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1. Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode
Actoren
Locatie: Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Site
Kadastrale gegevens
Oppervlakte onderzoeksgebied
Kadastraal percelenplan
Topografische kaart
Begindatum onderzoek
Einddatum onderzoek
Relevante termen thesauri OE

2018F12
Rik van de Konijnenburg
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
Limburg
Hechtel-Eksel
Eksel
Eindhovensebaan 70<>82 (percelen gelegen tussen de huisnummers 70 en
82)
Hechtel-Eksel, afd 2 (Eksel), sectie A, percelen 13m (partim), 13n (partim), 8a
(partim), 16g (partim) en 16f (partim)
4458 m²
Fig. 2
Fig. 4
10/06/2018
30/06/2018
bureauonderzoek

Bounding Box:
Nr
1
2
3
4
5

X
219655.830
219658.882
219709.534
219706.123
219689.680

Y
206468.270
206380.080
206362.776
206460.613
206469.932

Fig. 1: Bounding Box
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Kadastrale ligging: Het projectgebied is gekadastreerd als Hechtel-Eksel, afd 2 (Eksel), sectie A, percelen 13m (partim),
13n (partim), 8a (partim), 16g (partim) en 16f (partim). De totale oppervlakte bedraagt 4458 m².

Fig. 2: Situering van het onderzoeksgebied op het kadasterplan, situatie 01/01/2018 (cadgis viewer grand public)
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De percelen zijn allemaal aangeduid als partim, gedeeltelijk gelegen in het projectgebied, aangezien rekening
dient te worden gehouden met het gewestplan Neerpelt – Bree dat bepaalt dat het oostelijk gedeelte dient
behouden te blijven als landbouwgebied (geel ingekleurd). Enkel het gedeelte binnen een 50 meter grens, te
meten vanaf de
Eindhovensebaan, behoort tot
het woonuitbreidingsgebied.
Het gedeelte dat tot het
landbouwgebied behoort wordt
afgesplitst van de nieuw te
realiseren kavels. Alle percelen
zijn gelegen tussen de huidige
huisnummers 70 en 82
waarnaar verwezen wordt in de
titel van deze archeologienota
door het projectgebied aan te
duiden als Eindhovensebaan
70<>82.

Fig. 3: Situering van het
onderzoeksgebied op het
Gewestplan Neerpelt - Bree ©
geopunt.be

Fig. 4: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart © NGI & cartoweb
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1.1.2

Archeologische Voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied.
1.1.3

Onderzoeksopdracht

Randvoorwaarden
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande omgevingsvergunningsaanvraag tot
het verkavelen van gronden. Alvorens eventueel verder archeologisch onderzoek kan plaatsvinden dienen de
bomen – het bos - gekapt, die ca. 45% van het projectgebied in beslag nemen, echter zonder ze te ontstronken
en/of uit te frezen. Ontstronken en frezen kunnen ernstige schade berokkenen aan de oorspronkelijke
bodemopbouw waardoor eventueel aanwezige archeologische erfgoedwaarden in de vorm van sporen of
voorwerpen vernield of zelfs vernietigd worden.
Uitstel van veldwerk is gerechtvaardigd aangezien een kapvergunning pas aangevraagd zal worden na het
verkrijgen van een verkavelingsvergunning.
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en latere wijzigingen die voor archeologie in werking
traden op 1 juni 2016.
Overwegende dat,



de aanvrager van de omgevingsvergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt,
zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering,
 de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden,
 de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,
 de betrokken percelen niet volledig gelegen zijn buiten woon- of recreatiegebied,
 de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan
3000m² bedraagt,
Dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning met ingreep in de bodem.

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

Beschrijving van de geplande werken
Het terrein is gelegen aan de Eindhovensebaan in Hechtel-Eksel, deelgemeente Eksel, en staat op het
Gewestplan Neerpelt – Bree ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. De percelen worden verkaveld door
perceelgrenzen te verleggen waardoor zes nieuwe bouwkavels gerealiseerd worden op de 4, elk gedeeltelijk,
betrokken percelen. Het woonuitbreidingsgebied reikt tot een afstand van 50 m te meten vanaf de
Eindhovensebaan. Hierdoor dienen
de meest oostelijke delen van de
betrokken percelen afgesplitst te
worden van de te realiseren
bouwkavels omdat ze in
landbouwgebied liggen.
Er zullen geen wegenwerken
uitgevoerd worden. De bestaande,
onverharde servitudeweg (op het
plan fig. 5 en 6 in groen aangeduid als
voetpad), dat nu op de scheiding ligt
van de percelen 18n en 8a enerzijds
en 16g en 16f anderzijds, zal wel als
onverharde servitudeweg verlegd
worden als perceelscheiding tussen
twee nieuw te creëren kavels.
De loten zullen verkocht worden als
aparte bouwkavels, de verkavelaar heeft
zelf geen bouwplannen.

Fig. 5: het verkavelingsplan
gegeorefereerd © Immcol
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Fig. 6: het verkavelingsplan1 zoals aangereikt © Immcol

1.1.4 Werkwijze

Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst aan
de geplande ingrepen inde bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde en
mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het projectgebied in te
kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen
geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in de bibliografie.

1

de op het plan vermelde percelen 18f en 44c vallen volledig buiten de te verkavelen zone en zijn enkel aangeduid omwille

van de verplaatsing van het tracé van de servitudeweg
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Om een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische
Inventaris geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be) en de verslagen van eerdere
onderzoeken op aanpalende percelen.
Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de
geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via
geopunt werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermalenkaart, Atlas der
Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van 1971 tot en met 2015; enkel de betekenisvolle
foto’s werden in deze studie opgenomen. Via het Cartesiusportaal werden de historische topografische kaarten
geconsulteerd, ook hier werden enkel de betekenisvolle kaarten opgenomen. Het kadasterplan werd
opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid.
Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via geopunt.be, ngi topoviewer en cadgis viewer, beschikbaar
via de geoloketten van de Federale en Vlaamse overheden. De verwerking van de gegevens en aanmaak van de
kaarten voor de archeologienota gebeurde met PYTHAGORAS software en CORELDRAW 18 software.

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied
Geografische en topografische situering

Fig. 7: Situering van het
onderzoeksgebied op microschaal op het
DHM DHMV_II_DTM_RAS_1M met
aanduiding van de TAW-hoogtes ©
geopunt.be
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Fig. 8: Situering van het onderzoeksgebied op macroschaal op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M ©
geopunt.be
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Fig. 9: Situering van het
onderzoeksgebied op de hydrografische
kaart © geopunt.be

Het projectgebied is gelegen redelijk ver
ten noordwesten van de dorpskern van
Eksel, aan de Eindhovensebaan. Het
terrein is licht dalend van zuid naar
noord; van +59,24 m TAW in de
zuidwesthoek naar +58,41 centraal in het
noorden van het projectgebied. Hier lijkt
een kleine depressie te liggen aangezien
aan de noordgrens van het projectgebied
het reliëf opnieuw net boven +59 m TAW
ligt. Ten noorden en ten zuiden van het
projectgebied komen uitgestrekte
duingebieden voor. Die duinen zijn door
de schaduwlijnen duidelijk herkenbaar
op het Hill Shade model, gebruikt als
onderlaag voor de hydrografische kaart
(fig. 9, bijlage 9).
In de (wijde) omgeving van het
projectgebied is er geen enkele
natuurlijke waterloop. De meest
nabijgelegen waterlopen stromen ten
zuidwesten va het projectgebied: de Veeweideloop op ca 1,2 km afstand en de Grote Nete op ca. 2,2 km
afstand. Ten noordnoordoosten stromt op ca. 1,6 km afstand de Gortenloop. Het gebied is bekend onder het
toponiem Vlasmeer, tevens de naam van het gehucht. De benaming Vlasmeer is, volgens het toponymisch
woordenboek van Eksel2, de benoeming van een klein of groot stilstaand water dat diende voor het roten van
vlas. De Loonse Kempenaren legden zich vanaf de Middeleeuwen toe op de verbouwing van vlas (en hennep)
dat in stilstaande waters werd geroot. Misschien is de
quasi rechthoekige depressie ten zuidoosten van het
projectgebied, duidelijk af te bakenen op het DHM, dat
Vlasmeer, maar confirmatie daarvan konden niet
gevonden worden.

Fig. 10: detail uit het DHM, fig. 8, met omcirkeld de
depressie, het mogelijke Vlasmeer.

2

MENNEN, V., 2002, Toponymie van Eksel, Nomina Geographica Flandrica, Studiën en monografieën uitgegeven door het
instituut voor naamkunde te Leuven, Monografieën XVIII, p. 131
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Geologische en bodemkundige situering

Fig. 11: Het onderzoeksgebied op de
tertiairgeologische kaart © Databank Ondergrond
Vlaanderen.

Fig. 12: Het onderzoeksgebied op de
quartiargeologische kaart © Databank Ondergrond
Vlaanderen.

De regio van het onderzoeksgebied is tijdens de
Quartaire geschiedenis, en daarvoor al,
beïnvloed door tektonische activiteit die zich
geuit heeft in breukwerking en
opheffingspulsen. Een reeks noordwestzuidoost gerichte extensiebreuken zijn getuigen
van de westelijke uitbreiding van de BenedenRijngraben.
Het Kempisch Plateau dat daarvan deel
uitmaakt kan in de regionaal-geologische
context gezien worden als de rijzende schouder
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van een zakkende graben.3 De desbetreffende graben is de Roergraben die meer naar het oosten is gelegen en
grofweg begint bij de lijn Veldhoven (Nederland)-Bocholt-Bree (oriëntatie noordwest-zuidoost). Het Kempisch
Plateau heeft opheffing ondervonden in het Vroeg-Pleistoceen, toen de Rijn door de regio stroomde en in de
periode erna.4 Het onderzoeksterrein ligt tussen twee breuklijnen, de Breuk van Rauw in het westen en de
Breuk van Grote Brogel in het oosten. In de omgeving van het onderzoeksgebied dagzomen de tertiaire
afzettingen van de Formatie van Kasterlee op 1 tot 4 m diepte, onder het Quartaire dek. 5 De afzettingen van de
Formatie van Kasterlee bestaan uit bleekgroen tot bruin fijn zand, paarse klei-horizonten, licht
glauconiethoudend, micahoudend, onderaan kleine zwarte silexkeitjes.
Dicht aan de oppervlakte komen de Lommel zanden van de Formatie van Kaulille voor, die een groot deel van
het Kempisch Plateau bedekken. De Lommel zanden bestaan uit grijs middelmatig tot grof zand met lokaal
grindbijmenging en zware mineralen die typisch zijn voor Rijnafzettingen. De dikte van de Lommel zanden
schommelt tussen één à enkele meters in het westen tot 10 à 15 m in de graben.6 Het zijn fluviatiele zanden,
afgezet door een verwilderd riviersysteem in het Vroeg-Pleistoceen, na de Jaramillo-paleomagnetische
omkering, ca. tussen 1000 ka en 700 ka BP (Baveliaan en vroeg Cromeriaan).7
Bovenop de Zanden van Lommel zijn de eolische zanden van de Formatie van Wildert (dekzanden) afgezet
onder periglaciale omstandigheden gedurende de Pleniglaciale periode (Brabantiaan) van de laatste ijstijd
(Weichseliaan).8 Tussen deze eenheid en de Zanden van Lommel, bevindt zich een hiaat van 600.000 tot
700.000 jaar. De dikte van de dekzanden die een verbreidingsgebied kennen in het noorden en noordoosten
van België varieert tussen 1 en 4 meter. De morfologie van het landschap is voor een belangrijk deel door
dekzandruggen bepaald. Afgaande op de bodemkaart bevindt zich het grintsubstraat (Zanden van Lommel)
binnen een deel van het onderzoeksgebied op geringe of matige diepte (20-125 cm).
De Formatie van Wildert bestaat uit geel en geelgrijs vrij goed gesorteerd zwak lemig kwartshoudend zand.
Waarschijnlijk door cryoturbatie van onderliggende grindrijke afzettingen zijn de dekzanden sporadisch
grindhoudend. Soms wordt aan de basis een keienlaag aangetroffen. De afzettingen bezitten regelmatig een
zwakke gelaagdheid die zich manifesteert door een minieme korrelgroottevariatie op cm-schaal. Deze zanden
zijn doorgaans fijner dan de fluviatiele en herwerkte zanden, beter gesorteerd en bezitten een typische gele
kleur.

Op de bodemkaart volgens Belgische classificatie bevindt het projectgebied zich binnen bodemtypes OB en
Zbm. Bodemtype OB staat voor een bebouwde oppervlakte. Er is bijgevolg niks bekend over de exacte
bodemopbouw. Zbm9 is een droge zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont, een plaggenbodem.
Onder het plaggendek komt een begraven profiel voor, meestal een Podzol of een verbrokkeld textuur B.
Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. De Zbm gronden en varianten worden overwegend als
akkerland gebruikt, welke slechts een beperkte teeltkeuze toelaat. Sommige gronden werden bebost met
naaldhout of loofhout.
Op de bodemkaart volgens de WRB is het gebied deels als technosol gekarteerd en deels als pa – plaggic
antrosol. Plaggic Anthrosols zijn bodems die eeuwenlang aangerijkt zijn met organische stof zoals met plaggen

3

Beerten, 2006, 12.
Beerten, 2006, 12.
5 Beerten, 2006, 8.
6 Beerten, 2006, 13.
7 Beerten, 2006, 13, Berendsen, 2011, 142-144.
8 Beerten, 2006, 15.
9 VAN RANST, E en SYS, C (2000) Eénduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1:20.000),
Universiteit Gent – Laboratorium voor Bodemkunde, Gent.
4
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of strooisel uit moerasbossen in de Kempen. Typisch voor deze bodems zijn zwarte humusrijke horizonten van
meer dan 50cm.

Fig. 13: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart
volgens Belgische Classificatie © Databank Ondergrond
Vlaanderen.

Fig. 14: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart
volgens de FAO WRB © Databank Ondergrond
Vlaanderen.
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Fig. 15: Het onderzoeksgebied op de
bodembedekkingskaart opname 2012. © Geopunt.be
Op de bodembedekkingskaart is duidelijk te zien dat
voornamelijk het zuidelijke en zuidwestelijke deel van het
terrein een bos is en het noordoostelijke terreindeel is een
grasland. Tussen de twee is een strook bruin ingekleurd –
overig afgedekt - het oude tracé van het voetpad dat
dwars door het projectgebied loopt.

1.2.2 Historische situering
De Kabinetskaart van de Oostenrijkse
Nederlanden, in 1771-1778 opgemaakt
in opdracht van graaf de Ferraris, geeft
ons een duidelijk beeld van de toestand
van het gebied eind achttiende eeuw.
Het projectgebied is gelegen in een
klein akkergebied omringd door heide
en duinen. Het gebied staat als
aangeduid als Hameau Vlasmar
(gehucht Vlasmeer). Binnen het
projectgebied is er geen bebouwing
ingetekend.

Fig. 16: Situering van het projectgebied op
de Ferrariskaart. © NGI en Geopunt.
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Fig. 17: Situering van het onderzoeksgebied op
detailplannen van de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840).
© Geopunt

De Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) toont dat de
vorm van de huidige perceelsindeling deels al
bestaat. In de zuidwestelijke hoek van het terrein,
nu bebost gebied, is een gebouwtje ingetekend,
een kleine boerderij. Ook in de noordwestelijke
hoek is een boerderij ingetekend. Het meest
noordelijke deel van deze boerderij valt buiten het
huidige projectgebied. Het grootste deel van het
terrein is onbebouwd. Het terrein wordt van
noordwest naar centraal oost doorkruist door een
voetpad. Dat voetpad is het kerkepad dat het
gehucht Vlasmeer verbond met het centrum van
Eksel.

Fig. 18: Situering van het onderzoeksgebied op de
topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854). ©
geopunt.be

De Vandermaelenkaart (1846-1854) toont een
beeld dat niet erg verschilt van de weergave op de
Atlas der Buurtwegen; de gebouwcontouren zijn
iets minder scherp afgelijnd en het kerkepad is
aangeduid doormiddel van een stippellijn.
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Fig. 19: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaarten uit 1872, 1890, 1955 en 1981 © cartesius.be

Op de topografische kaarten van 1868 tot 1969 is een duidelijke evolutie merkbaar in de bebossing van de
duingebieden rondom het projectgebied, maar zijn wat betreft het projectgebied zelf geen evolutie of
veranderingen merkbaar ten opzichte van de weergave op de Atlas der buurtwegen. De boerderijtjes in het
zuidwestelijk en noordwestelijk terreindeel en het kerkepad zijn op alle kaarten nog aangeduid. Op de
topografische kaart uit 1969 staat op de hoek van het kerkepad en de Eindhovensebaan een kapelletje
aangeduid. Misschien was een veldkruis, inmiddels staat er niets meer, dat de richting naar de kerk aangaf of
fungeerde als aanduiding van een lijkweg, een weg langswaar het lichaam van een overledene naar de kerk en
de begraafplaats werd gebracht indien in het gehucht van herkomst geen kerk of begraafplaats aanwezig was.
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Fig. 20: een selectie van luchtfoto’s van 1961 tot en met 2013-2015 © Archief AGIV, 1961-02-14_69441 en
geopunt.be

Op de luchtfoto uit 1961 is het boerdercomplex in de zuidwestelijke hoek van het projectgebied nog duidelijk herkenbaar.
Maar, in 1990 (orthofotomozaïek 1979-1990) – eigenlijk al in 1971 - is het verdwenen en tot 2015, zelfs 2017, is een steeds
groeiende bebossing van de zuidelijke helft van het projectgebied te zien. Ook duidelijk is de verplaatsing van het tracé van
het kerkepad ergens tussen 1961 en 1971.
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Fig. 21: Luchtfoto 1971. © Geopunt.

1.2.3 Archeologische situering

In de Centrale Archeologisch Inventaris zijn in een straal van 1 kilometer, en meer, géén vondsten bekend, zijn
er tot heden geen archeologienota’s of nota’s geschreven of andere bronnen waaruit informatie kan gehaald
worden over de archeologische situering van het projectgebied.

Fig. 22: Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de polygonen van het CAI toestand voorjaar 2018 ©
cai.onroerenderfgoed.be
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1.2.4 Synthese

- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het projectgebied?
De Ferrariskaart situeert het projectgebied in een landbouwgebied in het gehucht Vlasmar – Vlasmeer – aan de
baan van Hasselt naar ’s Hertogenbosch; de Eindhovensebaan. Er zijn helemaal geen bronnen die verwijzen
naar archeologische vondsten of sporen in de (wijde) omgeving van het proectgebied hetgeen natuurlijk niet
betekent dat er geen archeologische erfgoedwaarden aanwezig kunnen zijn. De bronnen – historische kaarten
– gaan immers maar terug tot de 18de eeuw. Indicaties moeten derhalve gezocht worden in de landschappelijke
situering van het projectgebied. Volgens de historische kaarten is het gebied in de 18de eeuw al in gebruik als
landbouw gebied en verschijnt in de eerste helft van de 19de eeuw de eerste bebouwing in de vorm van –
waarschijnlijk – een langgevelboerderijtje in de zuidwestelijke en de een in de noordwestelijke hoek van het
projectgebied.
Op de bodemkaart is het gebied gekarteerd als een plaggenbodem hetgeen betekent dat het gebied al
eeuwenlang bemest werd waardoor de bodem geleidelijk aangehoogd werd. Men heeft ooit berekend dat
bemesting door plaggen zorgde voor een ophoging van 1 mm per jaar, wat zou betekenen dat een Ap-horizont
van 60 cm in een plaggenbodem kan wijzen op 600 jaar landbouwactiviteit. Maar, dit blijkt niet altijd en overal
te kloppen. Wel kan gesteld dat een plaggenbodem beschermend kan geweest zijn voor eventuele
archeologische bodemsporen uit de protohistorische en vroeg-historische perioden; metaaltijden – Romeinse
tijd – Middeleeuwen. De eerste landbouwbewerking kan evenwel gezorgd hebben voor een aftopping en
eventueel beschadiging van bodemsporen en/of beschadiging of zelfs verplaatsing van artefacten.
Wat betreft prehistorische sites / vindplaatsen is de kans eerder klein aangezien het projectgebied al sinds
eeuwen in gebruik is als landbouwgebied. Het ontplaggen van de oorspronkelijke heidebodem, het verspitten
van de grond, en zeker als de dubbele spadetechniek zou gebruikt zijn, en later het ploegen van het terrein
hebben ongetwijfeld gezorgd voor een verstoring van eventueel aanwezige prehistorische sporen waardoor ze
uit hun context en ex situ gehaald zijn en enkel nog kunnen dienen als een indicatie voor de aanwezigheid van
mogelijk een prehistorische site.

- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het landschap maakte oorspronkelijk deel uit van het uitgestrekte heide- en duinenlandschap in het
noordwesten van de hudige provincie Limburg. In de (vroege-)Middeleeuwen ontstonden her en der
landbouwgemeenschappen waaruit dorpen en steden groeiden, soms bleven het gehuchten. Het gehucht
Vlasmeer zal klein gebleven zijn omdat – zoals blijkt uit de historische kaarten – het gebied eerder
onvruchtbaar moet geweest zijn en moeilijk bewerkbaar als landbouwgrond. Vooral de duinen en stuifzanden
eisen een continue en intense bemesting wil men er enig op kunnen oogsten. Toch moet de omgevig van het
gehucht Vlasmeer redelijk vruchtbaar geweest zijn, temeer omdat er aanwijzingen zijn dat het landschap al in
de Nieuwe Tijd, mogelijk Late Middeleeuwen ontgonnen was en gebruikt voor het telen van vlas, hetgeen later
ook voor de naamgeving aan het gebied zou zorgen. De landbouwactiviteit duurde tot het derde kwart van de
20ste eeuw waarna de boerderijtjes binnen het terrein verdwenen en plaatsmaakten voor een wildgroei van
bomen en struiken enerzijds en een stukje hooiland anderzijds.
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- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
Het terrein was blijkbaar eerst deel van het landbouwgebied van een boerderij die buiten het projectgebied
moet gesitueerd worden. Later, vanaf de eerste helft van de 19de eeuwe worden binnen het rpojectgebied
twee boerderijtjes gebouwd, waarschijnlijk langgevelboerderijtjes, die op hun beurt in het derde kwart van de
20ste eeuw afgebroken werden. Na afbraak van die boerderijtjes nam de natuur het terrein terug in beslag en
ontstond een vrij dicht bos op de zuidelijke terreinhelft en een hooiland op de noordelijke helft.

- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Het verkavelen van de gronden en zelfs het verleggen van het tracé van het kerkepad heeft geen enkele impact
op de bodem. De kavels ligen aan een uitgeruste weg, voorzien van alle nutsleidingen, waarop de eventueel te
bouwen woningen na verkoop van de kavels kunnen aansluiten. Het zullen pas de woningen en aanleg van
tuinen en inritten etc zijn die in de toekomst gaan zorgen voor een impact op het bodemarchief, maar,
daarover kan nu geen enkele uitspraak gedaan worden aangezien er geen bouwplannen, noch bodemingrepen
gepaard gaan met deze verkaveling.

Verstoorde zones:

Fig. 23: Verstoorde zones binnen het projectgebied. Mogelijk matig verstoorde zone is rood omcirkeld, het
betreft de boerderij in het zuidzuidwestelijk terreindeel.
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Een afweging van de methodes voor verder archeologisch onderzoek en archeologische evaluatie
van het projectgebied:
De beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, veldkartering,
landschappelijk booronderzoek en geofysisch onderzoek zullen waarschijnlijk geen resultaten opleveren die
kunnen opwegen tegen de kosten die ermee gepaard gaan:
Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieën in de bodem op maar aangezien er geen structuren in
harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden behoudens misschien enkele muurtjes/restanten
van het gebouwtje in de zuidoostelijke hoek van het terrein, zal dit eerder moeilijk interpreteerbare sporen
opleveren die enkel geïnterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden door een ondersteunende ingreep in
de bodem. Bovendien is deze methode duur en zullen de resultaten niet opwegen tegen de kosten, ook gelet
op de beperkte beschikbare ruimte om dergelijk onderzoek uit te voeren.
Veldkartering: gelet op de begroeiing van het grootste deel van het terrein is deze methode niet bruikbaar.
Landschappelijk bodemonderzoek is wenselijk om na te gaan in hoeverre de oorspronkelijke bodemopbouw
bewaard gebleven is, hetzij eventueel geschonden. Maar aangezien er eigenlijk geen indicaties zijn voor zeer
ernstige bodemverstorende activiteiten in het verleden en de zeer dichte begroeiing op de plaats waar het
19de-eeuwse boerderijcomplex stond, kan, ook om kostenbesparend te werken, beter gecombineerd worden
met een proefsleuvenonderzoek.
Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek: er zijn geen indicaties voor het mogelijk aantreffen
van prehistorische artefacten. Het is aan te raden om tijdens een proefsleuvenonderzoek extra oplettend te
zijn voor eventuele prehistorische vondsten, mede omwille van het feit dat een verkennend/waarderend
booronderzoek zeer duur is.
Proefsleuven: via het programma van maatregelen zal een proefsleuvenonderzoek opgelegd worden om het
projectgebied archeologisch verder te kunnen evalueren en waarderen.

Advies:
Ondanks voorgaande waaruit kan blijken dat de archeologische verwachting om verschillende redenen matig
moet ingeschat worden, zal via het programma van maatregelen toch aanbevolen worden het projectgebied te
onderwerpen aan een proefsleuvenonderzoek teneinde definitief uitsluitsel te kunnen krijgen over de
archeologische waarde ervan.
Beschrijving van de aanpak
De bomen en struiken binnen het projectgebied mogen afgezaagd tot maaiveld hoogte, maar niet ontstronkt
noch gefreesd worden. Ontstronken en uitfrezen van wortelstronken kan immers leiden tot ernstige
beschadiging van de oorspronkelijke bodemopbouw en eventueel aanwezige archeologische sporen en
artefacten.
Het proefsleuvenonderzoek met ingreep in de bodem dient uit te worden gevoerd als een standaard
proefsleuvenonderzoek met ononderbroken 2 m brede parallelle proefsleuven zuid - noord georiënteerd op
het terrein rekening houdend met de richting van het reliëf. 2 m brede proefsleuven geven het beste resultaat
om de verstoringen vast te stellen, af te bakenen en te determineren.
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Door ze in te planten op een onderlinge afstand van maximaal 15 m wordt meteen gebiedsdekkend gewerkt en
kan gemakkelijk 10% van het terrein onderzocht worden zoals bepaald in de Code van goede Praktijk.
Aanvullend, om minimaal 12,50% van het terrein te onderzoeken, worden kijkvensters of volgvensters
aangelegd indien sporen aangetroffen worden. De kijk- en/of volgvensters worden aangelegd om een beter
inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van sporen, indien er aangetroffen worden, om een duidelijke
afbakening te kunnen maken voor een eventueel vervolgonderzoek indien toch waardevolle sporen zouden
aangetroffen worden of om de schijnbare afwezigheid van sporen te verifiëren.

Fig. 24: Voorstel van inplanting van de proefsleuven
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Fig. 25: Bestaande toestand van het projectgebied
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1.2.5 Samenvatting gespecialiseerd publiek

zie 1.2.4

1.2.6 Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek
Aan de Eindhovensebaan in het gehucht Vlasmeer bij Eksel, deelgemeente van hechtel-Eksel, wenst men een
verkaveling te realiseren zonder ingreep in de bodem. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor mogelijke
aanwezigheid van archeologische sporen binnen het projectgebed, noch in een redelijk wijde omgeving
rondom dat gebied. De afwezigheid van aanwijzingen wil echter absoluut niet zeggen dat er geen
archeologische sporen aanwezig zijn. Uit de bronnen blijkt het gebied wel redelijk vruchtbaar te zijn getuige het
feit dat het al inde Nieuwe Tijd, mogelijk Late-Middeleeuwen in gebruik genomen werd als landbouwgebied.
Later, in de 19de eeuw, werden binnen het projectgebied twee boerderijtjes gebouwd, die inmiddels ook
alweer geruime tijd geleden, ergens tussen 1961 en 1970, afgebroken werden. Omdat de beschikbare bronnen
geen uitsluitsel konden geven over de aan- of afwezigheid van archeologische erfgoedwaarden binnen het
rpoejcetgebied wordt geadviseerd het terrein te onderwerpen aan een archeologisch proefsleuvenonderzoek
teneinde het projectgebied te kunnen evalueren op haar archeologische waarde.
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Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 14: Bodembedekkingskaart, opnamejaar 2012 - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 20/06/2018 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 15: Ferrariskaart (1771-1776) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 20/06/2018 situering plangebied blauw omkaderd

220500

noord

HAASTbvba

219000

< 500 m >
GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

206500
206400
206300

Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 16: Atlas der Buurtwegen (1845) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 20/06/2018 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 17: Vandermaelenkaart (1854) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 20/06/2018 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 18: Topografische kaarten 1863 - 1969 - Bron: www.cartesius.be (ngi)
Datum aanmaak plan: 20/06/2018 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 19: Luchtfoto’s, opnamejaren 1961, 1979-1990, 2005-2007, 2013-2015
Bron: 1961: AGIV archief - www.geopunt.be - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 20: Centraal Archeologische kaart - bron: cai.onroerenderfgoed.be
Datum aanmaak plan: 20/06/2018 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 21: Verstoorde zones - Bron: luchtfoto 1961 AGIV-archief 1961-02-14_69441
Datum aanmaak plan: 20/06/2018 situering plangebied blauw omkaderd
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Plan 22: Terrein, huidige toestand - Bron: Haast bvba
Datum aanmaak plan: 20/06/2018

206500
206400

<15m>

206300

<15m>

Project: Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 70<>82 - Projectcode: 2018F12
Plan 23: Voorstel inplanting proefsleuven - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 20/06/2018 situering plangebied blauw omkaderd
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