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Hoofdstuk 2

Landschappelijk booronderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2018F86 (landschappelijk booronderzoek)

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met in totaal
een kadastraal oppervlakte van ca. 21.113 m2. Daarmee
valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen
waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen
3000 m2 of meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei
2014 en de Code van Goede Praktijk).
Annelies De Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Assistent-aardkundige

Locatie:

Nick Van Liefferinge
OE/ERK/Archeoloog/2016/00111
Hamont-Achel, Heideveld (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 232365, y= 217222
punt 2: x= 232587, y= 217389
Afd. 1, Sectie A, Percelen 950C, 942B, 944B, 937, 936, 935,
934, 933 en 923H

Periode uitvoering:

12-06-2018

Relevante termen29:

Bureauonderzoek, plaggenbodem,
steentijd artefactensites.

Bebouwde zones:

Geen

29

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 2.1: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

Fig. 2.2: Meest recente luchtfoto met situering van het projectgebied (© DOV).
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2.1.2 Microreliëf en bodem
Het projectgebied is gelegen aan het Heiveld te Hamont-Achel, binnen de archeoregio van de Kempen.
Het terrein ligt op een uitloper van het Kempens Hoogplateau, ten zuiden van het projectgebied. Deze
regio behoort tot de vlakte van Bocholt, een vlak gebied ten noorden van de breuksteilrand van Bree,
die de noordrand van het Kempens plateau vormgeeft.30
Het digitaal hoogtemodel (DHM II) (fig. 2.3) toont dat het projectgebied is gelegen in een licht glooiend
landschap met een hoogteverschil van 4 m, waarbij het reliëf licht in noordelijke richting daalt. Het
projectgebied zelf kent een hoogteverschil van ca. 2 m. Op het detail uit het DHM II (fig. 2.4) is te zien
dat de westelijke zone van het projectgebied 1 m tot 1,5 m lager ligt dan de omgeving. Het centrale
deel van het projectgebied ligt hoger. De bodemkaart toont de aanwezigheid van plaggenbodems op
de oostelijke helft van het projectgebied, namelijk een Zdm-bodem en een Zam-bodem. Het is dus
mogelijk dat dit eerder een “bolle akker” is waarbij het oorspronkelijke reliëf licht is opgehoogd door
jaren van aangevoerde plaggenbemesting. Ook is op het detail uit het DHM II langs de zuidelijke grens
een cirkelvormige verhoging zichtbaar. Dit komt overeen met de locatie van een cirkelvormige
structuur die zichtbaar is op enkele luchtfoto’s (zie ook 1.2.2 Historische beschrijving van het
projectgebied). De Erkbeek loopt langs de oostelijke grens van het projectgebied. Het terrein watert
dan ook af in (noord)oostelijke richting.

Fig. 2.3: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied.

30

Antrop M. et al. 2002. 47.
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Fig. 2.4: Detail uit het digitaal hoogtemodel met situering van het projectgebied.
Het geografisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit afzettingen uit de
Kiezeloolietformatie (codering KzJa). De Kiezeloolietformatie vormde zich tijdens het Plioceen (5,4 ma
– 1,77 ma31) en ligt binnen het projectgebied op een diepte tussen -43,06 en -43,64 m (volgens de
diktekaart quartair). Hieronder staan de verdere voor het projectgebied beschikbare gegevens
opgesomd volgens www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
•

•

•

31

Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 2.6) is het voornaamste
lithografische kenmerk van de Kiezeloolietformatie het voorkomen van wit zand met enkele
kleihoudende en lignietachtige intercallatie.
De quartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 2.7) duidt het onderzoeksgebied
aan met code 40. Dit staat voor eolische afzettingen (ELPw-MPs) van het Weichseliaan (LaatPleistoceen; 116 ka – 11,7 ka) en/of het Saaliaan (Midden-Pleistoceen; 238 ka – 126 ka) met
daaronder hellingsafzettingen (HQ) van het quartair. Hieronder komen fluviatiele afzettingen
(F(HRM)LP-MP) voor die bestaan uit herwerkte Maas- en Rijnsedimenten van het LaatPleistoceen (126 ka – 11,7 ka) en het Midden-Pleistoceen (465 ka – 126 ka). Onder deze
fluviatiele afzettingen komen Fluviolacutriene en lacustro-eolische afzettingen (F(e,l)LP-MP)
van het Pleistoceen (2,58 ma – 11,7 ka) voor met eronder opnieuw fluviatiele afzettingen
(F(R)VPb) (Rijnsedimenten) van het Baveliaan (Post-Jaromillo – Vroeg-Pleistoceen; 1,07 ma –
0,85 ma).
De bodemkaart (fig. 2.5) toont drie verschillende bodemtypes op het projectegbied, namelijk
een Zdp(o)-bodem, een Zam-bodem en een Zdm-bodem. De Zdp(o)-bodem is een matig natte

Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
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zandbodem zonder profiel met een sterke antropogene invloed. Dit zijn vermoedelijk bodems
waarvan de kenmerkende horizonten werden afgegraven, zonder dat de onderliggende lagen
zijn verstoord.32 Een Zdm-bodem is een matig natte zandbodem met een dikke antropogene
humus A horizont. Als laatste bestaat een groot deel van het projectgebied uit een Zambodem. Een zeer droge zandbodem met een dikke antropogene humus A horizont. Zowel de
Zdm-bodem als de Zam-bodem zijn plaggenbodems. Deze plaggen kunnen mogelijk intacte
archeologische waarden afdekken wat een verhoogde bewaarkans voor archeologische
(sporen)sites kan betekenen.

Fig. 2.5: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

32

Baeyens L. 1976. 51.
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Fig. 2.6: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 2.7: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en
waterlopen.
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2.1.3 Inrichting van het terrein
Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd op terrein duidelijk dat het projectgebied in
verschillende zones valt in te delen. De lange westelijke strook is ingericht als een lokale speelweide
met voetbalgoals, klimrekken, banken, vuilnisbakken, aangeplante bomen etc. (fig. 2.9). De
zuidwestelijke hoek van het projectgebied is niet in gebruik en dichtbegroeid met struweel (fig. 2.10).
Het kleine overgangsperceel naar het grote akkerveld, is ingezaaid met een graangewas (fig. 2.11). De
grootste aaneengesloten zone van het terrein omvat een groot akkerveld dat is ingezaaid met maïs
met in het oosten ervan bomen ter hoogte van de Erkbeek (fig. 2.12). De meest zuidelijke zone van het
projectgebied, ten oosten van de Zandstraat, is een terrein dat was afgespannen met stroomdraad
(fig. 2.13). Vermoedelijk is deze zone gebruikt voor paarden of dergelijke.

Fig. 2.8: Recente luchtfoto met daarop de huidige terreincondities aangeduid.
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Fig. 2.9: Zicht op speelweide.

Fig. 2.10: Zicht op dicht gegroeide zone dat momenteel niet meer in gebruik is.
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Fig. 2.11: Zicht op graanveld.

Fig. 2.12: Zicht op maïsveld.
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Fig. 2.13: Zicht op zuidelijke zone van terrein, ten oosten van Zandstraat.
2.1.4 Onderzoeksopdracht
Binnen de onderzoeksopgracht zoals is weergegeven in paragraaf 1.1.3, zijn landschappelijke boringen
nodig om vast te stellen of de bodemopbouw van het projectgebied nog intact is. Een cruciaal element
voor steentijdarcheologie is dat het lithisch materiaal zich nog in situ bevindt. Deze in situ
aanwezigheid kan enkel gegarandeerd worden indien de bodemopbouw nog intact is. Indien de
bodemopbouw niet meer intact is, verliezen de hierin aanwezige lithische artefacten een deel van hun
wetenschappelijke waarde.
Daarmee heeft dit landschappelijk booronderzoek als doel de aardkundige opbouw van het terrein en
de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap te evalueren door middel van een
gerichte staalname, in overeenstemming met de Code van Goede Praktijk paragraaf 7.3.1.
Op basis van de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek zal de te volgen strategie voor het
verdere onderzoek bepaald worden.
2.1.5 Onderzoeksmethode en -technieken
Methode
Bij de uitvoering van de boringen werden keuzes gemaakt over:
- Het type grondboor
- De diameter van de grondboor
- Het patroon van de boringen
- De afstand tussen de boorraaien
46
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-

De afstand tussen boringen in een raai
De oriëntatie van de boorraaien
De diepte van de boringen
De wenselijkheid van het zeven van de boorkern

Deze keuzes zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de diepte van de boringen, de diepte van
de grondwatertafel en de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek.33
Technieken en motiveringen
De boringen zelf gebeuren met de Edelmanboor met een boorkopdoorsnede van 7 cm. Hiermee kan
tot 125 cm diep worden geboord, wat voor het overgrote deel voldoende is om de boorresultaten in
functie van bodemintactheid degelijk te kunnen interpreteren. Om ervoor te zorgen dat de
dekkingsgraad van de boringen dusdanig is dat het volstaat om voldoende gefundeerde uitspraken te
doen over het geheel van het onderzochte gebied is gekozen voor 17 boringen die regelmatig over het
terrein werden verspreid in functie van het bodemgebruik en de toegankelijkheid van het terrein. Waar
nodig kan met een gutsboor van 3 cm breedte aanvullend worden geboord. De gutsboor werkt immers
minder verstorend en op een gaaf profiel in de guts kan een profielstudie en bijkomende interpretatie
beter worden uitgevoerd. Het was niet wenselijk om de boorkern te zeven, dit in functie van de
doelstelling van het landschappelijk booronderzoek (welke in een notendop het bepalen van de
intactheid van de bodemgesteldheid betreft), gecombineerd met observaties te velde (na
macroscopische inspectie werden geen artefacten aangetroffen in de sedimenten).
Voor de boorbeschrijvingen wordt er gewerkt volgens de FAO richtlijnen34 aangepast aan de Belgische
normen om te kunnen vergelijken met de Belgische bodemkaart. In deze richtlijnen worden voor
profielbeschrijvingen 5 statussen voorgesteld. De boorbeschrijving valt onder status vier, de
voorlaatste. “Soil augering descripition: soil augerings do not permit a comprehensive soil profile
description. Augerings are made for routine soil observation and identification in soil mapping, and for
that purpose normally provide a satisfactory indication of the soil characteristiscs. Soil samples may be
collected from augerings35.”
Uit het bovenstaande blijkt dat de boringen niet toelaten om een bodemprofiel uitgebreid te
beschrijven. Ze worden gebruikt voor standaard bodemwaarnemingen en identificaties in
bodemkartering. Daarom bieden ze ook voldoende informatie voor bodemkarakteristieken. Stalen
kunnen worden genomen voor bepaalde doeleinden. In de FAO richtlijnen komen maar liefst 19
parameters bij een bodemprofielbeschrijving aan bod. Daarvan kunnen slechts enkele weerhouden
worden tijdens boringen.
•

Horizont

De grenzen van horizonten geven informatie over de dominante factoren die de bodem vormden. In
bepaalde gevallen wijzen ze op de menselijke impact op het landschap. De horizontgrenzen worden
beschreven volgens diepte (in cm), duidelijkheden en topografie.
•

Belangrijkste bestanddelen

33

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 7.3.2 van de Code van Goede Praktijk.
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
35
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed., 6.
34
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Hier gaat het vooral over de textuur van het sediment. Bodemtextuur verwijst naar de verhouding van
de verschillende korrelgroottes in een bepaald bodemvolume en wordt beschreven als de
bodemtextuur. De korrelgroottes verwijzen naar klei, silt (leem) en zand.
•

Kleur van de matrix

Bodemkleuren gegeven de samenstelling én oxidatie-reductie omstandigheden van het heden én het
verleden weer. De kleur wordt over het algemeen bepaald door huidjes van zeer fijne bestanddelen
van gehumificeerd organisch materiaal (donker), ijzeroxides (geel, bruin, oranje en rood),
mangaanoxides (zwart) en andere, of het kan te wijten zijn aan de kleur van het oorspronkelijk
sediment. De kleur van de bodemmatrix van elke horizont moet worden geregistreerd in vochtige
omstandigheden. Hierbij moeten hue, value en chroma zoals aangegeven in de Munsell Soil Color Chart
worden genoteerd.
•

Bodemstructuur

De bodemstructuur kan slechts in bepaalde gevallen verduidelijkt worden, omdat hiervoor meestal
grotere profielwanden nodig zijn, en is optioneel.
•

Artefacten

Artefacten zijn vaste of vloeibare substanties die: (1) zijn verwekt of veranderd door vooral mensen als
onderdeel van industriële of artisanale processen, of (2) door menselijke activiteit naar de oppervlakte
zijn gebracht van een diepte waar ze nooit werden beïnvloed door oppervlakte processen.
•

HTM (Human-transported material)

Dit werd als volgt gedefinieerd: “Human-transported material (abbreviation ‘HTM’): Any solid or liquid
material moved into the soil from a source area outside of its immediate vicinity by intentional human
activity, usually with the aid of machinery, without substantial reworking or displacement by natural
forces”36.
2.2 Assesmentrapport
2.2.1 Resultaten van het landschappelijk booronderzoek37
Op 12 juni 2018 werden 20 landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein (fig. 2.14). Voor de
situering van de boorpunten werd aanvankelijk een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m
gehanteerd. Elke boring kon naar behoren worden uitgevoerd, op uitzondering van boring 15 en 20.
Boring 15 moest gestaakt worden omdat de toplaag zeer hard was en het sediment was dermate los,
dat er enkel verlies van sediment was. Boring 20 moest enkele meters verplaatst worden naar het
zuidwesten om de schade aan de graangewassen te beperken.

36

FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
Voor de volledige gedetailleerde beschrijvingen van alle boringen wordt verwezen naar de boorinventaris in
bijlage.
37
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Fig. 2.14: Uittreksel uit het kadasterplan met situering van de uitgevoerde landschappelijke
boorpunten.
Volgens de bodemkaart (fig. 2.15) kunnen de boorpunten in drie pedogenetische zones gesitueerd
worden:
• Zdp(o)-gronden worden omschreven als matig natte zandbodems zonder profiel met een
sterke antropogene invloed.
• Zdm-gronden worden omschreven als matig natte zandbodems met een dikke antropogene
humus A horizont (plaggenbodem).
• Zam-gronden worden omschreven als zeer droge zandbodems met een dikke antropogene
humus A horizont (plaggenbodem).
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Fig. 2.15: Uittreksel uit de bodemkaart met situering van de uitgevoerde landschappelijke
boorpunten.
Boringen
(fig. 2.20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bodemkaart
(fig. 2.21)
Zam of Zdm
Zam of Zdm
Zdm
Zam
Zam
Zam
Zdm
Zdm
Zdm
Zdm
Zdm
Zdm
Zam
Zam
Zam
Zdp(o)
Zdp(o)
Zdp(o)
Zdp(o)
Zdp(o)

Waarneming
Ap – B – C
Ap1 – Ap2 – Ap3 – Ap4 – B – C
Ap1 – Ap2 – C
Ap – C
Ap1 – Ap2 – B – C
Ap – B – C
Ap – B – C
Ap – B – C
Ap – B – C
Ap – B – C
Ap1 – Ap2 – afzetting 1 – veen 1 – afzetting 2 – veen 2 – afzetting 3
Ap – zandig veen – afzettingen
C
C
C
Ap1 – Ap2 – Ap3 – C
Ap – C
Ap – C
Ap – C
Ap – C
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Er konden vier pedogenetische zones worden onderscheden van elkaar die ook duidelijk een link
vertonen met het reliëf. Het gaat hierbij om de volgende pedogenetische zones:
• Bodems met een dikke antropogene humus A-horizont
• Bodems zonder profielontwikkeling
• Gronden met een fluviatiele stratigrafie
• Afgegraven bodems (OT-bodems)
Bodems met een dikke antropogene humus A-horizont
Ter hoogte van het akkerveld met maïs werden twaalf boringen gezet waarvan acht boringen (boring
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 1038) over het algemeen met elkaar overeen komen en tot deze pedogenetische
groep worden gerekend. Een belangrijk kenmerk van deze zone is dat er duidelijk een positief reliëf
aanwezig is. Men zou kunnen spreken dat er een kleine heuvelrug aanwezig is met een hoogteverschil
van ca 50-80 cm ter hoogte van dit maïsveld.
Er is sprake van bodems met een dikke antropogene humus A-horizont omwille van de aanwezigheid
van een dikke Ap-horizont over het volledige terrein met een minimale diepte van ca. 30 tot 40 cm
onder het maaiveld. In de westelijke zone (boring 2, 3 en 5) waren zelfs meerdere sub-niveaus in de
Ap-horizont te onderscheiden van elkaar. Een volgende eigenschap is de aanwezigheid van een
ontwikkelde B-horizont. Zowel aanwezigheid van een dikke Ap-horizont als de aanwezigheid van een
B-horizont wijst op een goede bodembewaring en een potentieel op grondsporensites ter hoogte van
deze zone.
Boring 10 zal als referentieprofiel gebruikt worden. De Ap-horizont rijkt een totale diepte van 50 cm
onder het maaiveld, maar kan onderverdeeld worden in twee sub-niveaus. Ap1 is droog, zeer zacht en
los zand dat zeer makkelijk verloren ging uit de boor en rijkte tot een diepte van 15 cm onder het
maaiveld. De kleur kan omschreven worden als grijs zwart met veel humus en organsich materiaal.
Ap2 werd omschreven als zeer zacht en vast, wat duidt veel compacter materiaal. De kleur was donker
bruin tot zwart met veel organisch materiaal en humus. De B-horizont is homogeen en is te situeren
tussen 50 cm en 65 cm onder het maaiveld en is donker oranje bruin. De C-horizont is te situeren op
een diepte van 70 cm onder het maaiveld. De homogene C-horizont bestaat uit zand en is rijk aan
mangaanspikkels en kwarts. De kleur wordt omschreven als zeer licht oranje tot zeer licht geel bruin.
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Boring 3 en 4 zouden in principe tot deze groep gerekend kunnen worden omwille van de dikke Ap-horizont
(met sub-niveaus voor boring 3). Omwille van de afwezigheid van de B-horizont worden deze echter tot de groep
van bodems zonder profielontwikkeling gerekend.
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Boring 10
Projectcode: 2018F86
Datum: 12/06/2018
Type: Landschappelijk onderzoek
Type boor: Edelmanboor, 7 cm Æ
Techniek: manueel
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt
H1 (Ap)
0-50 cm: zand met veel bioturbatie en humus;
homogeen donker grijs zwart met wit
H2 (B)
50-70 cm: zand met roestvlekken, Mg-spikkels en
kwarts; homogeen donker oranje bruin
H3 (C)
70- cm: zand met roestvlekken, Mg-spikkels en
kwarts; homogeen donker geel met bruin
Bereikte diepte: -95 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
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Bodems zonder profielontwikkeling
Enkele boorprofielen toonden aan dat ter hoogte van enkele zones van het terrein geen B-horizont
(meer) aanwezig is (boring 3, 4, 16, 17, 18, 19 en 20). De bodems vertoonden een Ap-profiel – met al
dan niet meerdere sub-niveaus – die rechtsreeks aansloot op de C-horizont.
Boring 3 zal als referentieprofiel gebruikt worden en ten noorden van de heuvelrug te situeren. De Aphorizont rijkt een totale diepte van 35 cm onder het maaiveld en kon onderverdeeld worden in twee
sub-niveaus. Ap1 rijkt tot een diepte van 20 cm en is droog, zeer los en zacht. Het sediment was moeilijk
te verzamelen door het verlies uit de boor. De kleur was homogeen donker bruin en zwart. Ap2 was
vaster en compacter van structuur. De C-horizont is te situeren op een diepte van 40 cm, is homogeen
en bevat mangaan en kwartsen. De kleur wordt omschreven als zeer licht oranje of zeer licht geel
bruin. Naar het einde van de boring werd het sediment donker oranje van kleur, wat duidt op
gleyverschijnselen.
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Boring 3
Projectcode: 2018F86
Datum: 12/06/2018
Type: Landschappelijk onderzoek
Type boor: Edelmanboor, 7 cm Æ
Techniek: manueel
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt
H1 (Ap)
0-40 cm: zand met veel bioturbatie en humus;
homogeen donker grijs zwart met wit
H2 (C)
40- cm: zand met roestvlekken, grind, Mg-spikkels en
kwarts; homogeen licht oranje met bruin; Top van
horizont bevat grover zand met grind < 5mm
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
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Gronden met een fluviatiele stratigrafie
Twee boringen (boring 11 en 12) ,in de oostelijke zone van het terrein, werden op een 20-tal m van de
Erkbeek geplaatst. Ze worden tot een aparte categorie gerekend omwille van de aanwezigheid van
alluviale eigenschappen. De bodemprofielen vertonen bewaarde veen- en zandige veenlagen die van
elkaar gescheiden worden door grove zandlagen die op hun beurt veel organisch materiaal bevatten.
Deze grove zandlagen zijn sterk gelaagd en zijn opmerkelijk grover dan het zand waar de C-horizonten
elders op het terrein uit zijn opgebouwd. De situering langs de beek, de aanwezigheid van veenlagen,
de kriskras gelaagdheid, de diversiteit aan afwisselende lagen en de korrelgrootte van het sediment,
leidden tot de conclusie dat het hier om een stratigrafie die veroorzaakt is door fluviatiele activiteit.
Deze afzettingen bevatten geen mangaanspikkels of kwartsen, in tegenstelling tot het aangetroffen
natuurlijk materiaal elders in het projectgebied.
Boring 11 zal als referentieprofiel gebruikt worden. De eerste horizont is de Ap1-horizont die rijkt tot
een diepte van 40 cm onder het maaiveld. De omschrijving van deze Ap1-horizont zit volledig in lijn
met de eerder omschreven Ap1-horizonten, namelijk droog, zeer los en zacht. De Ap2-horizont is te
situeren op een diepte tussen 40 en 65 cm onder het maaiveld en is zeer zacht en vast met een zwarte
kleur
Op een diepte van 65 tot 75 cm onder het maaiveld is een grof zandige afzetting (afzetting 1) aanwezig
met zeer lichte uitlogingsverschijnselen. De kleur wordt omschreven als grijs zwart. Van een echte Ehorizont is geen sprake omdat de afzetting veel organisch materiaal bevat en de laag geen deel
uitmaakt van een bodemvormingsproces.
Onder de grof zandige afzetting (afzetting 1) is een heterogene veenlaag (veen 1) aanwezig op een
diepte van 75 tot 80 cm onder het maaiveld. Er is een lichte bijmenging van zeer fijn zand op te merken.
Vervolgens is een tweede grof zandige afzetting (afzetting 2) aanwezig dat veel organisch materiaal
bevat, waardoor bij de omschrijving over veen als bijmenging wordt gesproken. Er valt een sterke
gelaagdheid waar te nemen van afwisselend sterk organische en zwak organische laagjes. De kleur
wordt omschreven als gelaagd bruin, zwart en grijs.
Afzetting 2 wordt opgevolgd door een tweede veenlaag (veen 2) op een diepte van 90 tot 110 cm
onder het maaiveld. In tegenstelling tot de bovenliggende veenlaag (veen 1) is deze laag homogener
van aard met weinig tot geen waarneembare aanwezigheid van zandbijmenging.
Op een diepte van 110 tot 120 cm (afzetting 3) onder het maaiveld is een grofzandige afzetting met
zeer veel organisch/venig materiaal te situeren. De afzetting is zeer sterk gelaagd met de kleuren
donker grijs, zwart en donker bruin.
Ten slotte is er een vierde afzetting (afzetting 4) bestaande uit licht grijs grof zandig materiaal. Het is
relatief zuiver, zonder enige bijmenging van organisch of venig materiaal.
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Boring 11
Projectcode: 2018F86
Datum: 12/06/2018
Type: Landschappelijk onderzoek
Type boor: Edelmanboor, 7 cm Æ
Techniek: manueel
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt
H1 (Ap1)
0-40 cm: zand met veel bioturbatie en humus;
homogeen donker grijs zwart met wit
H2 (Ap2)
40-65 cm: zand met veel bioturbatie en humus;
homogeen zwart
H3 (Afzetting 1)
65-75 cm: zand met humus; heterogeen grijs zwart
H4 (Veen 1)
75-80 cm: veen met zand en humus; homogeen zwart
H5 (Afzetting 2)
80-90 cm: zand met veen en humus; gelaagd bruin
zwart met grijs
H6 (Veen 2)
90-110 cm: veen met humus; homogeen zwart
H7 (Afzetting 3)
110-120 cm: zand met veen, humus, Mg-spikkels en
kwarts; gelaagd bruin met grijs
H8 (Afzetting 4)
120- cm: zand; homogeen licht grijs
Bereikte diepte: -130 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Fluviatiel bodemprofiel
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Afgegraven bodems
Ter hoogte van het meest zuidelijke gelegen perceel konden slechts twee boringen met zeer veel
moeite worden uitgevoerd. De derde boring leverde hetzelfde resultaat op met een totaal verlies van
sediment. De toplaag was zeer hard en het was moeilijk om een positieve boring naar behoren uit te
voeren. Er werd direct zeer los zandig materiaal aangeboord. Dit zand was homogeen licht oranje tot
licht geel bruin met de aanwezigheid van mangaanspikkels en kwartsen. Boring 13 wordt hieronder als
referentieprofiel gebruikt en komt volledig overeen met bovenstaande omschrijving.
Boring 13
Projectcode: 2018F86
Datum: 12/06/2018
Type: Landschappelijk onderzoek
Type boor: Edelmanboor, 7 cm Æ
Techniek: manueel
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt
H1 (C)
0- cm: zand met Mg-spikkels en kwarts; homogeen
licht oranje
Bereikte diepte: -20 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Boring gestaakt vanwege te los zand.
Bovenste lagen zijn weggegraven. C-horizont
dagzoomt.
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2.2.2 interpretatie van het onderzochte gebied
Op basis van de landschappelijke boringen kunnen binnen het projectgebied vier pedogenetische
zones worden afgebakend met een bodemclassificatie die licht afwijkt van de bodemkaart. Alvorens
in te gaan op de interpretatie van deze pedogenetische zones, is het belangrijk om te benadrukken dat
er hier spake is van een gradiëntzone aan de oever van een kleine rivier. Het digitaal hoogtemodel (fig.
2.16) toont aan dat er in de centrale zone van het terrein een gradiënt aanwezig is dat als een zandrug
zou kunnen worden geïnterpreteerd. Het is echter op dit moment niet dudielijk of het gaat om een
historische zandrug of eerder om een positief reliëf gecreëerd door plaggen. Aanvullend kan ook reeds
gesteld worden dat ter hoogte van deze zandrug geen enkele paleobodem werd aangetroffen.
Bodems ter hoogte van de gradiëntzone
8 van de 20 boringen leverden een profiel op met een dikke antropogene humus A-horizont waaronder
ook een intacte B-horizont aanwezig was (boring39 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 10). Alle boringen vormen samen
één pedogenetische zone die zich ter hoogte van de zandrug situeert in de centraal-oostelijke zone
van het terrein (fig. 2.16). Op dit moment in het onderzoek is het onmogelijk om de aanwezigheid van
de heuvelrug te verklaren aangezien verschillende verklaringen mogelijk zijn. Zo is het mogelijk dat het
gaat om een natuurlijk reliëfverschil vermits ten oosten van het projectgebied een rivierbedding
aanwezig is. Dit zou kunnen betekenen dat het hier gaat om een historische zandrug, wat ook de plotse
meander in de Erbeek in het noordoosten van het projectgebied verklaart. Een andere minder
waarschijnlijke verklaring is te zoeken in antropogene plagprocessen. Het booronderzoek toonde aan
dat er meerdere sub-niveaus in de Ap-horizonten te onderscheiden zijn. In één boring (boring 2) was
zelfs een Ap4-horizont aanwezig met beginnende uitlogingsverschijnselen. Het eeuwen lang
aanbrengen van plaggen op voor de gronden te cultiveren kan het landschap op termijn kunstmatig
verhoogd hebben. De aanwezigheid van een intacte ontwikkelde B-horizont kan hieraan gekoppeld
worden.
Indien het gaat om een natuurlijke gradiëntzone heeft dit implicaties wat betreft de archeologische
verwachting die zeer divers van aard is (fig. 2.16). Er is een hoge verwachting voor steentijd
artefactensites. De situering van de gradiëntzone ter hoogte van een rivier is vooral voor latere fases
uit de steentijd zoals mesolithicum en neolithicum zeer interessant. Op dergelijke oude zandruggen in
de zandstreken worden vaak palimpsesten van mesolithische kampementen teruggevonden. De
aanwezigheid van een dik plaggendek verhoogt de conservatiekans van artefactensites (o.a.
bescherming tegen ingrijpende ploegactiviteiten), maar er kon geen paleobodem worden vastgesteld.
Hierdoor kan het archeologisch potentieel (met betrekking tot prehistorische artefactensites) worden
bijgesteld. De kans dat eventuele artefactensites verstoord en opgenomen zijn in de ploeglaag is door
de afwezigheid van een paleobodem zeer groot. Kostenbaat wordt dan ook een negatief advies
gegeven voor verder (archeologisch) booronderzoek. Niettemin dient benadrukt te worden dat
ondanks van de lage trefkans, dit potentieel voor steentijd niet volledig als nihil mag worden ingeschat.
Wat betreft grondsporensites vanaf de metaaltijden tot en met WOII wordt het archeologisch
potentieel zeer hoog ingeschat met goede bewaring voor grondsporen door de aanwezigheid van een
dik plaggendek en een goed ontwikkelde B-horizont. De archeologische verwachting voor deze
waarden worden dan ook hoog ingeschat. Een proefsleuvenonderzoek is dan ook aangeraden. Dit
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Boring 3 en 4 zouden in principe tot deze groep gerekend kunnen worden omwille van de dikke Ap-horizont
(met sub-niveaus voor boring 3). Omwille van de afwezigheid van de B-horizont worden deze echter tot de groep
van bodems zonder profielontwikkeling gerekend.
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proefsleuvenonderzoek zal ook betere paleolandschappelijke informatie geven over de oorsprong van
de gradiëntzone zodat het archeologisch verwachtingspatroon eventueel kan bijgestuurd worden.
Bodems in de lager gelegen zones
Een tweede pedogenetische groep zijn bodems zonder profielontwikkeling (boring 3, 4, 16, 17, 18, 19
en 20). Het bodemprofiel bestond enkel uit een A- en C-horizont, zonder de aanwezigheid van een Bhorizont. De Ap-horizont reikte ook in deze pedogenetische groep relatief diep met in sommige
gevallen visueel te onderscheiden sub-niveaus wat duidt op een plaggendek. Deze zijn te situeren in
de westelijke zone van het projectgebied waar o.a. een speelveld aanwezig is en in de noordwestelijke
zone van de zandrug waar ook twee dergelijke bodems aanwezig. Ter hoogte van boring 20 aan het
graanveld werd ook een dergelijk profiel aangetroffen. Een verklaring geven voor de afwezigheid van
een B-horizont is moeilijk. Alleszins lijkt de Ap-horizont in de volledige westelijke zone sterk vergraven
te zijn. Desalniettemin werd er geen enkele verstoring van de C-horizont vastgesteld wat indiceert dat
de C-horizont zeer goed bewaard gebleven in de westelijke zone.
Bodems ter hoogte van de Erkbeek
De derde pedogenetische zone beslaat slechts twee boorpunten (boringen 11 en 12) en zijn te situeren
in de oostelijke zone binnen het projectgebied, ten westen van de Erkbeek (fig. 2.16). In deze
boorprofielen werd een Ap-horizont aangetroffen met diverse fluviatiele afzettingen. De fluviatiele
afzettingen in boorpunt 11 omvatten verschillende fases van depositie. Zo werden twee veenlagen
geïdentificeerd waartussen kris kras gelaagde grofzandige afzettingen aanwezig waren. Het
zandsediment bevatte geen mangaanspikkels of kwartsen wat erop wijst dat er aan het zandtype een
andere oorsprong wordt toegekend dan de gele/oranje zand met mangaan en kwarts elders op het
terrein. Men gaat er dan ook van uit dat de gele/oranje zand met mangaan en kwarts van eolische
oorsprong is. Alle waarnemingen wijzen erop dat de sedimenten uit boringen 11 en 12 van fluviatiele
oorsprong zijn.
Wat betreft de interpretatie is er zeer veel onduidelijk, want het kan hier zowel om natuurlijke
bewaarde paleobodems als antropogene bodems gaan. Ten eerste lijkt het tracé van de Erkbeek ter
hoogte van de oostelijke grens van het projectgebied rechtgetrokken te zijn. In deze vlakke regio met
dekzanden is te verwachten dat een dergelijk kleine stroom meandert doorheen het landschap, zoals
te zien is op de Ferrariskaart (paragraaf 1.2, fig. 1.20). De perceelgrenzen zijn tevens ook zeer recht en
lopen parallel met de Erkbeek. Er zijn in deze fase van het onderzoek echter te weinig gegevens
voorhanden om met zekerheid te kunnen stellen dat de oude meanderende Erkbeek ooit werd
rechtgetrokken. Indien dit immers het geval is, zou dit kunnen betekenen dat ter hoogte van boring 11
en 12 oude rivierbeddingen aanwezig zijn. De veenlagen zouden zo paleobodems kunnen zijn die
alluviaal werden afgedekt.
Een tweede hypothese om deze fluviatiele sedimenten te verklaren is te zoeken in grachtenstelsels
voor perceelafbakening. Het projectgebied is te situeren in een landschap dat eeuwen lang gebruikt is
geweest voor agrarische doeleinden. Het is dan ook zeker niet abnormaal dat er oude greppels en
grachten voor afbakening en afwatering aanwezig kunnen zijn binnen het projectgebied. Bij hoge
waterstranden van de Erkbeek en hoge grondwaterstanden kunnen ook deze grachten en greppels
onder invloed komen te staan van de alluviale werking van de Erkbeek wat de aanwezigheid fluviatiele
zandige sedimenten verklaart.
Beide hypotheses wijken zeer sterk af van elkaar waardoor het niet met zekerheid kan gesteld worden
of het hier om bewaarde natuurlijke paleobodems of oudere antropogene perceelsgrachten gaat. Met
andere woorden is de context van de afzettingen en de interpretatie van de boorprofielen geheel
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speculatief wat linea recta zeer uiteenlopende archeologische verwachtingen zou opleveren. Indien
het zou gaan om bewaarde paleobodems zou de archeologische verwachting voor steentijd zeer hoog
ingeschat worden. In het andere geval, wanneer het gaat om antropogene grachtsystemen, is er geen
enkele archeologische verwachting voor waarden ouder dan de begraven grachtsystemen. Deze grote
onzekerheid leidt tot een negatief advies voor een booronderzoek met ingreep in de bodem. Een
eerste argument voor dit negatief advies is te zoeken in de Code van Goede Prakijkt40 dat duidelijk stelt
dat het doel van dergelijke booronderzoeken met ingreep in de bodem is om sites op te sporen.
Vermits de interpretatie en context geheel onduidelijk is, is de kans bestaande dat er naar sites zal
gezocht worden in antropogeen gecreëerde contexten waar geen sites in aanwezig zullen zijn. Dit leidt
direct tot het tweede argument van de kosten-batenanalyse. Een booronderzoek met ingreep in de
bodem is relatief duur en kan in het geval van twijfel omtrent de interpretatie van het bodemprofiel
best niet gehanteerd worden. Ten derde levert een booronderzoek geen goed verticaal (stratigrafisch)
en horizontaal overzicht van het terrein. Dit is geen goede methode om uitsluitsels te geven inzake de
interpretatie van complexe stratigrafische eenheden door de limieten van de onderzoeksmethode.
Alle argumenten leiden tot de conclusie dat er te weinig informatie voorhanden is om een juiste
methodologie te adviseren. Omwille hiervan wordt er een positief advies gegeven voor archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem doormiddel van proefsleuven. Het proefsleuvenonderzoek
zal in deze pedogenetische zone duidelijkheid kunnen verschaffen omtrent de vorming, context en
interpretatie van de bodemprofielen. In de volgende paragraaf zal dit concreter worden toegelicht.
Afgegraven terrein
De laatste pedogenetische zone is te situeren in de meest zuidelijke zone van het projectgebied (boring
13, 14 en 15). De grond was hier dermate uitgedroogd dat boren quasi onmogelijk was. De toplaag
met mossige vegetatie was zeer hard en eens deze toplaag doorbroken werd, was er een verlies van
sediment uit de boor omdat het sediment dermate los en zacht was tot op de individuele korrelgrootte.
De aanwezigheid van mangaanspikkels en kwartsen, de licht oranje/zeer licht gele bruine kleur stemt
volledig overeen met het eolisch sediment dat werd aangetroffen in de C-horizonten in de andere
boorprofielen elders op het terrein. Men gaat er dan ook van uit dat ter hoogte van dit terrein de
ploeglaag, eventuele B-horizont en minstens een deel van de C-horizont in het verleden volledig
verdwenen is.

40

Code van Goede Praktijk 2.0: 59.
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Fig. 2.16: Detail uit het digitaal hoogtemodel met situering van de uitgevoerde landschappelijke
boorpunten.
2.2.3 Synthese
Op basis van de boringen kan gesteld worden dat het terrein grotendeels een onverstoorde
bodemopbouw heeft waar geen podzol is bewaard. De vier bodemprofielen die men kan
onderscheiden zijn:
- Ap-B-C-profiel
- Ap-C-profiel
- Ap-fluviatiele afzettingen
- C-profiel (afgegraven terrein)
Beantwoording onderzoeksvragen:
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van een archeologische site kan niet afdoende gestaafd worden. Enkel in de meest
zuidelijke zone van het terrein worden geen archeologische waarden verwacht vermits de eerste
niveaus duidelijk zijn afgegraven. Elders op het terrein wordt een archeologische verwachting
opgesteld met een hoge trefkans voor grondsporensites van de metaaltijden tot en met WOII. De
gradiëntzone in de oostelijke zone van het projectgebied is zeer interessant om te onderzoeken, mede
door de situering ter hoogte van een rivier. Hoewel de landschappelijke interpretatie hiervan nog niet
volledig vast staat, is duidelijk dat er een dik plaggendek aanwezig is zonder enige indicatie van een
intacte paleobodem, zoals bijvoorbeeld een podzol. Wat betreft de steentijd artefactensites is het
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potentieel hoog, maar wordt het verwachtingspatroon eerder laag ingeschat door de slechte
conservatie door het gebrek van een paleobodem.
In de oostelijke zone van het terrein ter hoogte van de Erkbeek werden fluviatiele sedimenten in
combinatie met veenlagen aangetroffen. In de huidige fase van dit onderzoek is het onduidelijk of het
enerzijds gaat om natuurlijk bewaarde paleobodems of anderzijds gaat om antropogene gracht- en
greppelsystemen. Een archeologisch verachtingspatroon kan bijgevolg niet voor worden opgesteld.
Zijn er archeologische relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aan- of afwezigheid van archeologische relevante sites.
Andere onderzoeksmethodes zoals onderzoek met ingreep in de bodem doormiddel van proefsleuven
zijn nodig om deze vraag te beantwoorden.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Potentieel is hier relevante informatie aanwezig over sporensites vanaf de metaaltijden tot en met
WOII. Gezien het ontbreken van systematisch onderzochte archeologische vindplaatsen in de
omgeving van het projectgebied is een grote kenniswinst te behalen.
Er zijn geen bodemkundige elementen die direct wijzen op de aanwezigheid van prehistorische
artefactensites. Bij het uitvoeren van verder onderzoek zal echter nog steeds waakzaam gehandeld
dienen te worden op terrein. De aanwezigheid van een steentijd artefactensite of artefacten in een
verstoorde context kunnen niet uitgesloten worden.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Het landschappelijk booronderzoek toont aan dat vervolgonderzoek nodig is. In het programma van
maatregelen (hoofdstuk 3) zal hier verder op worden ingegaan.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken betreffen de volledige verkaveling van het terrein tot bouwloten en de bouw van
ééngezinswoningen. De maximale diepte waarop het terrein wordt verstoord zal tot minstens tot de
vorstvrije diepte bedragen. Het niet laten doorgaan van deze werken is geen optie.
2.2.4 Advies voor verder vervolgonderzoek
Op basis van de landschappelijke boorresultaten wordt verder archeologisch vooronderzoek met
ingreep in de bodem door middel van proefsleuven aangeraden.
De oostelijke zone met fluviatiele sedimenten in het boorprofiel kan op dit moment niet
geïnterpreteerd worden aangezien dat zowel natuurlijke als antropogene verklaringen even plausibel
zijn. Door het gebrek aan de contextuele interpretatie kan geen archeologisch verwachtingspatroon
opgesteld worden, waardoor bijgevolg geen specifieke onderzoeksmethode kan afgesteld worden.
Hypotheses inzake de interpretatie en verklaring voor de fluviatiele sedimenten en de veenlagen,
wijken zeer sterk af van elkaar waardoor het niet met zekerheid kan gesteld worden of het hier om
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bewaarde natuurlijke paleobodems of oudere antropogene perceelsgrachten gaat. Met andere
woorden is de context van de afzettingen en de interpretatie van de boorprofielen geheel speculatief
wat linea recta zeer uiteenlopende archeologische verwachtingen zou opleveren. Indien het zou gaan
om bewaarde paleobodems zou de archeologische verwachting voor steentijd zeer hoog ingeschat
worden. In het andere geval, wanneer het gaat om antropogene grachtsystemen, is er geen enkele
archeologische verwachting voor waarden ouder dan de begraven grachtsystemen. Deze grote
onzekerheid leidt tot een negatief advies voor een booronderzoek met ingreep in de bodem. Een
eerste argument voor dit negatief advies is te zoeken in de Code van Goede Prakijkt41 dat duidelijk stelt
dat het doel van dergelijke booronderzoeken met ingreep in de bodem is van sites op te sporen.
Vermits de interpretatie en context geheel onduidelijk is, is de kans bestaande dat er naar sites zal
gezocht worden in antropogeen gecreëerde contexten waar geen sites in aanwezig zullen zijn. Dit leidt
direct tot het tweede argument van de kostenbaatanalyse. Een booronderzoek met ingreep in de
bodem is relatief duur en kan in het geval van twijfel omtrent de interpretatie van het bodemprofiel
om financiële redenen best niet gehanteerd worden. Ten derde levert een booronderzoek geen goed
verticaal (stratigrafisch) en horizontaal overzicht van het terrein en het paleolandschap. Dit is geen
goede methode om uitsluitsels te geven inzake de interpretatie van complexe stratigrafische eenheden
door de limieten van de onderzoeksmethode. Zo leiden alle argumenten tot de conclusie dat er te
weinig informatie voorhanden is om een juiste methodologie te adviseren.
Omwille van bovenstaande argumenten wordt er een positief advies gegeven voor archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem doormiddel van proefsleuven. De oriëntering van de
proefsleuven kunnen het best haaks op de heuvelrug geplaatst worden. Het reliëf ter hoogte van het
projectgebied kan daarom omschreven worden als een microreliëf dat sterk afwijkt van de algemene
topografische situatie van de regio rondom het projectgebied. De proefsleuven haaks oriënteren op
de heuvelrug zal zo een beter landschappelijk inzicht geven van de gradiëntzone waarvan het ook nog
steeds niet duidelijk is of het gaat om een natuurlijke of antropogene verhoging.
Daarnaast zal een proefsleuvenonderzoek duidelijkheid kunnen verschaffen omtrent de vorming,
context en interpretatie van de bodemprofielen ter hoogte van de Erkbeek waar fluviatiele sedimenten
werden aangetroffen. Zowel de proefsleuven als de profielputten in de proefsleuven zullen een beter
landschappelijk inzicht bieden waardoor het archeologisch verwachtingspatroon zal kunnen worden
bijgestuurd.
In hoofdstuk drie (programma van maatregelen) zal hier concreter op worden ingegaan.

41

Code van Goede Praktijk 2.0, 59.
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap1)
0-15 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: d)
H2 (Ap2)
15-30 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; het.
DGr-Br ; [Veel bio, Hu; ]; G gr.(B: d)
H3 (Ap3)
30-40 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; het. BrZw m. DGl ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: d)
H4 (Ap4)
40-60 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; het. ZwWt m. Br ; [Hu, Veel bio; ]; A gr. Beginnende
uitlogingsverschijnselen aanwezig(B: v)
H5 (B)
60-90 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; het. LGlBr m. DBr ; [Veel bio, Hu, Mg, Kw; ]; Du gr.(B: v)
H6 (C)
90- cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; het. DOrGl ; [Fe-vl, Mg, Kw, Grind; ]; Top van horizont
bevat grover zand met grind < 5mm(B: v)
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap)
0-40 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; A gr.(B: d)
H2 (C)
40- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; [Fe-vl, Mg, Kw, Grind; ]; Top van
horizont bevat grover zand met grind < 5mm(B:
v)
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; A gr.(B: d)
H2 (C)
30- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -70 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; A gr.(B: d)
H2 (B)
30-50 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
DOr-Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; Di gr.(B: v)
H3 (C)
50- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B6
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap)
0-40 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: d)
H2 (B)
40-55 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
DOr-Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; Di gr.(B: v)
H3 (C)
55- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B7
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap)
0-50 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: d)
H2 (B)
50-65 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
Br-Or ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; Di gr.(B: v)
H3 (C)
65- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B8
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap)
0-65 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: d)
H2 (B)
65-80 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
Br-Or ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; Di gr.(B: v)
H3 (C)
80- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B9
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap)
0-35 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; A gr.(B: v)
H2 (B)
35-55 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; het.
DBr-Zw m. LOr ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.
Interpretatie kan ook A/C zijn op basis van de
kleur(B: v)
H3 (C)
55- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -75 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B10
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zam (zeer droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)

H1 (Ap)
0-50 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: d)
H2 (B)
50-70 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
DOr-Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; G gr.(B: v)
H3 (C)
70- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. DGl
m. Br ; [Fe-vl, Mg, Kw; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -95 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B11
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zdp(o) of Zdpv

H1 (Ap1)
0-40 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: d)
H2 (Ap2)
40-65 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H3 (Afzetting 1)
65-75 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; het. GrZw ; [Hu; ]; Du gr.(B: v)
H4 (Veen 1)
75-80 cm: ZeZaVa V>Z; niet gespecifieerd; hom.
Zw ; [Hu; ]; Du gr.(B: v)
H5 (Afzetting 2)
80-90 cm: ZeZaVa Z>V; niet gespecifieerd; gelg.
Br-Zw m. Gr ; [Hu; ]; Du gr. Sterk gelaagd, rijk
aan organisch materiaal(B: v)
H6 (Veen 2)
90-110 cm: ZeZaVa V; niet gespecifieerd; hom.
Zw ; [Hu; ]; Du gr.(B: v)
H7 (Afzetting 3)
110-120 cm: ZeZaVa Z>V; niet gespecifieerd;
gelg. Br m. Gr ; [Hu, Mg, Kw; ]; Lichter naar
onder toe(B: v)
H8 (Afzetting 4)
120- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
LGr ; (B: v)

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B12
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
Zdp(o) of Zdpv

H1 (Ap)
0-50 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H2 (Veen)
50-70 cm: ZeZaVa V>Z; niet gespecifieerd; hom.
Zw ; [Hu; ]; Di gr.(B: v)
H3 (Afzetting 1)
70-110 cm: ZeZaVa Z>V; niet gespecifieerd;
hom. DBr ; [Hu; ]; Du gr.(B: v)
H4 (Afzetting 2)
110- cm: ZeZaVa Z>V; niet gespecifieerd; het.
Br-Gr ; [Hu; ]; Du gr. Sterk gelaagd, rijk aan
organisch materiaal(B: v)
Bereikte diepte: -125 cm.
Grondwatertafel: -120 cm.
Opmerkingen: Fluviatiel

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B13
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Ward Decramer, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 12/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
OT (vergraven terrein)

H1 (C)
0- cm: ZeHaLo Z; enkelvoudige korrel; hom.
LOr ; [Mg, Kw; ]; (B: d)
Bereikte diepte: -20 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Boring gestaakt vanwege te los
zand. Bovenste lagen zijn weggegraven. Chorizont dagzoomt.

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B14
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 14/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
OT (vergraven terrein)

H1 (C)
0- cm: ZeHaLo Z; enkelvoudige korrel; hom.
LOr ; [Mg, Kw; ]; (B: d)
Bereikte diepte: -15 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B15
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 14/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Akker, Maïs
Zwaar bewolkt
NVT.
OT (vergraven terrein)

H1 (C)
0- cm: ZeHaLo Z; enkelvoudige korrel; hom.
LOr ; [Mg, Kw; ]; (B: d)
Bereikte diepte: -10 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Boring 15 moest gestaakt

worden omdat de toplaag zeer hard was en
het sediment was dermate los, dat er enkel
verlies van sediment was.

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B16
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
antropogene invloed)
2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 14/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
Zwaar bewolkt
NVT.
Zdp(o) (matig natte zandbodem zonder profielontwikkeling met een sterke

H1 (Ap1)
0-30 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H2 (Ap2)
30-60 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Gr ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H3 (Ap3)
60-90 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Br ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H4 (C)
90- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; LBr-Gl ; (B:
v)
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B17
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
antropogene invloed)
2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 14/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
Zwaar bewolkt
NVT.
Zdp(o) (matig natte zandbodem zonder profielontwikkeling met een sterke

H1 (Ap1)
0-35 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Zw m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H2 (Ap2)
35-54 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Gr ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: v)
H3 (C)
54- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; het. DOrGl ; (B: v)
Bereikte diepte: -70 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B18
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
antropogene invloed)
2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 14/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
Zwaar bewolkt
NVT.
Zdp(o) (matig natte zandbodem zonder profielontwikkeling met een sterke

H1 (Ap1)
0-25 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H2 (Ap2)
25-37 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Gr ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H3 (C)
37- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; (B: v)
Bereikte diepte: -53 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B19
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
antropogene invloed)
2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 14/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
Zwaar bewolkt
NVT.
Zdp(o) (matig natte zandbodem zonder profielontwikkeling met een sterke

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; hom.
DGr-Br ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H2 (C)
30- cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; hom. LOr
m. Br ; (B: v)
Bereikte diepte: -45 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Heideveld te Hamont-Achel
Profiel B20
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
antropogene invloed)
2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Hamont-Achel - Heideveld
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 14/06/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
Zwaar bewolkt
NVT.
Zdp(o) (matig natte zandbodem zonder profielontwikkeling met een sterke

H1 (Ap)
0-100 cm: ZeZaVa Z; niet gespecifieerd; het.
DGr-Zw m. Br ; [Veel bio, Hu; ]; Di gr.(B: v)
H2 (C)
100- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; het. DGlBr ; (B: v)
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Archeologienota: Hamont-Achel – Heideveld

Bijlage 6: Foto-inventaris
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Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2018F86-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2018F86-B1-FPR-1

2018F86-B2-FPR-3

2018F86-OVERZICHT-FO-15

2018F86-B1-FPR-2

2018F86-B2-FPR-4

2018F86-OVERZICHT-FO-16

2018F86-B1-FPR-3

2018F86-B2-FPR-5

2018F86-OVERZICHT-FO-17

2018F86-B1-FPR-4

2018F86-B2-FPR-6

2018F86-OVERZICHT-FO-18

2018F86-B10-FPR-1

2018F86-B2-FPR-7

2018F86-OVERZICHT-FO-19

2018F86-B10-FPR-2

2018F86-B20-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-20

2018F86-B11-FPR-1

2018F86-B20-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-21

2018F86-B11-FPR-2

2018F86-B20-FPR-3

2018F86-OVERZICHT-FO-22

2018F86-B11-FPR-3

2018F86-B3-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-23

2018F86-B11-FPR-4

2018F86-B3-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-24

2018F86-B11-FPR-5

2018F86-B4-FPR-1

2018F86-B11-FPR-6

2018F86-B4-FPR-2

2018F86-B11-FPR-7

2018F86-B5-FPR-1

2018F86-B12-FPR-1

2018F86-B5-FPR-2

2018F86-B12-FPR-2

2018F86-B6-FPR-1

2018F86-B12-FPR-3

2018F86-B6-FPR-2

2018F86-B12-FPR-4

2018F86-B7-FPR-1

2018F86-B12-FPR-5

2018F86-B7-FPR-2

2018F86-B12-FPR-6

2018F86-B8-FPR-1

2018F86-B12-FPR-7

2018F86-B8-FPR-2

2018F86-B13-FPR-1

2018F86-B9-FPR-1

2018F86-B13-FPR-2

2018F86-B9-FPR-2

2018F86-B14-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-1

2018F86-B14-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-2

2018F86-B15-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-3

2018F86-B15-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-4

2018F86-B16-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-5

2018F86-B16-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-6

2018F86-B17-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-7

2018F86-B17-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-8

2018F86-B18-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-9

2018F86-B18-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-10

2018F86-B19-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-11

2018F86-B19-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-12

2018F86-B2-FPR-1

2018F86-OVERZICHT-FO-13

2018F86-B2-FPR-2

2018F86-OVERZICHT-FO-14

