap. In het zuidwes ten bevindt zi ch het Hageland met zi jn oos tnoordoos twestzuidwes t geri chte heuvel ri jen (getuigenheuvels va n tertiai re ouderdom). De heuveltoppen berei ken de
80 meter. Naa r het noorden toe s terven deze heuvels ui t in de Zui derkempen. In het zuiden ligt Vochtig
Haspengouw. Di t is de noordrand van het Haspengouws Pla teau. De Demer vormt de grens tussen twee
bodemstreken, na melijk de Zandleemstreek in het zuiden en de zandige Kempen in het noorden.17 Het
plangebied ligt hierbi j in de Demerbekken. Ten zuiden van het plangebied stroomt de wa terloop Laambeek,
di t op een afs tand va n ci rca 214 m. De exa cte onts taansgeschiedenis van deze wa terloop is tot heden
onbekend. De regio va n Heusden-Zolder kent een heuvela chti g reliëf met getui geheuvels waar zi ch droge
za ndgronden, en na tte, lemige zandgronden in de beekvalleien van Mangelbeek, Laa mbeek en Echelbeek
situeren.18
Op basis van de Qua rtai r geologische kaa rt kan vas tges teld worden dat het plangebied zi ch op het
profiel type 1 bevi ndt. Profiel type 1 bes taat ui t eolische a fzettingen va n het Wei chseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg Holoceen. Dit uit zi ch in zand tot zandleem in de regio waa r het projectgebied gelegen is.
Hieronder kunnen zi ch nog hellingsafzettingen ui t het Qua rtai r bevinden. Het Tertiai r werd dus ter hoogte
van waa r profiel type 1 aanwezi g is, overdekt door pleistocene sedimenten van ni veo -eolische oorsprong. Ze
vers chillen in samens telling naa r gelang de plaats waar ze afgezet werden. In het noorden is de dekmantel
gevormd ui t dekzand. Hier werd hoofdzakelijk zandig materiaal (zand en lemig zand) afgezet en in het
zuiden ervan vooral zandleem. Het ni veo -eolis che dek heeft een dikte van ongeveer 60 tot 125 cm en gaat
over tot een soli fluctielaag met hogere zandbijmenging.19 Di t komt voornamelijk terug voor in de boring ten
noordoos ten van het plangebied.
Op basis van de boring in het projectgebied kan het mogelijk zi jn da t het Qua rtaire dek zeer dun of
onbes taande is in het plangebied. Mogelijk gaat het hier om resten van erosieterrassen.20 Ten noorden zou
zi ch mogeli jk wel nog een Qua rtai r dek bevi nden, afgeleid ui t de boring 2.

17

Matthijs, J ., 1999, 34-35.
https://invent aris.onro erenderfgoed .be/erfgo edobject en/120954.
Instituut tot aanmo edigin g van h et W et enschappel ijk Ond erzoek in Nijv erh eid en Landbouw, 1977 , 17 -18.
20
F. Gull entops, E. Paulissen en N. Vandenb erghe, 2006, 7.
18
19
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Afb. 21.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.
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In het plangebied zi jn enkele bodems geka rteerd. Ten noorden si tueren zi ch een OB -, Zcmc- en een Zcfcbodem. In het centrale gedeelte komt een Zdfc-bodem aan bod en ten zuidoosten si tueert zi ch een Pfpmbodem.
Soms wordt het bodemprofiel door het ingri jpen van de mens gewijzigd of vernieti gd (kuns tma tige
gronden). De bodems in de bebouwde zone (OB) zi jn daar een voorbeeld van. Deze situeert zi ch in het
noordoos telijke gedeel te van het plangebied.
Een Zcmc-bodem (bevindt zi ch in het noordwes telijke gedeel te van het plangebied) is een ma tig droge
za ndbodem met di kke antropogene humus A-horizont. Bi j deze mati g droge plaggenbodems vindt men
onder de di k humeuze A-hori zont vaak overblijfselen van een Podzol B of een verbrokkeld textuur Bhorizont. De roestvers chi jnselen komen voor tussen 60 en 90 cm. De bodems zi jn nooi t overdreven na t zelfs
niet ti jdens het voorjaa r, maa r ze kunnen in de zomer aan wa tergebrek li jden. Zcm is ges chikt voor
akkerland. De bodems komen veel vuldig voor nabi j oude woonkernen of hoeven.21 Pla ggenbodems zi jn
bodems die zijn aangelegd tijdens de Late Mi ddeleeuwen, Nieuwe Tijd om de bodem vruchtbaa rder te
ma ken met als doel het kunnen beakkeren van (een s tuk) land.
Een Zcfc-bodem (situeert zi ch in het noordwes telijke gedeelte van het plangebied) is een mati g droge
za ndbodem met weinig duidelijke i jzer en/of humus B-horizont. Deze podzoleenheid heeft een gri jze
bovengrond van wisselende diepte. Bi j deze bodem kunnen vers chillende fasen voorkomen, maa r in dit
geval behoort de bodem niet tot een fase. Bi jvoorbeeld situeert fase 1 zi ch mees tal onder bos , heide of
braakland. Fase 3 heeft de bes te dikke humeuze ondergrond wa t ideaal is voor akkerlandgronden. Vele
profielen vertonen een verkitting van de onders te B-hori zont, vooral bi j de ontwikkeling ..g. Ook di t komt
hier niet voor. De textureel contrasterende subs tra ten vertegenwoordi gen de onder Pleis tocene a fzetti ngen
(klei van de Kempen, grint en zand van Mol), of forma ties behorend tot het Diestiaan. De
roes tvers chijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm.. De voornaams te vorm van bodemgebruik is naaldhout,
sommi ge delen li ggen onder heide. Een kleiner gedeel te wordt gebruikt als landbouwgrond met lage
opbrengs ten. Naaldhout li jkt de beste ui tbatings vorm. Deze bodem kan inderdaad van toepassing zi jn in het
plangebied omwille va n de bebossing, eventueel naaldhout in het plangebied.22
Een Zdfc-bodem die zi ch in het groots te deel van het plangebied si tueert, is een ma ti g na tte zandbodem
met wei nig duidelijke i jzer en/of humus B-hori zont. Samen met nog enkele andere bodemtypes , met name
een ZdF en een Zdg hebben zi j de bovengrond gemeen. In zijn vers cheidenheid onder een bos is de
humeuze bovengrond dun en heterogeen zonder Ap; onder landbouwui tba ting is de bouwvoor gemiddeld
20-40 cm dik, maa r er komen ook meer humeuze profielen voor. Het eers te kan hier van toepassing zijn
omwille van het bos da t in het plangebied sterk aanwezig is. In alle gevallen beginnen roes tvers chijnselen
tussen 40 en 60 cm. In de glauconiethoudende va rianten zi jn de roes tve rs chijnselen minder duidelijk. Ze
vormen bruina chtige diffuse vlekken op de olijfgroena chti ge basiskleur. Bij Zdf is de Podzol B niet verkit,
bruin en reikt tot 40-50 cm diepte. De bodem heeft een guns tige wa terhuishoudi ng i n de zomer, maa r zi jn
iets te na t in de winter.23

21

http://www.geopunt.b e/Bodemkaart .
Idem.
23
Idem.
22
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Tot slot een Pfpm-bodem (si tueert zi ch i n het zuidoos teli jke gedeel te va n het plangebied) is een zeer natte
li cht zandleembodem zonder profiel . Deze zeer natte grondwa tergronden hebben de wa teroverlast als
gemeens chappelijk kenmerk. Ze overs tromen in de winter en zi jn nog vochtig in de zomer waa rdoor ze
onges chi kt zi jn voor akkerland en/of tuinbouw. Al gemeen zi jn ze i n gebruik als mi nderwaardige hooiweiden.
24
Een uitbating met populier, loofhout en aangepas t naaldhout is eveneens een gebruiks vorm. Op basis van
de boorgegevens zou di t niet kunnen kloppen. Er wordt na melijk geen zandleembodem gepresenteerd in de
reeds onderzochte boorgegevens .

Zcmc
OB

Zcfc

Zdfc

w-Zdfc

Pfpm

Afb. 22.

Het plangebied op de bodemkaart.

In het plangebied zi jn nog geen boringen ui tgevoerd gewees t. In het projectgebied wel op een w -Zdfcbodem. Deze bodem is gelijkaardig aan de Zdfc-bodem. Deze boring geeft weer da t vanaf het maai veld tot
ci rca 1,60 m de Forma tie van Dies t voorkomt.25 Di t is gelijkaa rdi g aan de gegevens van de vi rtuele bori ng.

24

Idem.
https://www.dov.vlaanderen.b e/zo ek en-ocdov/proxy-borin g/boorstaat /1987084617/rapport/rapportboringstandaard?t itel=DOV%20Boorrapport.
25
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Het plangebied is gelegen tussen 30 en 34 m +TAW op een pla teau. Het plangebied situeert zi ch i n het
Ha geland. In omgeving va n het plangebied si tueren er zi ch enkele getuige nheuvels al dan niet afgedekt met
qua rtaire a fzettingen en ten wes ten va n het plangebied li gt een vallei . De wa terloop ‘Laa mbeek’ si tueert
zi ch ten zuiden van het plangebied, hier is niet zozeer een vallei te zien, maa r de beek vol gt wel de al
bes taande laagte tussen de vers chillende heuvels. Ui teindelijk kan het plangebied gesi tueerd worden op de
flank van een heuvel , aangezien ten noorden van het plangebied mogeli jk een getuigenheuvel aanwezig is .
Het plangebied kent van noord naa r zuid een vri j vlak reliëf. Het dieptepunt aan het begin va n ui tsnede A -B
ka n wi jzen op een perceelsgrens /gra cht. Op wa t het hoogtepunt (ci rca 2 m) kan wi jzen is nog onduidelijk
(ook perceelsgrens). Mogeli jk kan dit wijzen op een gegra ven of vergra ven terras rand. Van west naar oos t in
het noordeli jke gedeel te li jkt het plangebied een dalend reliëf te kennen waarbij in het oos telijke gedeelte
zi ch opnieuw een hoogtepunt voordoet van ci rca 1 m (ui tsnede E-F). Ui tsnede C-D daa rentegen geeft weer
da t het projectgebied een vri j vlak reliëf kent met in het plangebied eers t een dieptepunt waa rna het
li chtjes s ti jgt. Aan wat di t te wi jten is , is momenteel onbekend. Het hoogtepunt (ci rca 1 m) aan het begin
van uitsnede C kan te wi jten aan de perceelsgrens .
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Afb. 23.
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop:
ingezoomd detail.
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Afb. 24.
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop:
uitgezoomd detail.
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Verder moet de bekra chtigde a rcheologienota Industrieweg 4 – 6, Heusden-Zolder26 i n het a chterhoofd
gehouden worden. Hier heeft reeds een landschappelijk bodemonderzoek plaatsgevonden op hoofdza kelijk
een Pfpm-bodem en een hoogteligging van tussen ci rca 25 en 31 m +TAW. Hieruit zi jn twee zaken a fgeleid,
met name da t het plangebied in de bekra chti gde a rcheologienota bedek t is met een ci rca 2,5 m dik
ophogingspakket. Di t pakket bes taat ui t opgespoten za nd van het Albertkanaal ui t de vori ge eeuw.
Daa rnaas t bli jkt dat het zuideli jke deel van het plangebied gelegen is in het dal van de meanderende
Holocene Laa mbeek. De kans op fluvia tiele erosie door de meanderende Laa mbeek van de eolische
afzettingen in deze zone is erg hoog. Hierdoor kunnen a rcheologis che res ten volledig verspoeld zijn geraakt.
Of dit ook het geval zal zi jn voor het huidi g plangebied is momenteel nog onzeker.
1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zi jn in de Centrale Archeologische Inventa ris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende a rcheologische waa rden en ondergrondse bouwhistoris che waa rden vas tgesteld (afb. 25):

Afb. 25.

26

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

Dockx, C. 2017.
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Datering

Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer
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Circa
1230
m

Finaal
Paleolithiucm

Lithisch materiaal

51898

55322

Circa
580 m

Neolithicum

Lithisch materiaal

Circa
750 m

Kapel

161043

Circa
600 m

Middeleeuwen
(13 de eeuw)
Nieuwe Tijd
Nieuwe Tijd
(17 de eeuw)

164391

Circa
990 m

Nieuwe Tijd
(18 de eeuw)

Molen

Circa
920 m

Metaaltijden
(Late Ijzertijd)
Late
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
(16 de en 18 de
Nieuwste Tijd
(19 de eeuw)
Nieuwe Tijd
(18 de eeuw)

Metalen losse vondst

160925

207350

211918

Circa
1140
m

Schans
Schans

Munten
Metalen voorwerpen
Metalen voorwerpen
Metalen voorwerpen

In het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI geen a rcheologis che meldingen bekend, wel in de nabi je
omgeving.
In de ja ren 60 van de 20ste eeuw heeft een opgra vi ng plaa tsgevonden ter hoogte va n het ra ce ci rcui t van
Zolder (CAI 51898). Men heeft hier li this ch materiaal gevonden daterend ui t het Laat-Paleolithi cum. Dit
li thisch materiaal bes taa t ui t speerpunten, meerdere kleine concentraties li this ch ma teriaal met onder
andere gra vettepunten, krabbers , mogeli jk ook paalsporen onder de heidepodzol .
In de nabi jheid is nog li this ch ma teriaal gevonden ui t het Neolithi cum, meer specifiek een pi jlpunt (CAI
55322). Onbekend is de manier waa rop deze is gevonden.
CAI-melding 160925 heeft betrekking op Middeleeuwse, 13de–eeuwse kapel . Ook een Nieuw Tijdse
verdedingselement, na melijk een s chans is gevonden i n deze zone. Ook CAI -melding 161043 heeft
betrekking op een s chans ui t de Nieuwe Ti jd. Nog een monument ui t de Nieuwe Tijd is een molen, na melijk
de watermolen va n Rekhoven (CAI 164391). De monumenten zi jn gevonden via een kaa rtstudie.
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Via metaaldetectie zi jn er nog enkele metalen a rche ologis che voorwerpen ui t de Nieuwe Tijd (18 de eeuw).
Het betreft munten, enkele gespen en twee musketkogels (CAI 207350 en 211918). Bi j de CAI-melding
207350 zi jn er ook nog metalen voorwerpen gevonden ui t de Late Ijzerti jd en La te Middeleeuwen, met
na me een Keltis ch zonnewiel , en- Middeleeuwse munten en een riemtong.
Verder zi jn in de nabije omgeving enkele zones waa r geen a rcheologis ch erfgoed meer te verwa chten is .
Tot slot zi jn in de nabije omgeving ook reeds twee bekra chti gde a rcheol ogienota’s ges chreven.27
Industrieweg 4 en 6 in Heusden-Zolder van C. Dockx betreft een bureau- en lands chappelijk
bodemonderzoek. Genenbosstraat in Lummen van T. Mierl o betreft enkel een bureauonderzoek. Beide
a rcheologienota’s geven een middelhoge tot hoge verwa chting voor Neoli thi cum tot en met La te
Middeleeuwen, en- een lage verwa chting vana f de Nieuwe Ti jd. De a rcheologische verwa chting voor i ntacte
res ten ui t het Laat-Paleoli thi cum en Mesoli thi cum heeft tevens een hoge vera chting, maa r wordt
terugges chaald tot een lage verwa chting omwille van enerzijds de lands chappelijke li ggi ng en anderzi jds de
reeds verha rde of vers toorde delen in het plangebied .
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Het plangebied bevindt zi ch tussen het kruispunt van de E313 en de E314 en het ra ce -ci rcui t van Zolder in
het bedri jventerrein Zolder-Lummen. Deze maakt deel ui t va n de gemeente Heusden -Zolder die gelegen is
in de provincie Limburg. Heusden-Zolder werd in 1977 samenges teld ui t de gemeenten Heusden en Zolder.
28

Heusden werd voor het eers t vermel d als Husdine ca . 1019. Het maakte deel uit va n de heerlijkheid van
Beringen die toen afhing va n de abt van Corbie in Pi ca rdië. De kerk was eerti jds een hulpkerk va n Beri ngen.
Het begevings - en tiendrecht behoorde toe aan de pas toor van Beringen. Heusden werd in 1839 uiteindelijk
een onafhankelijke pa rochie. Op juridis ch vlak ressorteerde het onder de bui tenbank va n Beringen.29
30

de

Zolder werd voor het eers t vermeld als Surle in 1154. Aan het begin va n 13 eeuw werd het dorp Zolder
gesti cht. Zolder behoorde samen met nog andere gemeentes tot de heerli jkheid Vogelsanck, eers te keer
vermeld i n 1308. De pa rochie was afhankelijk va n het bisdom Luik, de aa rtsdia conie Kempen en de dekenij
Beringen. De voornaamste economische bedri jvi gheid was het huidvetten en de hennepteelt, bestemd voor
visnetten (export naar Zeeland en Holland); ook s chapen- en bi jenteel t op de heide, en vis vangst op de vele
de
vi jvers wa ren belangrijke economische a cti vi teiten. Vanaf de tweede helft van de 19 eeuw tot 1930 werd
i jzerertswinning (ten oos ten van het centrum) een belangri jke economis che a cti vi teit, di t met ui tvoer naar
het Ri jnland. Ook s teenkoolontginning is niet vreemd in deze s treek. Deze laa tste ni jverheid verdrong
geleidelijk aan alle andere, en is de oorzaak van het onts taan van de sociale woonwi jken op de noordgrens
met Heusden. Het centrum van de gemeente is gelegen op een hoogplateau, eerti jds doorsneden door de
Holstraa t (verbinding tussen Nieuws traat en Dorp), dat i n 1596 gedicht. Thans heeft Zolder het ui tzicht van
een s traatdorp, waar het vroeger een kerndorp was rondom het driehoekig dorpsplein, de "Biest", met
s chans (de "Motsgraa f"), huizen, gemeentehuis en molen (verdwenen i n 1963-1964 bi j de bouw van het
nieuwe gemeentehuis en de aanleg van de bi jhorende pa rking). Van de langgestrekte hoeven i n vakwerk
31
van het Kempis ch type bleven nog enkele voorbeelden bewaa rd, onder meer in het gehucht Boekt.
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Van Mi erlo, T. 2017. ; Dockx, C. 2017.
Gysseling, 1960, 492.
https://id.erfgo ed.net/erfgo edobjecten /120953.
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Gysseling, 1960, 1103.
31
https://invent aris.onro erenderfgoed .be/erfgo edobject en/120954.
28
29

35

VEC Nota 363

Bouwhistorische schets
Er zi jn geen waa rdevolle bouwhis toris che monumenten in het plangebied aanwezig.
Historische kaarten
De his toris che situatie is op vers chillende kaa rten als vol gt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten32

1771-1778

Atlas der buurtwegen33

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten34

1846-1854

Topografische kaart35

1873

Topografische kaart36
Topografische kaart37
Topografische kaart38
Luchtfoto39

1904
1939
1969
1971

Het plangebied ligt deels op heide en deels op akkers/velden. Ze worden
elkaar onderscheiden door een rij bomen/struiken. Het projectgebied wordt
doorsneden door de scheidingslijn Lummen en Heusden-Zolder. Hiervan
loopt ten westen een weg omgeven door rijen bomen/struiken. Ten zuiden
loopt de waterloop “Rockhoversche beek” (huidige Laambeek). Ten
noordoosten en noordwesten situeert zich bebouwing met
parochienummer 6 en 85. Rondom het plangebied situeren zich akkers,
heidevelden en weiland afgescheiden met bomen en/of struiken. Ten slotte
zijn zowel het plan- als projectgebied onbebouwd.
Idem aan de Ferrariskaart. De waterloop ten zuiden noemt nu “Laembeek”
(huidige Laambeek). Er lijkt doorheen het projectgebied een weg te lopen,
met name de huidige Dellestraat. Waarschijnlijk dient het plangebied hierbij
meer naar rechts verschoven te worden, mogelijk kan het ook zijn dat de
weg de laatste jaren meer recht is getrokken. In ieder geval is de weg niet
van toepassing voor het plangebied.
Idem aan bovenstaande kaarten. Het plan- en projectgebied ligt in de zone
“De Bosschen” (huidige Bossen). In het noordelijke gedeelte van het
plangebied lijkt bebossing aanwezig te zijn. Ook in het projectgebied is
bebossing aanwezig.
Er lijkt meer bebossing aanwezig te zijn in het plan- en projectgebied ten
opzichte van Vandermaelenkaart. Verder blijven beide gebieden
onbebouwd tot circa 21 ste eeuw. Vanaf 1939 lijkt een weg aanwezig te zijn in
het plangebied, deze wordt duidelijk weergegeven op de kaart van 1969.
Rond 1939 verdwijnt grotendeels de bebossing in het projectgebied. De
bebossing in het plangebied is rondom 1969 ook deels verwijdert. Het
noordoostelijke gedeelte lijkt te worden bedekt met gras. Op alle
historische topografische kaarten lijkt het plangebied op een hoogte te
liggen tussen 29 m en 31 m +TAW. Dit komt overeen met het DTM.
Zie uitleg bij Topografische kaart van 1873.
Idem.
Idem.
Op de luchtfoto van 1971 is te zien dat het plangebied nog steeds
onbebouwd is. Een stuk van het noordelijke gedeelte en de noordwestelijke
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http://www.geopunt.b e/ Ferraris 1771-1778.
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Idem.
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Bron

Jaartal

Luchtfoto40

1979-1990

Luchtfoto41

2013-2015

40
41

Historische situatie
hoek is bebost, het overige gedeelte is in gebruik als akkerland of weiland.
Ook lijkt de zuidoostelijke hoek van het plangebied uit een poel te bestaan
waarlangs een weg gelegen is. Verder is de omgeving nog steeds erg
landelijk en bestaat ze voornamelijk uit akkerlanden en weilanden.
Op de luchtfoto van 1979-1990 is te zien dat het plangebied deel bebost is
en deels in gebruik als grasland. Aan de westelijke perceelgrens is er
gedeelte verhard of in gebruik als akkerland. Dat is moeilijk af te leiden van
de luchtfoto. Verder lijkt er zich centraal een weggetje te bevinden,
waarschijnlijk een zandpad. Daarnaast is de poel die op de vorige luchtfoto
te zien was, nu verdwenen. Deze werd waarschijnlijk gedempt in functie van
de ontwikkeling van het industriepark. Op dit moment staan er immers al
enkele loodsen en grotere structuren en werden er al enkele wegen
aangelegd.
Op de luchtfoto van 2013-2015 is te zien dat het plangebied zelf, het
oostelijke gedeelte, bijna volledig wordt ingenomen door een bos. Het
overige gedeelte van het projectgebied, het wes telijke gedeelte, wordt
ingenomen door een grote loods met bijhorende verharding. Ook rondom
het plangebied is de bebouwing sterk toegenomen door de ontwikkeling
van het industriepark.

http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 1979-1990.
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 2013-2015.
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De Ferra riskaa rten (Ca rte de Ferra ris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografis che kaa rten van
de Oostenri jkse Nederlanden. Zi j kwamen tussen 1771 en 1778 tot s tand onder leiding van Joseph de
Ferra ris, generaal bi j de Oos tenri jkse a rtillerie, veldmaars chalk i n de Oostenri jkse Nederlanden. Het is de
42
eers te s ys tema tis che en grootschalige ka rtering, zowel in “België” als in heel West-Europa . Hierui t bli jkt
het plangebied deels ligt op heide en deels op a kkers /velden. Ze worden elkaa r onders cheiden door een rij
bomen/s trui ken. Het projectgebied wordt doorsneden door de s cheidingslijn Lummen en Heusden-Zolder.
Hiervan l oopt ten wes ten een weg omgeven door ri jen bomen/s truiken. Ten zuiden loopt de wa terloop
“Rockhovers che beek” (huidi ge Laambeek). Ten noordoos ten en noordwes ten si tueert zi ch bebouwing met
pa rochienummer 6 en 85. Rondom het plangebied si tueren zi ch akkers , heidevelden en weiland
afges cheiden met bomen en/of s truiken. Ten slotte zijn zowel het plan- als projectgebied onbebouwd.

Afb. 26.

42
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Het plangebied op de Ferraris kaart.

Http://nl.wikip edia.org/wiki /Ferrarisk aart en.
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Ci rca 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen ui tgegeven. Di t is een verza meling van boeken met
overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop val t af te lezen da t het plangebied geli jkaa rdig
is aan deze op de Ferra riskaa rt. De wa terloop ten zuiden noemt nu “Laembeek” (huidi ge Laambeek). Er li jkt
doorheen het projectgebied een weg te lopen, met na me de huidige Delles traat. Waa rs chi jnlijk dient het
plangebied hierbi j meer naa r rechts vers choven te worden, mogelijk kan het ook zi jn da t de weg de laa tste
ja ren meer recht is getrokken. In ieder geval is de weg niet van toepassing voor het plangebied.

Afb. 27.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
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Een zes tal jaar la ter zi jn de Vandermaelenkaarten samenges teld. Di t is een verza meling historische kaa rten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zi jn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op s chaal 1: 20.000. Deze kaa rt is geli jkaa rdig aan bovenstaande
his toris che kaarten. Het plan- en projectgebied ligt in de zone “De Boss chen” (huidige Bossen). In het
noordeli jke gedeel te van het plangebied lijkt bebossing aanwezi g te zi jn. Ook i n het projectgebied is
bebossing aanwezig.

Afb. 28.

40

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
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Er li jkt meer bebossing aanwezig te zijn in het plan - en projectgebied ten opzi chte van Vandermaelenkaart.
Verder blijven beide gebieden onbebouwd tot ci rca 21ste eeuw. Vana f 1939 li jkt een weg aanwezig te zi jn in
het plangebied, deze wordt duidelijk weergegeven op de kaa rt van 1969. Rond 1939 verdwi jnt grotende els
de bebossing in het projectgebied. De bebossing in het plangebied is rondom 1969 ook deels verwi jdert. Het
noordoos telijke gedeelte li jkt te worden bedekt met gras . Op alle his toris che topogra fische kaa rten li jkt het
plangebied op een hoogte te liggen tussen 29 m en 31 m +TAW. Dit komt overeen met het DTM.

Afb. 29.

Het plangebied op de topografische kaart van 1873.
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Afb. 30.

42

Het plangebied op de topografische kaart van 1904.

Industrieweg, Heusden-Zolder

Afb. 31.

Het plangebied op de topografische kaart van 1939.
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Afb. 32.

44

Het plangebied op de topografische kaart van 1969.
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Op de luchtfoto va n 1971 is te zien dat het plangebied nog s teeds onbebouwd is . Een s tuk va n het
noordeli jke gedeelte en de noordwes telijke hoek is bebos t, het overige gedeelte is i n gebrui k als akkerland
of weiland. Ook li jkt de zuidoosteli jke hoek va n het plangebied ui t een poel te bestaan waa rlangs een weg
gelegen is . Verder is de omgeving nog s teeds erg landelijk en bes taat ze voornamelijk ui t akkerlanden en
weilanden.

Afb. 33.

Het plangebied op de luchtfoto van 1971.
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Op de luchtfoto van 1979-1990 is te zien da t het plangebied deel bebos t is en deels i n gebruik als grasland.
Aan de wes telijke perceelgrens is er gedeel te verha rd of in gebruik als a kkerland. Da t is moeilijk af te leiden
van de luchtfoto. Verder li jkt er zi ch centraal een we ggetje te bevi nden, waars chi jnli jk een zandpad.
Daa rnaas t is de poel die op de vori ge luchtfoto te zien was , nu verdwenen. Deze werd waa rschijnlijk
gedempt in functie va n de ontwi kkeling van het indus triepa rk. Op di t moment s taan er i mmers al enkele
loodsen en grotere s tructuren en werden er al enkele wegen aangelegd.

Afb. 34.
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Het plangebied op de luchtfoto 1979-1990.
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Op de luchtfoto va n 2013-2015 is te zien da t het plangebied zelf, het oosteli jke gedeelte, bi jna volledig
wordt ingenomen door een bos. Het ove ri ge gedeel te van het projectgebied, het wes telijke gedeel te, wordt
ingenomen door een grote l oods met bijhorende verha rding. Ook rondom het plangebied is de bebouwing
s terk toegenomen door de ontwi kkeling va n het indus triepa rk.

Afb. 35.

Het plangebied op de luchtfoto 2013-2015.
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1.2.4

Synthese

Momenteel is het plangebied grotendeels bebost. In het zuidoosteli jke gedeel te va n het plangebied is
bebouwing aanwezig. Onbekend zijn de exa cte dieptevers tori ngen van deze gebouwen. Er kan worden
aangenomen da t zi j een zeke re bodemvers toring hebben aangebra cht.
De geplande werkzaamheden omva tten het bouwen van een l oods met aanhori gheden. De loods zelf zal
ci rca 5285 m 2 groot zi jn en zal gefundeerd worden tot op een diepte va n ca. 110 cm –mv. In functie va n deze
nieuwbouw zal het terrein deels opgehoogd worden daa r waa r de grondslag te laag is voor de toekoms tige
funderingen en verha rdingen. Op afbeelding 18 is te zien dat de loca tie van de loods centraal een hoogte
berei kt va n 29,50 m +TAW en naa r het noorden toe s ti jgt to t een hoogte va n 30,50 m +TAW. Het is de
bedoeling om het gelijkvloers van de loods op een hoogte van ca . 30 m +TAW aan te leggen. Daa rom dient
de loca tie centraal en in het zuiden deels opgehoogd te worden en het noordelijke s tuk deels a fgegra ven te
worden. Hiervoor zal men de plaatselijke teelaarde gebrui ken om het terrein te ni velleren. De teelaarde
binnen het plangebied heeft een di kte van ca. 20 cm en zal i mmers afgegra ven en afgevoerd worden.
Ten zuiden va n de loods zullen er kantoren worden gebouwd. Deze zullen een oppervlakte hebben va n ci rca
168 m 2 en zullen eveneens gefundeerd worden tot op een diepte va n ca . 110 cm –mv.. Daa rnaast zullen er
twee inri tten worden voorzien, alsook enkele bezoekerspa rkeerplaatsen vooraan de kantoren. Er zal zi ch
een i nri t situeren i n het wes telijke gedeel te en een inri t i n het oos telijke gedeel te. Beide zullen bestaan uit
een betonverha rding. De pa rkeerplaatsen worden aangelegd op een diepte van ca. 50 cm –mv en de inri tten
op een diepte van ca. 65 cm –mv.
In de oos telijke inri t zal zich ook nog een brandweg si tueren. Deze wordt aangelegd tot op een diepte van
ca . 65 cm –mv. Ook zullen er nog een vi jftiental pa rkeerplaatsen worden voorzien a chteraan de loods. Deze
worden aangelegd tot op een diepte van ca . 50 cm –mv. In het oos telijke en zuidelijke gedeelte van het
plangebied zullen een infiltra tie- en bufferbekken worden voorzien. De oos telijke infil tra tie- en
bufferbekken zal een grootte hebben van 202 m 2. Beiden zullen ui tgegra ven worden tot op een diepte van
2
ca . 115 cm –mv. De zuidelijke infiltra tie- en bufferbekken betreffen twee a pa rte constructies van 2 x 81 m
gescheiden door een groenzone en een sleuf voor nutsleidingen op een minimale diepte van 1 m –mv en
over een lengte van 21 m. De sleuf zal doorlopen onder het gebouw. De ondergrondse nutsleidingen
situeren zi ch op centraal en aan weers zijden onder de toekomsti ge bebouwing (a fb. 18). Er zal in het
zuidelijke gedeel te een aanvoerleiding voor regenwa terrecupera tie, een regenwa terput, een voorfil ter, een
terugslagkep (die op haa r beurt een inloop kent in de infil tra tiebekken) en een controleput worden voorzien
waa rin de leidingen zullen sa menkomen. Deze zullen worden aangesloten op de openba re riolering in de
Indus trieweg. Onbekend is de grootte en de diepte van deze putten, maa r er kan worden aangenomen dat
deze een ma xi male diepte zullen aannemen en hiermee de bodem zullen vers toren. Enkel de grootte van de
2
regenwaterput is gekend, met name 412,24 m . Ook zullen er nog enkele bezinkputten voor a fvoer
afspui tplaats en afvoer productiemachine worden aangelegd. Echter is hier ook de grootte en de diepte
onbekend, maa r er kan een ma ximale bodemvers tori ng worden aangenomen. Verder zullen er nog enkele
groenzones worden voorzien i n het plangebied. Deze zullen ook een zekere bodemvers toring met zi ch
meebrengen.
Afgeleid uit de aa rdkundige gegevens ligt het plangebied op dekzand nabij een wa terloop (ci rca 214 van
Laambeek). Op basis van de ontstaans geschiedenis van het dekzand en de ligging binnen de gradiëntzone
(ci rca 250 m) van wa terloop zouden eventuele a rcheologische resten uit het Laa t-Paleolithicum en
Mesoli thi cum intact kunnen voorkomen aan het oorspronkelijk maai veld. Deze mani festeren zi ch in de vorm
van vuurs teen en houtskool concentra ties.
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Echter hebben enkele boringen ui tgewezen dat er zi ch mogeli jk geen Qua rtai r dek voordoet. Doordat er nog
geen boringen zijn ui tgevoerd in het plangebied, bes taat hier nog geen zekerheid over. Ook over de
inta ctheid va n het bodemprofiel en de bodemopbouw kan er momenteel nog niets gezegd worden. Volgens
de bodemkaart worden in het plangebied vers chillende bodems geka rteerd die wijzen op dekzand. Er is de
aanwezi gheid van drogere bodems in het noordeli jke gedeel te van het plangebied en na ttere bodems in het
centrale en zuideli jke gedeel te van het plangebied. Echter kloppen bepaalde bodems , zoals de Pfpm-bodem
niet met de boorgegevens . In de buurt van het plangebied zou een za ndbodem aanwezi g dienen te zijn in
plaa ts va n een zandleembodem. In het noordoos telijke gedeelte is ook een plaggenbodem (Zcmc-bodem)
aanwezi g. Deze bodems bezitten een extra bodemlaag (vanui t bi jvoorbeeld heidegebied aangevoerd) met
als doel de grond vruchtbaa rder te ma ken voor bea kkering. Dit werd uitgevoerd ti jdens de La te
Middeleeuwen, Nieuwe Ti jd. Eventuele a rcheologische resten van vóór deze perioden zullen hierdoor
bewaa rd gebleven zi jn. Di t is natuurli jk afhankelijk va n de dikte va n het plaggendek. Ook dit is momenteel
onbekend.
Recht tegenover het plangebied heeft reeds een lands chappelijk bodemonderzoek plaats gevonden.43
Hieruit is gebleken da t er een la ge kans is op vuurs teensi tes omwille van de eventuele hoge kans op
fl uvia tiele erosie door de meanderende Laembeek van de eolische a fzettingen. Daarnaast zou er een recent
ophogingspakket aanwezig zijn i n het plangebied. Vuurs teensi tes die zi ch mani festeren door een enkele
vonds tlaag kunnen hierdoor hier niet meer i n si tu zi jn, tevens kan door ploegwerkzaamheden va n de
landbouwers deze si tes verploegd zi jn. De boringen i n het plangebied zi jn uitgevoerd op een Pfpm-bodem.
Deze bodem komt aan bod i n het zuidoos telijke gedeelte van het plangebied. Vergeleken met de al gemene
aa rdkundi ge gegevens ka n worden aangegeven dat het plangebied in di t onderzoek s terk overeenstemt met
de eerder bekra chti gde a rcheologienota, echter stel t de hoogtekaa rt vast da t het plangebied lager is
gelegen dan het plangebied van dit onderzoek. Doorda t er toch wel enkele vers chillen zijn die duiden op een
zekere onduidelijkheid van het plangebied i n di t onderzoek, is het aangewezen om verder a rcheologisch
vervol gonderzoek ui t te voeren.
Res ten va naf het Neoli thi cum tot en met de Middeleeuwen kenmerken zi ch door een sporenni veau en
zullen zi ch mani festeren in de vorm van overblijfselen van nederzettingen, kuilen, putten en
erfafs cheidingen. Het sporenni veau is het bes te zichtbaa r juist onder de bouwvoor (Ap -horizont) of onder
het pla ggendek. Momenteel is de exa cte dikte van de bouwvoor niet geweten, alsook de diepte en de
inta ctheid van de Bt-hori zont, en- het plaggendek niet. Daarnaast is er een bodemtype, nameli jk Zdfcbodem die geen Ap-hori zont meer zou hebben, vol gens de bodemkaart. Ook hier bestaa t geen zekerheid
over. Daa rnaas t wordt het noordoosteli jke gedeel te van het plangebied weergegeven als bebouwd. De
reden hiervoor is momenteel onduideli jk. Hier bes taat de mogeli jkheid da t het bodema rchief reeds s terk
vers toord werd door bouwwerken in het verleden. Di t ka n ook het geval zijn ter hoogte van de bebouwing
in het zuidoosteli jke gedeelte, enkel wordt de bodem hier geka rteerd als Zdfc.

43

Dockx, C.. 2017.
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Verder zi jn in de nabijheid enkele CAI-meldingen bes chikbaar, maa r deze laat geen specifieke
a rcheologis che verwachting van het plangebied toelaat. Zo zi jn er in de nabi jheid tal van vondsten ui t Laa tPaleoli thi cum, Metaalti jden, Neolithi cum, hoofdza kelijk La te Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Ti jd
44
gevonden. Tot slot zijn i n de nabije omgeving ook reeds twee bekra chtigde a rcheologienota ’s ges chreven.
Industrieweg 4 en 6 in Heusden-Zolder van C. Dockx betreft een bureau- en lands chappelijk
bodemonderzoek. Genenbosstraat in Lummen van T. Mierl o betreft enkel een bureauonderzoek. Beide
a rcheologienota’s geven een middelhoge tot hoge verwa chting voor Neoli thi cum tot en met La te
Middeleeuwen, en- een lage verwa chting vana f de Nieuwe Ti jd. De a rcheologische verwa chting voor i ntacte
res ten ui t het Laat-Paleoli thi cum en Mesoli thi cum heeft tevens een hoge vera chting, maa r wordt
terugges chaald tot een lage verwa chting omwille van enerzijds de lands chappelijke li ggi ng en anderzi jds de
reeds verha rde of vers toorde delen in het plangebied.
Op basis van de his toris che gegevens bli jkt da t het plangebied bedekt is geweest met hei degebied,
akkerland, bos en grasland. Op de luchtfoto’s van de ja ren ’70 va n de 20 ste eeuw is te zien dat in het
plangebied een soort van zandweg loopt. Deze zal een zekere bodemvers toring met zi ch hebben
meegebra cht. Momenteel is onbekend in welke ma te ze de bodem net heeft verstoord. Vandaa g is het
plangebied grotendeels bebos t en in het zui doos telijke gedeel te is bebouwing aanwezig. Ook deze zullen
een zekere dieptevers tori ng met zi ch hebben meegebra cht. Onbekend is momenteel hoeveel . In ieder geval
vana f de 18de eeuw is het plangebied onbebouwd gebleven tot ci rca begin 21 ste eeuw. De kans op eventuele
a rcheologis che res ten vana f de Nieuwe Ti jd zal bi jgevol g laag zijn.
1.2.5

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeks vraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als vol gt worden
beantwoord:
Ja , er zijn mogelijke archeologische waa rden in het plangebied aanwezig. Ui t het bureauonderzoek is
afgeleid da t er een hogere kans zou zijn op a rcheologische res ten vana f het Laa t-Paleolithicum tot en met
La te Mi ddeleeuwen. Of deze nog inta ct kunnen voorkomen, is nog de vraa g. Momenteel geldt er een lage
a rcheologis che verwa chting va naf de Nieuwe Ti jd op basis van de historis che kaa rten. Doordat er nog wat
onduideli jkheid bestaa t over de onts taansges chiedenis van het lands cha p, de bodemopbouw en de
inta ctheid hiervan, kunnen er nog geen voldoende ui tspraken gedaan worden over een specifieke
a rcheologis che verwa chting.
De beantwoording van de vol gende onderzoeks vraa g “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als vol gt:
De geplande werkzaamheden omva tten het bouwen van een l oods met aanhori gheden. De loods zelf zal
ci rca 5285 m 2 groot zi jn en zal gefundeerd worden tot op een diepte va n ca. 110 cm –mv. In functie va n deze
nieuwbouw zal het terrein deels opgehoogd worden daa r waa r de grondslag te laag is voor de toekoms tige
funderingen en verha rdingen. Op afbeelding 18 is te zien dat de loca tie van de loods centraal een hoogte
berei kt va n 29,50 m +TAW e n naa r het noorden toe s ti jgt tot een hoogte va n 30,50 m +TAW. Het is de
bedoeling om het gelijkvloers van de loods op een hoogte van ca . 30 m +TAW aan te leggen. Daa rom dient
de loca tie centraal en in het zuiden deels opgehoogd te worden en het noordelijke s tuk deels a fgegra ven te
worden. Hiervoor zal men de plaatselijke teelaarde gebrui ken om het terrein te ni velleren. De teelaarde
binnen het plangebied heeft een di kte van ca. 20 cm en zal i mmers afgegra ven en afgevoerd worden.
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Ten zuiden va n de loods zullen er kantoren worden gebouwd. Deze zullen een oppervlakte hebben va n ci rca
168 m 2 en zullen eveneens gefundeerd worden tot op een diepte va n ca . 110 cm –mv. Daa rnaast zullen er
twee inri tten worden voorzien, alsook enkele bezoekerspa rkeerplaatsen vooraan de kantoren. Er zal zi ch
een i nri t situeren i n het wes telijke gedeel te en een inri t i n het oos telijke gedeel te. Beide zullen bestaan uit
een betonverha rding. De pa rkeerplaatsen worden aangelegd op een diepte van ca. 50 cm –mv en de inri tten
op een diepte van ca. 65 cm –mv.
In de oos telijke inri t zal zich ook nog een brandweg si tueren. Deze wordt aangelegd tot op een diepte van
ca . 65 cm –mv. Ook zullen er nog een vi jftiental pa rkeerplaatsen worden voorzien a chteraan de loods. Deze
worden aangelegd tot op een diepte van ca . 50 cm –mv. In het oos telijke en zuidelijke gedeelte van het
plangebied zullen een infiltra tie- en bufferbekken worden voorzien. De oos telijke infil tra tie- en
2
bufferbekken zal een grootte hebben van 202 m . Beiden zullen ui tgegra ven worden tot op een diepte van
ca . 115 cm –mv. De zuidelijke infiltra tie- en bufferbekken betreffen twee a pa rte constructies van 2 x 81 m 2
gescheiden door een groenzone en een sleuf voor nutsleidingen op een minimale diepte van 1 m –mv en
over een lengte van 21 m. De sleuf zal doorlopen onder het gebouw. De ondergrondse nutsleidingen
situeren zi ch op centraal en aan weers zijden onder de toekomsti ge bebouwing (a fb. 18). Er zal in het
zuidelijke gedeel te een aanvoerleiding voor regenwa terrecupera tie, een regenwa terput, een voorfil ter, een
terugslagkep (die op haa r beurt een inloop kent in de infil tra tiebekken) en een controleput worden voorzien
waa rin de leidingen zullen sa menkomen. Deze zullen worden aangesloten op de openba re riolering in de
Indus trieweg. Onbekend is de grootte en de diepte van deze putten, maa r er kan worden aangenomen dat
deze een ma xi male diepte zullen aannemen en hiermee de bodem zullen vers toren. Enkel de grootte van de
regenwaterput is gekend, met name 412,24 m 2. Ook zullen er nog enkele bezinkputten voor a fvoer
afspui tplaats en afvoer productiemachine worden aangelegd. Echter is hier ook de grootte en de diepte
onbekend, maa r er kan een ma ximale bodemvers tori ng worden aangenomen. Verder zullen er nog enkele
groenzones worden voorzien i n het plangebied. Deze zullen ook een zekere bodemvers toring met zi ch
meebrengen.
Doordat de exa cte dikte van de bouwvoor niet geweten is en ook de diepte en de i ntactheid va n de Bthorizont en het pla ggendek niet bekend is, is het moeilijk in te scha tten of de geplande werkzaa mheden een
vers torende i mpa ct hebben op het bodema rchief. Door de huidige bebouwing zi jn sommi ge zones mogelijk
ook al reeds vers toord, maar hier is geen zekerheid over.
De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zi jn da t eventuele aanwezige waa rdevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast. Doordat er een a rcheol ogis che verwa chting is
voor res ten en/of sporen vana f het Neoli thi cum tot en met de late middeleeuwen en deze sporen zi ch
kenmerken door een sporenni veau, worden deze a rcheologische res ten mogelijk bedreigd door de geplande
werkzaamheden.
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Afb. 36.

Inplantingsplan van de toekomstige bebouwing binnen het plangebied.

De beantwoording van de laats te onderzoeks vraa g: “Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee,
welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?” is als vol gt:
Het bureauonderzoek heeft nog onvoldoende informa tie gegenereerd om de hoogstwaa rschijnlijke
afwezigheid van een a rcheologische si te a fdoende te s ta ven. Bui ten enkele vers toorde zones van ci rca 553
m 2, geldt voor het overige gedeel te va n het plangebied een hoge a rcheologische verwa chting vana f het
Laa t-Paleoli thi cum tot en met Mi ddeleeuwen. Er geldt een lage verwa chting vanaf de Nieuwe Ti jd.
Eventueel aanwezige vindplaatsen zijn echter nog niet opgespoord en begrensd. Daarom kan er nog geen
plan van aanpak voor een a rcheologis che opgra vi ng of behoud in situ opgemaakt worden.
In dit s tadium van het vooronderzoek is het aangewezen om eers t een lands chappelijk bodemonderzoek uit
te voeren. Met di t onderzoek wordt op een zeer geri chte, ons chadelijke manier de aa rdkundi ge opbouw en
ontstaans geschiedenis in kaart gebra cht. Verder wordt ook de i nta ctheid van de bodem bekeken om de
a rcheologis che potentie in te s cha tten.
Vervolgonderzoek in het plangebied heeft een groot potentieel tot kennisvermeerdering. In de gemeente is
er tot op heden nog maa r weinig a rcheologis che onderzoek ui tgevoerd . Di t plangebied biedt de
mogelijkheid om inzi cht te kri jgen i n de positie van bewoningsloca ties in het lands chap. Voor de perioden
hierna kan kennis bekomen worden over een eventuele bewonings continuïtei t of juis t discontinuïtei t en
over de ouderdom van Heusden-Zolder.
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1.2.6

Samenvatting

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in mei 2018 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde van de loca tie Indus trieweg in Heusden-Zolder (afb. 1 en 2). De a rcheologienota
bes taa t ui t een bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen inplanting van een
loods met aanhori gheden. De blauwe zone is het plangebied waa rin de bodemingrepen zullen plaa ts vinden.
De groene zone is het projectgebied. In deze laats te zullen geen bodemingrepen plaats vinden.
Op basis van het bureauonderzoek kon vas tges teld worden da t er nog een a rcheologis che verwa chting is
voor res ten en/of sporen va naf het Laa t-Paleolithi cum tot en met de middeleeuwen. Het Vlaams Erfgoed
Centrum adviseert derhal ve om vervolgonderzoek ui t te voeren i n de vorm van een lands chappelijk
booronderzoek.
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Loca tiekaa rt van het plangebied.
Aanduiding va n het uit te voeren a rcheologis ch onderzoek op het plan va n de bestaande toestand
op het terrein.
Loca tiekaa rt van het plangebied met loca ties va n de vermoedeli jk vers toorde zones .
Het oude woonhuis : detail 1.
Het oude woonhuis : detail 2.
Het oude woonhuis : detail 2.
Opbergs chuur met ga rage.
Houten tui nhuis 1.
Stenen tuinhuis 2.
Bebos t gebied met op de a chtergrond het bedri jventerrein da t zi ch in het westeli jke gedeel te
situeert van het projectgebied.
Bebossing.
Het plangebied op het gewestplan.
Inplanti ngsplan van de toekomsti ge toesta nd binnen het plangebied.
Grondplan van het geli jkvl oers va n de toekoms tige ka ntoren binnen het plangebied.
Grondplan van de eers te verdieping van de toekomsti ge kantoren binnen het plangebied.
Grondplan van de toekoms ti ge loods met aanhori gheden binnen het plangebied.
Verdieping +1 van de toekoms ti ge loods met aanhori gheden binnen het plangebied.
Funderi ngs - en ri oleringsplan van de toekomsti ge loods met aanhorigheden binnen het plangebied.
Doorsnede va n de toekoms tige loods met kantoren.
Berekening grondverze t.
Loca tiekaa rt van het plangebied op de Qua rtairgeologische kaa rt.
Het plangebied op de bodemkaa rt.
Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop:
ingezoomd detail.
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Afb. 24. Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop:
ui tgezoomd detail.
Afb. 25. Ui tsnede ui t de Centraal Archeologische Inventa ris van het onderzoeks gebied.
Afb. 26. Het plangebied op de Ferra ris kaart.
Afb. 27. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Afb. 28. Het plangebied op de Vandermaelenkaa rten.
Afb. 29. Het plangebied op de topogra fische kaart van 1873.
Afb. 30. Het plangebied op de topogra fische kaart van 1904.
Afb. 31. Het plangebied op de topogra fische kaart van 1939.
Afb. 32. Het plangebied op de topogra fische kaart van 1969.
Afb. 33. Het plangebied op de luchtfoto van 1971.
Afb. 34. Het plangebied op de luchtfoto 1979-1990.
Afb. 35. Het plangebied op de luchtfoto 2013-2015.
Afb. 36. Inplanti ngsplan van de toekomsti ge bebouwing binnen het plangebied.
Tabel 1. Overzi cht va n de vers chillende (pre)historis che peri oden.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2018A290
Plannenlijs t

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

1
Loca tiekaa rt
Loca tie van het plangebied
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

2
GRB-kaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

3
Vers toringkaa rt
Loca tie van de hui dige vers tori ngen.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

12
Gewes tplan
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

13
Technische tekening
Inplanti ngsplan van de toekomsti ge toesta nd
binnen het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
Mei 2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
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14
Technische tekening
Grondplan van het geli jkvl oers va n de toekoms tige
ka ntoren binnen het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
April 2018
15
Technische tekening
Grondplan van de eers te verdieping van de
toekomsti ge kantoren binnen het plangebied.
Onbekend
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Aanmaakwi jze
Da tum

Di gi taal
April 2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

16
Technische tekening
Grondplan van de toekoms ti ge loods met
aanhori gheden binnen het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
Mei 2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

17
Technische tekening
Verdieping +1 van de toekoms ti ge loods met
aanhori gheden binnen het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
Mei 2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

18
Technische tekening
Funderi ngs - en ri oleringsplan van de toekomsti ge
loods met aanhorigheden binnen het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
Mei 2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

19
Technische tekening
Doorsnede va n de toekoms tige loods met kantoren.
Onbekend
Di gi taal
April 2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

20
Technische tekening
Berekening grondverzet.
Onbekend
Di gi taal
April 2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

21
Qua rtai rgeologische kaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

22
Bodemkaa rt
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

23
DTM
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

24
DTM
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

25
CAI
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

26
Ferra ris
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

27
Atlas der Buurtwegen
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

28
Vandermaelen
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

29
Topogra fis che kaa rten van 1873
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

30
Topogra fis che kaa rt 1904
Loca tie van het plangebied
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Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

31
Topogra fis che kaa rt 1939
Loca tie van het plangebied
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

32
Topogra fis che kaa rt 1969
Loca tie van het plangebied
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

36
Technische tekening
Inplanti ngsplan van de toekomsti ge bebouwing
binnen het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
23/05/2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
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Bijlage 2 Fotolijst
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Projectcode
Onderwerp

2018A290
Fotoli jst

ID
Type
Onderwerp

4 t/m 11
Overzi chts foto’s
Overzi chts foto’s van de vers chillende gebouwen in
het plangebied.

ID
Type
Onderwerp

33
Luchtfoto 1971
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
Onderwerp

34
Luchtfoto 1979-1990
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
Onderwerp

35
Luchtfoto 2013-2015
Loca tie van het plangebied.

