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1. INLEIDING
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. © A. Devroe 2018
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2. PROEFSLEUVENONDERZOEK
2.1.

BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied fase 1. © CadGIS 2018

Projectcode proefsleuvenonderzoek fase 1: 2018J338
Locatie: Limburg, Tongeren, Heersterveldweg
Bounding box (Lambert 72):
Punt 1 (NW)
Punt 2 (ZO)

X: 231103,251 Y: 164713,798
X: 231415,858 Y: 614497,265

Kadaster: Tongeren, afdeling 9, sectie A, percelen 514c (partim) en 514d (partim)
Oppervlakte onderzoeksgebied fase 1: ca. 20.175 m²
Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkend archeoloog, assistent-archeoloog), Gerben
Bervoets (veldwerkleider met ervaring in archeologisch proefsleuvenonderzoek), Niels Geelen
(archeoloog) Stefaan Dondeyne (aardkundige met ervaring met betrekking tot de bodem- en
sedimenttypes die in het projectgebied voorkomen).
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /
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Figuur 3: Topografische kaart 1:10.000 met het onderzoeksgebied in overlay. © Topomapviewer 2018

2.1.2. AANLEIDING BIJKOMEND ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kon niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. Op basis van de bestaande bronnen kunnen we besluiten dat het archeologisch potentieel
van het projectgebied middelmatig tot hoog is. Ter hoogte van het projectgebied worden voornamelijk
sporen uit de metaaltijden en de Romeinse periode verwacht, hoewel andere periodes niet uitgesloten
kunnen worden. Naar steentijdsites toe wordt het archeologisch potentieel eerder als laag ingeschat.
De meest nabije waterloop is van meer recente oorsprong en dus niet relevant naar steentijdsites toe.
De geplande werken voorzien enerzijds in de afbraak van het bestaande gebouw, een reliëfwijziging
van het bestaande terrein en de bouw van twee nieuwe gebouwen met verhardingen en
infiltratiegrachten. Afhankelijk van de verstoring door de bouw van het huidige gebouw kunnen nog
archeologische resten aanwezig zijn. De oostelijke en zuidelijke zone is momenteel grotendeels
braakliggend en werd mogelijk niet of weinig verstoord.
Gezien de verstoring die de geplande werken teweeg zullen brengen, het archeologisch potentieel en
de onduidelijkheid i.v.m. mogelijk verstoorde zones is bijkomend onderzoek noodzakelijk en dit door
middel van proefsleuven. Op deze manier kan meteen een goed beeld verkregen worden van het
archeologisch potentieel en eventuele verstoringen.
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT1
Het doel van het vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven is een
archeologische evaluatie van het terrein. Op basis van het bureauonderzoek kon niet aangetoond
worden of een archeologische site aanwezig is of niet, maar via dit onderzoek kan het archeologisch
potentieel nagegaan worden.
Hierbij dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem , beschrijving + duiding?
- In hoeverre is de bodemopbouw nog intact? Waardoor kan het ontbreken van een horizont
verklaard worden?
- Is er een bodemkundige verklaring voor de (partiële) afwezigheid van archeologische sporen?
- Zijn er bodemsporen aanwezig? Zo ja, zijn deze van natuurlijke of antropogene aard?
- Op welk(e) niveau(s) manifesteren de archeologische sporen zich?
- Maken de antropogene sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- Kan op basis van gerecupereerd materiaal uitspraak gedaan worden over de datering?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak gedaan worden over de
aard en omvang van de occupatie?
- Zijn er indicaties voor de inrichting van een erf/nederzetting?
- Geven de resultaten aanleiding tot vervolgonderzoek? Zo ja, wat is de ruimtelijke afbakening
van de zone(s) voor vervolgonderzoek?
- Is behoud in situ op basis van de resultaten van het vooronderzoek mogelijk?

Het onderzoeksgebied (ca. 60.762m²) zal door middel van parallelle continue proefsleuven onderzocht
worden onder begeleiding van een erkend archeoloog.
Het archeologisch proefsleuvenonderzoek kan pas van start gaan nadat het bestaande gebouw
gesloopt is (tot net onder de vloerplaat) en de verharding verwijderd werd.
Het vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt enkel uitgevoerd in omstandigheden die toelaten
om de handelingen uit de Code van Goede Praktijk uit te voeren op een wijze zoals ze daarin
beschreven zijn.
De sleuven worden ongeveer noord-zuid georiënteerd. De sleuven hebben een breedte van 2 m en
een maximale afstand van 15m van middelpunt tot middelpunt. Er zal minstens 10% van het
onderzoeksgebied door middel van proefsleuven onderzocht worden, aangevuld met 2,5%
dwarssleuven en/of kijkvensters. De hoeveelheid en locatie van dwarssleuven en/of kijkvensters zijn
vrij te bepalen door de erkend archeoloog/veldwerkleider. Een keuze voor of tegen het aanleggen van
dwarssleuven en/of kijkvensters wordt gemotiveerd in het verslag van resultaten van het
proefsleuvenonderzoek. Kijkvensters en/of dwarssleuven kunnen bijvoorbeeld aangelegd worden om
na te gaan of aangetroffen paalkuilen deel uitmaken van een structuur, maar kunnen evenzeer
aangelegd worden om een meer exacte afbakening van een archeologische site te bekomen. Indien
tijdens het proefsleuvenonderzoek zou blijken dat het terrein grondig verstoord is, dient
overgeschakeld te worden op proefputten om de verstoring in kaart te brengen. Indien afgeweken
wordt van de richtlijnen betreffende de positie van proefsleuven en/of de aanleg van de bijkomende
uitbreidingen wordt dit duidelijk gemotiveerd in het Verslag van Resultaten van het
proefsleuvenonderzoek.
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Figuur 4: Voorstel proefsleuven. (A. Devroe 2018b: p. 5)

De aanleg van de sleuven gebeurt met een graafmachine met een niet-getande graafbak van 2 m
breed. Het eerste vlak wordt aangelegd op een eerste leesbaar archeologisch niveau. Indien er
meerdere archeologische niveaus aanwezig zijn, wordt elk niveau apart gewaardeerd. Er wordt
momenteel van uitgegaan dat het om een site zonder complexe verticale stratigrafie gaat en er maar
één niveau aanwezig is. Er wordt dagelijks voorzien in een volledige opmeting van de werkputten en
sporen. Dit betekent dat er dagelijks een recent en aangevuld grondplan beschikbaar is, dat op elk
moment aangeleverd kan worden. Er dient een selectie van de sporen gecoupeerd te worden die
afdoende is om de onderzoeksvragen te beantwoorden. In vermoedelijke diepe sporen zoals
waterputten en waterkuilen wordt een boring gezet om de interpretatie van het spoor te verifiëren en
om de diepte te bepalen. Per sleuf wordt een profielput aangelegd. De spreiding van de profielputten
gebeurt op een wijze die toelaat de bodemopbouw van heel het onderzoeksgebied te beschrijven. De
referentieprofielen worden beschreven en bestudeerd door de aardkundige van het projectteam. Elk
vlak wordt met de metaaldetector geprospecteerd overeenkomstig de bepalingen in de Code van
Goede Praktijk. De aanwezigheid van een steentijdsite kan niet uitgesloten worden. Tijdens het
vooronderzoek dient er daarom aandacht geschonken te worden aan concentraties van lithische
artefacten. Indien lithische vondsten aangetroffen worden dient ingeschat te worden of het om
verspreide vondsten gaat of om een activiteitenzone. Steentijdvondsten worden driedimensionaal
ingemeten. Deze vondsten en concentraties worden aan een specialist voorgelegd om een verdere
waardering van het terrein te bekomen. Na afloop van het onderzoek worden de sleuven gedicht om
verdere degradatie van eventueel aanwezige sporen te voorkomen. Indien nodig worden kwetsbare
sporen (graven, zeer ondiep bewaarde sporen) afgedekt met doek of plasticfolie zodat ze, indien er
een vervolgonderzoek volgt, niet verder worden aangetast of vergraven vooraleer ze verder
onderzocht worden.
Het onderzoeksdoel is bereikt wanneer op basis van het vooronderzoek met ingreep in de bodem een
voldoende gefundeerde uitspraak gedaan kan worden over de aard en omvang van de archeologische
waarden in het projectgebied en wanneer een eenduidig advies kan gegeven worden voor vrijgave van
het terrein, behoud in situ of vervolgonderzoek door middel van een opgraving.
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2.1.4. WERKWIJZE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE
AFWIJKING PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
In het Programma van Maatregelen (projectcode 2018E153) werd een vooronderzoek met ingreep in
de bodem door middel van proefsleuven geadviseerd2. Hierbij werd voorgesteld om het volledige
onderzoeksgebied door middel van parallelle continue sleuven te onderzoeken en dit na de sloop van
het bestaande gebouw (tot net onder de vloerplaat) en het verwijderen van de verharding.
Er werd uiteindelijk afgeweken van deze uitvoering omwille van volgende redenen:
- De oostelijke zone zal men bij de afbraak van het gebouw gebruiken als opslag voor steenslag
waardoor men zeker wil zijn dat ter hoogte van deze zone geen archeologische site aanwezig
is. Anders zou men een andere oplossing/locatie moeten zoeken voor de opslag.
- De timing is vrij strak waardoor men verkiest om de beschikbare zone reeds te onderzoeken
en zo reeds een idee te krijgen van de archeologische verwachting.
Er werd dan ook besloten om het project in twee fases uit te voeren. In een eerste fase (= huidig
dossier) werd de oostelijke en zuidelijke zone onderzocht. In een tweede fase zal de bebouwde en
verharde zone onderzocht worden. Dit kan pas uitgevoerd worden na de afbraak van de gebouwen en
het verwijderen van de verharding.

Figuur 5: Faseringsplan op luchtfoto van 2017. © Geopunt Vlaanderen s.d.

2

A. Devroe 2018b.

6

WERKWIJZE
Het veldwerk werd op 7 en 9 november 2018 uitgevoerd en afgerond. Het onderzoek gebeurde onder
leiding van erkend archeoloog Annika Devroe. Het proefsleuvenonderzoek zelf werd geleid door
veldwerkleider Gerben Bervoets. Zij werden op het terrein bijgestaan door archeoloog Niels Geelen en
aardkundige Stefaan Dondeyne.
De proefsleuven werden aangelegd door een kraan met rupsbanden en een niet-getande graafbak van
2 m breed. De veldwerkleider gaf het archeologisch relevante niveau aan. In totaal werden 9
werkputten aangelegd.

Figuur 6: Inplanting aangelegde werkputten in overlay op het GRB. © Devroe bvba 2018

Het oostelijk deel werd onderzocht door middel van 3 ongeveer noord-zuid georiënteerde
proefsleuven. Werkput 3 werd aangelegd in een talud. Deze sleuven konden slechts tot ca. halverwege
het terrein aangelegd worden. Centraal was een sprinklertank aanwezig. Ten zuiden hiervan lag een
droog bufferbekken dat ondertussen begroeid was met struikgewas. Ten oosten en zuiden van deze
tank en bufferbekken was een talud aanwezig waar, omwille van veiligheidsredenen, geen sleuven
werden verder getrokken.
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Figuur 7: Zicht naar het noorden met de sprinklertank en het bufferbekken. © Devroe bvba 2018

Figuur 8: Zicht vanuit het westen met de sprinklertank, het bufferbekken en het achterliggende talud. ©
Devroe bvba 2018

Het zuidelijk deel werd onderzocht door middel van 4 min of meer oost-west georiënteerde sleuven
(WP4, 5, 6 en 7), één noord-zuid georiënteerde sleuf (WP8) en één proefput (WP9). De oost-west
georiënteerde proefsleuven werden niet als één lange werkput aangelegd omwille van aanwezige
verstoringen waarna besloten werd de werkput iets te verleggen of omwille van een aanwezige boom
(tussen WP6 en WP7). Omwille van veiligheidsredenen werd besloten om geen werkputten in het talud
aan te leggen. Hier werd wel één proefput (WP9) aangelegd om de verstoringsdiepte na te gaan en te
zien of het archeologisch niveau nog aanwezig was of reeds verstoord werd.
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Figuur 9: Zicht vanuit het oosten met links het talud. Onderaan de reeds gedichte werkput 6. © Devroe bvba
2018
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Figuur 10: Werkputtenplan en maaiveldhoogtes op het Digitaal Hoogtemodel. In het oosten en zuiden is het talud duidelijk zichtbaar. © Devroe bvba 2018
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Figuur 11: Opmetingsplan waarop de reliëfverschillen duidelijk te zien zijn. © ABT Group
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Er werden geen kijkvensters aangelegd aangezien dit niet relevant was in het kader van de
aangetroffen sporen.
Rekening houdende met het bufferbekken (1047 m²), de zone van de sprinklertank (267 m²) en het
talud in het zuiden en zuidoosten (9600 m²), waar geen sleuven aangelegd konden worden, was slechts
ca. 9260 m² beschikbaar voor onderzoek. In de praktijk werd ca. 944,38 m² van de 20.175 m²
onderzocht door middel van 9 werkputten. Dit is 10,20 % van de 9260 m² die beschikbaar was voor
archeologisch onderzoek.
Gezien slechts de helft van het onderzoeksgebied beschikbaar was voor onderzoek zal op basis van de
aangelegde werkputten en de toekomstige werken nagegaan worden of ter hoogte van het talud nog
proefsleuven aangelegd dienen te worden na afgraving. Op deze manier worden de niet onderzochte
zones niet meteen vrijgegeven en kunnen ze, indien nodig, opnieuw deel uitmaken van de volgende
fase.

projectcode: 2018J338
onderzoeksgebied
beschikbaar voor onderzoek
werkput 1
werkput 2
werkput 3
werkput 4
werkput 5
werkput 6
werkput 7
werkput 8
werkput 9
totaal aangelegde werkputten
totaal aangelegde kijkvensters
TOTAAL aangelegd
TOTAAL aangelegd %

oppervlakte hoogte TAW vlak 1
20175,00 m²
9260,00 m²
262,80 m²
97,4-99,1 m
183,03 m²
97,8-99,3 m
157,27 m²
98,2-99,0 m
14,90 m²
96,8 m
20,91 m²
96,7-97,3 m
230,32 m²
97,5-99,0 m
25,11 m²
98,8-99,0 m
41,09 m²
98,5-99,1 m
8,95 m²
98,6 m
944,38 m²
0,00 m²
944,38 m²
10,20 %

Figuur 12: Tabel met aangelegde oppervlaktes en de hoogte van het archeologisch niveau. © Devroe bvba 2018

Het aangelegde archeologische niveau bevond zich tussen 97,4 m en 99,1 m TAW. Door de opvallende
niveauverschillen op het terrein zelf is dit op ca. 20 cm tot 2,8 m onder het huidige maaiveld.
Er werden in totaal 14 profielputten aangelegd. Er werden 4 profielen (P1AB, P7AB, P9AB, P13AB) als
referentieprofiel behandeld en uitvoerig geregistreerd en beschreven door de aardkundige. Drie
profielen (P5AB, P6AB, P14AB) werden summier beschreven door de aardkundige. Aanvullend zijn de
overige 7 profielen fotografisch geregistreerd en opgetekend (P2AB, P3AB, P4AB, P8AB, P10AB, P11AB,
P12AB).
Alle werkputten, sporen, profielen, coupes en hoogtes werden digitaal ingemeten met behulp van een
GNSS/GPS meetstok.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen archeologisch relevante vondsten verzameld.
De proefsleuven en sporen werden onderzocht door middel van een metaaldetector maar dit leverde
geen vondsten op. Tijdens het vooronderzoek zijn eveneens geen lithische artefacten aangetroffen.
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Er werden geen sporen gecoupeerd omwille van het ontbreken van relevante archeologische sporen.
Indien relevant is de relatie tussen sporen en de akkerlagen geregistreerd in de putwand.
Er zijn geen archeologische stalen genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.
Na afloop van het onderzoek werden de sleuven gedicht.
Het allesporenplan werd verder verwerkt in QGis Essen 2.18. De sporen-, foto-, tekeningen- en
plannenlijst werden opgemaakt in Microsoft Excel.
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2.2.

ASSESSMENTRAPPORT

2.2.1. METHODEN, TECHNIEKEN EN CRITERIA BIJ ASSESSMENT
Het assessment van de sporen werd uitgevoerd op basis van de digitale plannen, foto’s,
spoorbeschrijvingen, vondsten en waarnemingen in het veld. Gezien het om een site zonder complexe
stratigrafie gaat werd geen Harrismatrix opgesteld. Waar sporen elkaar oversnijden werd dit
opgenomen in de sporenlijst.
Er zijn geen archeologisch relevante vondsten verzameld.

2.2.2. AARDKUNDIGE OPBOUW (DOOR S. DONDEYNE)
DOEL EN WERKWIJZE
Ter ondersteuning van een archeologische prospectie uitgevoerd door Annika Devroe Archeologie &
Bouwhistorie (bvba) werd de bodemgesteldheid van de site Heersterveldweg in Tongeren onderzocht
op 09 november 2018. Na inspectie van de proefsleuven werden vier referentieprofielen (TNG03/P1AB, TNG-05/P7AB, TNG-06/P9AB, TNG-07/P13AB) in detail beschreven en drie profielen (TNG01/P6AB, TNG-02/P5AB, TNG-04/P14AB) summier beschreven.
Twee van de referentie profielen bevinden in het oostelijk deel van de onderzoekssite; twee in het
zuidelijk deel. Zo geven ze samen een goed overzicht van de bodemgesteldheid van de site.
De specifieke onderzoeksvragen in verband met de bodem waren:
•

Hoe is de oorspronkelijke (natuurlijke) bodem opgebouwd en hoe is die in de loop van de tijd
geëvolueerd (is er een oude akkerlaag)?

•

In hoeverre is de bodemopbouw intact of in welke mate is die verstoord?

•

In welke mate is de bewaring van de sporen aangetast en welke processen zijn hiervoor
verantwoordelijk?
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Figuur 13: Locatie profielen en hoogtemetingen in overlay op de kadasterkaart. © Devroe bvba 2018
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Figuur 14: Locatie profielen en hoogtemetingen in overlay op de kadasterkaart. © Devroe bvba 2018
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Figuur 15: Ligging van de bodemprofielen op de site Heersterveldweg, Tongeren met op de achtergrond een
beschaduwd terreinbeeld en de digitale bodemkaart. Bodemtypes Aba1(b), Aba1, en AbB zijn bodems die deels
geërodeerd zijn; bodemtypes Abp(c) en Abp bestaan uit colluvium (bron data DOV)

Figuur 16: De site Heersterveldweg in Tongeren bevindt in de bovenloop van een vallei die door de Afvoersloop
gedraineerd wordt, en dat deel uitmaak van het bekken van de Jeker (bron data DOV, beschaduwd terreinbeeld
op basis van Lidar res. 1 m × 1 m)
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Figuur 17: Uitstreksel van de Quartaire geologische kaart in de omgeving van Tongeren. De site bevindt zich deels
op Pleistocene leem afzettingen en deels op Holoceen beekalluvium (bron data DOV; Verstraelen, 20003;
beschaduwd terreinbeeld op basis van Lidar res. 1 m × 1 m)

GEOMORFOLOGIE EN GEOLOGIE
Op basis van de topografie (Figuur 16) en de quartaire geologische kaart (Figuur 17) kan opgemaakt
worden dat de site zich op een platform bevindt in de bovenloop van een vallei die door de Afvoersloop
gedraineerd wordt. Deze beek stroomt naar het zuidwesten en maakt deel van het bekken van de
Jeker. De Quartaire geologische kaart geeft aan dat de site deels gevormd is op Pleistocene eolische
leemafzettingen en deels op Holocene beekalluvium.
Op de bodemkaart (kaartblad 107 W Tongeren; Figuur 15) zijn de bodems gekarteerd als leembodems
(textuurklasse A..), die goed gedraineerd zijn (.a.), en die ofwel geërodeerd zijn (bodemtypes Aba1(b),
Aba1, en AbB), ofwel Holoceen colluvium bevatten (bodemtypes Abp(c) en Abp)4.

3

Verstraelen (2000) Quartaire geologische kaart, kaartblad 34 Tongeren.
Dondeyne, S., Vanierschot, L., Langohr, R., Van Ranst, E., & Deckers, S. (2014). The soil map of the Flemish
region converted to the 3rd edition of the World Reference Base for soil resources. KU Leuven, UGent, Vlaamse
Administratie.
4
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BEVINDINGEN
•

Opbouw van de bodem en evolutie over de tijd

De bodems hadden steeds dikke (~40 cm) tot zeer dikke (>80 cm) recente antropogeen aangebrachte
lagen van leemgrond die allicht gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van het industrieterrein. Onder
deze recente lagen bevond zich steeds een bodem met een kleiaanrijkingshorizont. Deze bodems
hadden soms nog een uitlogingshorizont (2Eg), wat duidt op een bodem die geen, of weinig erosie
heeft ondergaan en wat overkomt met bodemtype Aba0. Voor de referentieprofielen is dit het geval
voor de profielen TNG-03/P1AB (Figuur 18) en TNG-06/P9AB (Figuur 20). In het andere geval waren de
sporen van een bewerkingshorizont gewoonlijk nog wel aanwezig (2Ap), maar deze bevond zich dan
direct boven een kleiaanrijkingshorizont (2Bt). Dergelijke bodems komen overeen met bodemtype
Aba1, zoals referentieprofiel TNG-05/P7AB (Figuur 19) en TNG-07/P13AB (Figuur 21).
De waargenomen bodems komen dus deels overeen met wat er verwacht kon worden op de
bodemkaart (bodemtype Aba1); maar er werden ook minder geërodeerde bodems gevonden (type
Aba0). Bodems gevormd in colluvium [bodemtypes Abp, en Abp(c)] werden niet aangetroffen.
•

In hoeverre is de bodemopbouw intact of in welke mate is die verstoord?

De bodems hebben een sterke antropogene invloed ondergaan door aanvoer van materiaal, en
hiermee gaande compactatie.
•

In welke mate is de bewaring van de sporen aangetast en welke processen zijn hiervoor
verantwoordelijk?

Ondanks de uitgebreide verstoring van het terrein door aanvoer van grond, lijkt de oorspronkelijke
bodem over het algemeen goed bewaard.

PROFIELBESCHRIJVINGEN REFERENTIEPROFIELEN
Profiel TNG-03/P1AB
Datum
Locatie:
Coordinaten:
Landgebruik:
Hoogte:
Auteur:
Weer:

9 Nov. 2018
Heesterveldweg, Tongeren
E 5.52198, N 50.78721; LB72x 231317, LB72y 164714 ( gps ± 3 m)
braakland op industrieterrein
100.0 m (TAW); Grondwater: > 120 cm
Stefaan Dondeyne
Bewolkt, ± 15°C

Algemene beschrijving
Leembodem, met een uitlogingshorizont (2Eg) en een kleiaanrijkingshorizont (2Bt/Eg) begraven onder
recent aangevoerde lagen van leemgrond (^Ap1, ^Ap2, ^Ap3).
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Classificatie5:
BSM: Aba1; BSC: begraven6 Aba0; WRB-2015: Eutric Regosol (Siltic, Transportic) over Haplic Luvisol
(Differentic, Siltic)

Gedetaileerde beschrijving van TNG-03/P1AB7
Horizont
^Ap1

Diepte
(cm)
0-20

^Ap2

20-50

^Ap3

50-70

2Ap

70-90

2Eg

90-110

2Bt

110-150+

Beschrijving
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); bruin 10YR 4/3 (vochtig); zwakke
subhoekig blokkige structuur, weinig kanalen veel
interstitiële poriën; kleine fragmenten van
steenkool en baksteen; grens abrupt en recht
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); donker geel-bruin 10YR 4/4 (vochtig);
compact en prismatische structuur, zo goed als
geen poriën; grind keitjes; grens abrupt en recht
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); zeer donker grijs 10YR 3/2 (vochtig);
compact en klonterige structuur, zo goed als
geen poriën; baksteen fragmentjes; grens abrupt
en recht
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); donker geel-bruin 10YR 4/4 (vochtig);
matig, hoekig blokkige structuur, redelijk
compact; weinig kanaalporiën; grens abrupt en
recht
Lichte leem (Al, in Belgische klasse, Silt-loam in
FAO classes); bleek bruin 10YR 6/3 (vochtig),
met fijne roestvlekken (10YR 5/6); matig hoekig
blokkige structuur, talrijke kanaalporiën; grens
duidelijk en recht
Zware leem (Ae, in Belgische klasse, Silt-loam in
FAO classes); donker geel-bruin 10YR 4/6
(vochtig), met fijne roestvlekken (10YR 6/6);
matig hoekig blokkige structuur, veel kanalen;
grens duidelijk en recht

Diagnostische
kenmerken
Siltic material;
Transportic material

Siltic material;
Transportic material

Siltic material;
Transportic material

Siltic material

Siltic & Albic
material

Siltic material
Argic horizon

5

BSM = Belgian Soil Mapping unit, kaarteenheid; BSC = volgens Belgische classificatie systeem; WRB-2015 = Soil
Unit volgens de “3rd edition of the World Reference Base for soil resources”.
6
In het Belgisch classificatiesysteem is er geen apparte symbool om een bodemtype weer te geven dat
begraven is onder recent aangevoerd materiaal (Transportic material, in WRB). Bodemtype Abp(c) zou kunnen
gebruikt worden om aan te geven dat er een begraven bodem is met een kleiaanrijkingshorizont op minder dan
80 cm, Abp1 met een kleiaanrijkingshorizont tussen 80 en 125 cm, en Abp0 wanneer deze dieper is 125 cm.
Deze symbolen zijn echter gebruikt geweest om bodemtypes van colluviale afzettingen weer te geven.
7
Volgens de FAO 2006. Guidelines for soil description, 4th Edition. Rome
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Figuur 18: Profiel TNG-03/P1AB; Leembodem, met een uitlogingshorizont (2Eg) en een kleiaanrijkingshorizont
(2Bt/Eg) begraven onder recent aangevoerde lagen van leemgrond (^Ap1, ^Ap2, ^Ap3)

Profiel TNG-05/P7AB
Datum
Locatie:
Coordinaten:
Landgebruik:
Hoogte:
Auteur:
Weer:

9 Nov. 2018
Heesterveldweg, Tongeren
E: 5.52238, N 50.78629; LB72x 231346, LB72y 164611 ( gps ± 3 m)
braakland op industrieterrein
98.2 m (TAW); Grondwater: > 120 cm
Stefaan Dondeyne
Bewolkt, ± 15°C
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Algemene beschrijving
Leembodem, zonder uitlogingshorizont, maar met een kleiaanrijkingshorizonten (Bt1, Bt2) onder de
ploeglaag (Ap), en dit alles onder recent, ongeveer 40 cm dikke, aangevoerde leemgrond (^Ap).
Classificatie8:
BSM: Abp(c); BSC: begraven Aba1; WRB-2015: Haplic Luvisol (Cutanic, Siltic, Transportic)
Gedetaileerde beschrijving van TNG-05/P7AB9
Horizont
^Ap

Diepte
(cm)
40-0

Ap

0-30

Bt1

30-70

Bt2

70-120

BC

120-150

CB

150-170+

Beschrijving
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); bruin 10YR 4/3 (vochtig); zwak
subhoekige structuur, weinig kanalen veel
interstitiële poriën; grens abrupt en recht
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); donker geel-bruin 10YR 3/4 (vochtig);
compact, structuurloos; weinig of geen poriën;
grens abrupt en recht
Zware leem (Ae, in Belgische klasse, Silt-loam in
FAO classes); geelachtig bruin10YR 5/6
(vochtig), matig hoekig blokkige structuur; weinig,
maar duidelijke kleihuidjes, veel kanaalporiën;
grens duidelijk en recht
Zware leem (Ae, in Belgische klasse, Silt-loam in
FAO classes); donker geel-bruin10YR 4/6
(vochtig), matig hoekig blokkige structuur; talrijkje
kleihuidjes, veel kanaalporiën; grens duidelijk en
recht
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); geelachtig bruin 10YR 5/6 (vochtig),
zwakke hoekig blokkige structuur; zeer weinig, en
onduidelijke kleihuidje; talrijke kanalen (poriën);
grens abrupt en recht
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); bruin geel 10YR 6/6 (vochtig),
structuurloos; geen porien

Diagnostische
kenmerken
Siltic material;
Transportic material

Siltic material
Densic

Siltic material
Argic horizon
(cutanic)
Siltic material
Argic horizon
(cutanic)
Siltic material

Siltic material

8

BSM = Belgian Soil Mapping unit, kaarteenheid; BSC = volgens Belgische classificatie systeem; WRB-2015 = Soil
Unit volgens de “3rd edition of the World Reference Base for soil resources”.
9
Volgens de FAO 2006. Guidelines for soil description, 4th Edition. Rome
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Figuur 19: Profiel TNG-05/P7AB, leembodem, zonder uitlogingshorizont, maar met een kleiaanrijkingshorizonten
(Bt1, Bt2) onder de ploeglaag (Ap), en dit alles onder recent, ongeveer 40 cm dikke, aangevoerde leemgrond
(^Ap).

Profiel TNG-06/P9AB
Datum
Locatie:
Coordinaten:
Landgebruik:
Hoogte:
Auteur:
Weer:

9 Nov. 2018
Heesterveldweg, Tongeren
E: 5.52141, N 50.78548; LB72x 231340, LB72y 164538 ( gps ± 3 m)
braakland op industrieterrein
99.1 m (TAW); Grondwater: > 120 cm
Stefaan Dondeyne
Bewolkt, ± 15°C
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Algemene beschrijving
Leembodem, met een uitlogingshorizont (2E), en met kleiaanrijking in brede discontinue banden (2Bt).
Dit profiel is echter begraven onder een 80 cm dikke laag van aangevoerde leemgrond (^Ap).
Classificatie10:
BSM: Aba1; BSC: begraven Aba0; WRB-2015: Eutric Regosol (Siltic, Transportic) over Haplic Luvisol
(Cutanic, Differentic, Siltic)

Gedetaileerde beschrijving van TNG-06/P9AB11
Horizont

Beschrijving

[^Ap] -

Diepte
(cm)
80-30

^Ap

30-0

2Ap

0-20

2E

20-35

2Bt/E

35-80

Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); donker bruin 10YR 3/3 (vochtig);
compact en structuurloos; zo goed als geen
poriën; grens abrupt en zwak golvend
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); donker geel-bruin 10YR 3/4 (vochtig);;
zwakke subhoekig blokkige structuur; talrijke
poriën (kanalen); grens abrupt en recht
Lichte leem (Al, in Belgische klasse, Silt-loam in
FAO classes); geelachtig bruin10YR 5/4
(vochtig), zwakke subhoekig blokkige structuur;
talrijke porien (kanalen); grens duidelijk en recht
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); bruin 7.5YR 4/4 (vochtig) met grote licht
geelachtig bruine (10YR 6/4) vlekken van
lemigzand; zwakke subhoekig blokkige structuur;
talrijkje kleihuidjes, talrijke poriën (kanalen);
grens duidelijk en recht
Zandleem (L, in Belgische klasse, Silt-loam in
FAO classes); geelachtig bruin 10YR 5/4
(vochtig), zeer zwakke subhoekig blokkige
structuur; geen kleihuidje; weinig poriën; grens
abrupt en recht, met Fe-Mn bandje op de grens
Zware leem (Ae), sterk bruin 7.5YR 4/6,
afwisselend gelaagd met zandleem (L, in
Belgische klasse, Silt-loam in FAO classes), bruin
geel 10YR 6/6 (vochtig), structuurloos; alleen
interstitiele poriën

BC

80-120

CB

120-150+

niet beschreven - niet getoond op foto)

Diagnostische
kenmerken
Siltic material;
Transportic material
Siltic material;
Transportic material

Siltic material

Siltic material

Siltic material
Argic horizon
(cutanic)
Siltic material

Siltic material
Relicti-fluvic?

10

BSM = Belgian Soil Mapping unit, kaarteenheid; BSC = volgens Belgische classificatie systeem; WRB-2015 =
Soil Unit volgens de “3rd edition of the World Reference Base for soil resources”.
11
Volgens de FAO 2006. Guidelines for soil description, 4th Edition. Rome
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Figuur 20: Profiel TNG-06/P9AB, Dit profiel is begraven onder een 80 cm dikke laag van aangevoerde leemgrond
(^Ap). De leembodem heeft nog een uitlogingshorizont (2E), en een kleiaanrijking in brede, discontinue banden
(2Bt).

Profiel TNG-07/P13AB
Datum
Locatie:
Coordinaten:
Landgebruik:
Hoogte:
Auteur:
Weer:

9 Nov. 2018
Heersterveldweg, Tongeren
E: 5.51992, N 50.78510; LB72x 231175, LB72y 164478 ( gps ± 3 m)
braakland op industrieterrein
99.7 m (TAW); Grondwater: > 120 cm
Stefaan Dondeyne
Bewolkt, ± 15°C
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Algemene beschrijving
Leembodem, zonder uitlogingshorizont, maar met een kleiaanrijkingshorizont (2Bt) onder een
ploeglaag, en dit alles onder recent aangevoerde lagen van leemgrond (^Ap1, ^Ap2).
Classificatie12:
BSM: Aba1; BSC: begraven Aba1; WRB-2015: Eutric Regosol (Siltic, Transportic) over Haplic Luvisol
(Cutanic, Siltic)

Gedetaileerde beschrijving van TNG-07/P13AB13
Horizont
^Ap1

Diepte
(cm)
0-25

^Ap2

26-60

2Ap

60-70

2Bt1

70-115

2Bt2

115-140

Beschrijving
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); bruin 10YR 4/3 (vochtig); zwak
subhoekige structuur, weinig kanalen veel
interstitiële poriën; grens abrupt en zwak golvend
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); donker bruin 10YR 3/3 (vochtig);
compact en structuurloos; zo baksteen, steenkool
en houtskool fragmentjes; zo goed als geen
poriën; grens abrupt en recht
Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO
classes); sterk bruin 7.5YR 4/6 (vochtig); mattig
tot sterk, hoekig blokkige structuur, compact;
weinig of geen poriën; grens abrupt en recht
Zware leem (Ae, in Belgische klasse, Silt-loam in
FAO classes); donker geel-bruin 7.5YR 5/6
(vochtig), matig hoekig blokkige structuur; talrijke
duidelijke kleihuidjes, talrijke kanalen (poriën);
grens duidelijk en recht
Zware leem (Ae, in Belgische klasse, Silt-loam in
FAO classes); donker geel-bruin 7.5YR 5/6
(vochtig), matig hoekig blokkige structuur; weinig,
maar duidelijke kleihuidje; talrijke kanalen
(poriën); naar onder zandlemig materiaal

Diagnostische
kenmerken
Siltic material;
Transportic material

Siltic material;
Transportic material

Siltic material

Siltic material
Argic horizon
(cutanic)
Siltic material
Argic horizon
(cutanic)

12

BSM = Belgian Soil Mapping unit, kaarteenheid; BSC = volgens Belgische classificatie systeem; WRB-2015 =
Soil Unit volgens de “3rd edition of the World Reference Base for soil resources”.
13
Volgens de FAO 2006. Guidelines for soil description, 4th Edition. Rome

26

Figuur 21: Profiel TNG-07/P13AB; Leembodem, zonder uitlogingshorizont, maar met een
kleiaanrijkingshorizonten (2Bt1, 2Bt2) onder een begraven ploeglaag (2Ap), en dit alles onder recent
aangevoerde lagen van leemgrond (^Ap1, ^Ap2).
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SUMMIERE PROFIELBESCHRIJVINGEN
Profiel TNG-01/P6AB
Datum
9 Nov. 2018
Locatie:
Heersterveldweg, Tongeren
Coordinate: E 5.52259, N 50.78681; LB72x 231360, LB72y 164670 (gps ± 3 m)
Classificatie: BSM: Aba1; BSC: bedolven Aba1; WRB-2015: Eutric Regosol (Siltic, Transportic,
Bathythapto-argic)
Horizont
^Ap1

Omschrijving
Bruin, aangevoerde
leemgrond

^Ap2

Donker bruin,
aangevoerde
leemgrond

^Ap3

Donker bruin-grijs,
aangevoerde
leemgrond

2Bt

Bruine leemgrond,
met kleihuidjes,
resten van een
kleiaanrijkingshorizont

2Bt/E

Bruine leemgrond,
met kleimigratie
bandjes

Figuur 22: Profiel TNG-01/P6AB, horizonten van kleiaanrijking (2Bt) en (2Bt/E) bedolven onder recent
aangevoerde leemgrond
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Profiel TNG-02/P5AB
Datum
9 Nov. 2018
Locatie:
Heersterveldweg, Tongeren
Coordinate: E 5,52240, N 50.78722; LB72x 231347, LB72y 164716 (gps ± 3 m)
Classificatie: BSM: Aba1; BSC: bedolven Aba1; WRB-2015: Eutric Regosol (Siltic, Transportic,
Bathythapto-argic)
Horizont

Omschrijving

^Ap1

Bruin, aangevoerde
leemgrond
Donker bruin,
aangevoerde
leemgrond

^Ap2

^Ap3

Donker bruin-grijs,
aangevoerde
leemgrond, met
donkere vlekken
(organisch rijk
materiaal?)

^Ap4

Donker bruin-grijs,
aangevoerde
leemgrond

2Bt

Bruine leemgrond,
met kleihuidjes,
resten van een
kleiaanrijkingshorizont

2Bt/E

Bruine leemgrond,
met kleimigratie
bandjes

Figuur 23: Profiel TNG-02/P5AB, horizonten van kleiaanrijking (2Bt) en (2Bt/E) bedolven onder recent
aangevoerde leemgrond
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Profiel TNG-04/P14AB
Datum
9 Nov. 2018
Locatie:
Heersterveldweg, Tongeren
Coordinate: E 5,52235, N 50.78685; LB72x 231321, LB72y 164699 (gps ± 3 m)
Classificatie: BSM: Aba1; BSC: bedolven Aba1; WRB-2015: Haplic Luvisol (Lamellic, Siltic, Transportic)
Horizon
t

Omschrijving

^Ap1

Bruine, aangevoerde
leemgrond
Leemgrond met
kleinaanrijkingshorizon
t in banden

2Bt/E

2BC

2CB

Leemgrond, zonder
kleihuidjes, maar met
zwakke
bodemstructuur
Ontkalkte loess, geen
bodemstructuur

Figuur 24: Profiel TNG-04/P14AB, horizonten van kleiaanrijking (2Bt) en (2Bt/E) bedolven onder recent
aangevoerde leemgrond
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2.2.3. SPOREN, SPOORCOMBINATIES EN ARCHEOLOGISCHE STRUCTUREN
Er werden in totaal 10 spoornummers geregistreerd. Negen sporen konden als recente verstoringen
geïnterpreteerd worden, één spoor mogelijk als natuurlijk. De sporen bevonden zich allemaal op één
archeologisch niveau (vlak 1) dat aangelegd is in de onverstoorde moederbodem (Bt- of C- horizont).
De onverstoorde moederbodem bevond zich meestal onder recentelijk aangevoerd materiaal (S3) of
de Ap-horizont.

Recente verstoringen (20ste-21ste eeuw)
In het uiterste noorden van werkput 1 is een verstoring aangetroffen (S1) met bruin-grijze vulling.
Spoor 2 in werkput 1 bestaat uit twee parallelle sporen met bruin-grijs-blauw gevlekte vulling met
grind. Mogelijk zijn dit restanten van een werfweg.

Figuur 25: Recente verstoring in het vlak van WP1: S1 (links) en S2 (rechts).

Spoor 3 vormt de verstoring/ophoging over het volledige terrein. Deze ophoging varieert in dikte over
het terrein (zie ^AP bij profielbeschrijvingen) en bestaat uit verschillende lagen. Op sommige plaatsen
ging deze verstoring door de onverstoorde moederbodem en werd ze in het vlak dan ook als spoor 3
aangeduid. In de meeste gevallen vertoont ze een grijs-blauw-bruin gevlekte vulling, soms vertoont ze
meer grind, afhankelijk van welke laag aangesneden werd. In werkput 2 werd ook plastic aangetroffen
in dit spoor.

Figuur 26: Spoor 3 in werkput 2 met rechts aanwezige plastic.
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Figuur 27: Spoor 3 in werkput 3.

Figuur 28: Spoor 3 in werkput 6 (links) en spoor 3 in werkput 7 (rechts).

Spoor 4 in werkput 1 betreft de steenslagfundering van het verharde pad dat naar de sprinklertank
leidt. Net ten zuiden hiervan kon een recente verstoring (S5) waargenomen worden met nutsleiding.

Figuur 29: Fundering S4 van het verharde pad (links) en greppel S5 voor nutsleidingen (rechts) in werkput 1.

Spoor 6 betreft de onderzijde van de aanwezige verstoring. Spoor 7 vertoont een bruin-grijzelichtbruine vulling met grind. In dit spoor werden delen van een meetbaak aangetroffen. Deze recente
sporen dienen dan ook vermoedelijk aan de bouw van het industriegebouw gelinkt te worden.
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Figuur 30: Onderzijde verstoring (links) en recente verstoring (rechts) in werkput 1.

In werkput 4 en 6 werd spoor 8 aangesneden. In werkput 4 werd een betonnen put en riool
aangesneden. Deze loopt duidelijk verder in werkput 6 tot aan de rioolput.

Figuur 31: Spoor 8 in werkput 4 (links) en in werkput 6 (rechts).

Spoor 9 vormt een greppel voor een nutsleiding en loopt richting de brandkraan.

Figuur 32: Greppel voor nutsleiding (S9) in werkput 6.
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Natuurlijke sporen
Er werd slechts één spoor aangetroffen dat vermoedelijk als natuurlijk dient geïnterpreteerd te
worden. Het gaat om spoor 10 in werkput 9. Deze vertoont uitlogingssporen en buigt af en vormt dus
geen lineair spoor. Omwille van veiligheidsmaatregelen kon dit spoor niet verder onderzocht worden,
maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om een boomval.

Figuur 33: Spoor 10 in werkput 9.
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Figuur 34: Allesporenplan in overlay op het GRB.
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2.2.4. ASSESSMENT VAN VONDSTEN
Er zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologisch relevante vondsten verzameld.

2.2.5. ASSESSMENT VAN STALEN
Er werden geen stalen genomen.

2.2.6. CONSERVATIE-ASSESSMENT
Niet van toepassing.

2.2.7. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Tijdens het archeologisch vooronderzoek zijn geen archeologisch waardevolle sporen en vondsten
aangetroffen. Er zijn enkel recente sporen aangetroffen en één mogelijk natuurlijk spoor.
Samenvattend kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden:
-

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem , beschrijving + duiding?
De bodems hadden steeds dikke (~40 cm) tot zeer dikke (>80 cm) recente antropogeen
aangebrachte lagen van leemgrond die allicht gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van het
industrieterrein. Onder deze recente lagen bevond zich steeds een bodem met een
kleiaanrijkingshorizont. Deze bodems hadden soms nog een uitlogingshorizont (2Eg), wat
duidt op een bodem die geen, of weinig erosie heeft ondergaan en wat overkomt met
bodemtype Aba0. Voor de referentieprofielen is dit het geval voor de profielen TNG-03/P1AB
en TNG-06/P9AB. In het andere geval waren de sporen van een bewerkingshorizont
gewoonlijk nog wel aanwezig (2Ap), maar deze bevond zich dan direct boven een
kleiaanrijkingshorizont (2Bt). Dergelijke bodems komen overeen met bodemtype Aba1, zoals
referentieprofiel TNG-05/P7AB en TNG-07/P13AB.
De waargenomen bodems komen dus deels overeen met wat er verwacht kon worden op de
bodemkaart (bodemtype Aba1); maar er werden ook minder geërodeerde bodems gevonden
(type Aba0). Bodems gevormd in colluvium [bodemtypes Abp, en Abp(c)] werden niet
aangetroffen.

-

In hoeverre is de bodemopbouw nog intact? Waardoor kan het ontbreken van een horizont
verklaard worden?
De bodems hebben een sterke antropogene invloed ondergaan door aanvoer van materiaal,
en hiermee gaande compactatie. Ondanks de uitgebreide verstoring van het terrein door
aanvoer van grond, lijkt de oorspronkelijke bodem over het algemeen goed bewaard.

-

Is er een bodemkundige verklaring voor de (partiële) afwezigheid van archeologische sporen?
Op zich is het archeologisch niveau nog bewaard en zouden archeologische sporen aanwezig
kunnen zijn. Het ontbreken van archeologische sporen kan dan ook niet verklaard worden door
bodemkundige fenomenen.
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-

Zijn er bodemsporen aanwezig? Zo ja, zijn deze van natuurlijke of antropogene aard?
Er werden 9 recente sporen aangetroffen en 1 vermoedelijk natuurlijk spoor.

-

Op welk(e) niveau(s) manifesteren de archeologische sporen zich?
Het aangelegde archeologische niveau bevond zich tussen 97,4 m en 99,1 m TAW. Door de
opvallende niveauverschillen op het terrein zelf is dit op ca. 20 cm tot 2,8 m onder het huidige
maaiveld. De onverstoorde moederbodem bevond zich meestal onder recentelijk aangevoerd
materiaal (S3) of de Ap-horizont.

-

Maken de antropogene sporen deel uit van één of meerdere structuren?
N.v.t.

-

Kan op basis van gerecupereerd materiaal uitspraak gedaan worden over de datering? Behoren
de sporen tot één of meerdere periodes?
De aangetroffen sporen zijn allen van recente aard (20ste-21ste eeuw) en dienen gelinkt te
worden aan de ingebruikname van het terrein voor industrie.

-

Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak gedaan worden over de
aard en omvang van de occupatie?
Er zijn binnen het onderzoeksgebied geen bewoningssporen aangetroffen.

-

Zijn er indicaties voor de inrichting van een erf/nederzetting?
Nee.

-

Geven de resultaten aanleiding tot vervolgonderzoek? Zo ja, wat is de ruimtelijke afbakening
van de zone(s) voor vervolgonderzoek?
De resultaten geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

-

Is behoud in situ op basis van de resultaten van het vooronderzoek mogelijk?
N.v.t.

2.2.8. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
De onderzoeksvragen kunnen op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek voldoende
beantwoord worden. Gezien de afwezigheid van archeologische relevante sporen wordt geadviseerd
om het onderzoekbaar gebied fase 1 vrij te geven.
Voor de niet onderzochte zones van fase 1 en de nog te onderzoeken zones van fase 2 dient nagegaan
te worden of proefsleuvenonderzoek nog relevant is. Hiervoor zullen enerzijds de resultaten van het
proefsleuvenonderzoek, de resultaten van grondboringen14 en de toekomstige werken met elkaar
vergeleken worden.
Geplande werken
Het bestaand gebouw van Ceva zal afgebroken worden en er zullen 2 distributiecentra gebouwd
worden met de nodige circulatiewegen en parkeerplaatsen. Vanuit gebouw A “Parcels” gebeurt het
transport van colli’s, vanuit gebouw B “Freight”, gebeurt het transport van paletten.

14

De resultaten van deze boringen waren nog niet beschikbaar tijdens het opstellen van de archeologienota.
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De nieuwe gebouwen zijn 4899 m² en 5684 m² groot. Hierbij zullen de bestaande vloerpassen ongeveer
behouden blijven. Ze worden gefundeerd op sokkels. De vloerplaat zal tot ca. 80 cm onder het
maaiveld gaan. De gebouwen zijn voorzien van laadkaden met een diepte van 0,6 m voor gebouw A
en 1,2 m voor gebouw B. Onder de sociale lokalen van gebouw A wordt een kelder voorzien van ca. 73
m² en een diepte van 2,9 m.
Voor de circulatiewegen en parkeerplaatsen in beton en klinkers zal men ca. 60 cm diep gaan met
lokaal enkele diepere ingrepen ter hoogte van nutsleidingen en septische put en waterput.
Verspreid worden enkele groenzones voorzien. Er worden vier infiltratiegrachten voorzien (188 m²,
172 m², 906 m² en 771 m²) die 1,7m diep zullen gaan. Ter hoogte van het oostelijke talud wordt deze
afgevlakt naar de oostelijke grens toe en komt de gracht in een opgehoogde zone te liggen.
Ten opzichte van de plannen bijgevoegd bij de oorspronkelijke archeologienota zijn slechts enkele
kleine wijzigingen gebeurd. Het gaat hierbij om de wijziging van de locatie van infiltratiegrachten en
parkeerplaatsen.
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Figuur 35: Oorspronkelijk inplantingsplan, opgenomen in de archeologienota (links) en definitief inplantingsplan (rechts).
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Boringen (boorstaten zie bijlage)
In september 2018 werden 8 boringen uitgevoerd (B2-B9)15. In november 2018 werden bijkomend nog
8 boringen geplaatst (B10-18)16. Hierbij kunnen enkel de duidelijke verstoringen herkend worden zoals
steenslag, heterogeen materiaal met puinhoudend materiaal, fijn zand,… De verstoring die tijdens het
proefsleuvenonderzoek als S3 werd aangeduid kan niet duidelijk uit deze boringen gehaald worden,
net als de Ap-horizont. Ter hoogte van boring 2 is de ondergrond minstens verstoord tot 0,99 m, bij
boring 3 en 4 tot 0,50 m, bij boring 5 tot 0,70 m en bij boring 6 tot 0,35 m onder het huidige maaiveld.
Uit boringen 7, 8 en 9 kunnen geen duidelijke verstoringen afgeleid worden hoewel deze op basis van
het proefsleuvenonderzoek wel aanwezig blijken te zijn. Boring 10 en 17 werden in de wegenis
geplaatst en blijken verstoord tot 0,50 m onder het maaiveld. Ook boring 12 werd in de wegenis gezet
en vertoont een verstoring van 0,80 m. De weg zelf heeft een 12 à 14 dikke asfaltlaag met daaronder
telkens een funderingskoffer. Boring 11 werd ten westen van de sprinklertank geplaatst en vertoont
een verstoring van slechts 0,20 m. Dit sluit aan bij de resultaten uit WP1. Boring 13, 14 en 15 werden
ter hoogte van het zuidelijke gebouw geplaatst. De betonvloer is 25 cm dik. Hieronder bevindt zich een
stabilisatielaag van fijn zand die tot 0,50 m onder het maaiveld gaat. Ter hoogte van boring 18 is
eveneens een verstoring tot 0,50 m -Mv aanwezig.

Figuur 36: Luchtfoto met uitgevoerde boringen. (Group Van Vooren 2018)

15
16

Boring 1 werd niet uitgevoerd. Group Van Vooren 2018.
Group Van Vooren 2018.
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Figuur 37: Plan met uitgevoerde boringen in november 2018. (Group Van Vooren 2018)

Afweging noodzaak verder onderzoek
Op basis van het uitgevoerd proefsleuvenonderzoek, de uitgevoerde boringen en toekomstige werken
kunnen volgende zaken besloten worden.
Fase 1:
- Ter hoogte van de uitgevoerde proefsleuven werden geen relevante archeologische sporen
aangetroffen. Deze zone kan vrijgegeven worden.
- Ter hoogte van het zuidoostelijke talud zullen de toekomstige werken tot 98,1 m TAW gaan.
Op basis van de aangelegde proefsleuven (zuidzijde WP1, WP4, WP5) kan men vermoeden dat
het archeologisch niveau zich hier op ca. 97-97,5 m TAW zal bevinden. De toekomstige werken
zullen het archeologisch niveau niet verstoren. Indien archeologische resten aanwezig zijn
zullen deze behouden blijven. Hier is geen bijkomend onderzoek noodzakelijk.
- Ter hoogte van de zuidelijke talud zullen de toekomstige werken tot 99,3 m TAW in het westen
gaan en tot 98,9 m TAW in het oosten. In het westen ligt het archeologisch niveau op ca. 98,6
m TAW (WP9), in het oosten op ca. 97,6 m TAW (oostzijde WP6). Ook hier zullen de
toekomstige werken het archeologisch niveau niet verstoren. Indien archeologische resten
aanwezig zijn zullen deze behouden blijven. Hier is geen bijkomend onderzoek noodzakelijk.
- Ter hoogte van het bufferbekken en de sprinklertank worden geen archeologisch resten meer
verwacht. Het archeologisch niveau bevindt zich in deze zone zeer ondiep en zal dus verstoord
zijn door het uitgraven van het bufferbekken. Ook de fundering van de sprinklertank zal het
archeologisch niveau verstoord hebben. Hier is geen bijkomend onderzoek noodzakelijk
omwille van de reeds gebeurde verstoring. Deze zone kan mee vrijgegeven worden.
Besluit: Ter hoogte van fase 1 is geen bijkomend archeologisch onderzoek noodzakelijk, noch onder
de vorm van proefsleuven, noch onder de vorm van een opgraving.
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Fase 2:
- Ter hoogte van het zuidelijke gebouw bevindt de bovenzijde van de vloerplaat zich op ca. 97,8
m TAW. Dit komt ongeveer overeen met de hoogte van het archeologisch niveau (WP6). Op
basis van de uitgevoerde boringen blijkt dat de vloerplaat en funderingskoffer een dikte
hebben van 50 cm. Ter hoogte van dit gebouw zal het archeologisch niveau dus reeds
verstoord zijn. Enkel diepe sporen kunnen hier niet uitgesloten worden. Hier is geen bijkomend
onderzoek noodzakelijk gezien de reeds gebeurde verstoring.
- Ter hoogte van het noordelijke gebouw werd op basis van de boringen een verstoring van 99
cm onder het huidig maaiveld vastgesteld. Bij de toekomstige werken zal men niet dieper gaan
dan de aanwezige steenslagfundering. Hoogstwaarschijnlijk is het archeologisch niveau hier
reeds verstoord, maar zelfs al is dit niet het geval, dan wordt het nog niet geraakt bij de
toekomstige werken. Hier is dan ook geen bijkomend onderzoek noodzakelijk.
- Over het centrale gebouw is momenteel niets geweten. Hier werden geen boringen uitgevoerd
en kan het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek geen oordeel over vellen. Bovendien zal hier
een infiltratiegracht aangelegd worden en zullen zeker enige uitgravingen gebeuren. Ter
hoogte van dit gebouw is bijkomend archeologisch onderzoek nodig.
- De zones rondom de gebouwen blijken beperkt verstoord te zijn op basis van de uitgevoerde
boringen. Het gaat grotendeels om een verstoring van ca. 50 cm, met soms een minder diepe
verstoring (35 cm) of een diepere verstoring (70-80 cm). De toekomstige werken zullen het
archeologisch niveau hier dan mogelijk ook raken. Ter hoogte van deze zones is bijkomend
archeologisch onderzoek nodig.
Besluit: Ter hoogte van fase 2 is geen bijkomend archeologisch onderzoek noodzakelijk door
middel van proefsleuven ter hoogte van het noordelijke gebouw en ter hoogte van het zuidelijke
gebouw. Ter hoogte van het centrale gebouw en de zones rondom de gebouwen is wel een
bijkomend proefsleuvenonderzoek noodzakelijk.

Figuur 38: Synthese proefsleuvenonderzoek, boringen en geplande werken – noodzaak verder onderzoek.
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3. SAMENVATTING
Er werd besloten om af te wijken van het Programma van Maatregelen en het proefsleuvenonderzoek
in twee fases uit te voeren. Deze nota omvat de resultaten van het onderzoeksgebied van de oostelijke
en zuidelijke zone dat op 7 en 9 november 2018 door middel van proefsleuven werd geprospecteerd.
Tijdens dit onderzoek kon slechts de helft van het onderzoeksgebied effectief onderzocht worden
omwille van de aanwezigheid van een talud. Ter hoogte van de 9 aangelegde werkputten werden geen
archeologisch relevante sporen aangetroffen. In totaal werden 10 sporen opgetekend waarvan 9 van
antropogene oorsprong en één van vermoedelijke natuurlijke oorsprong. De antropogene sporen zijn
allen van recente aard (20ste-21ste eeuw).
Aangezien het proefsleuvenonderzoek aangetoond heeft dat er geen archeologisch relevante site
binnen het onderzoeksgebied aanwezig is en gezien de geplande werken niet dieper gaan dan het
talud, wordt bijgevolg geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen en geadviseerd om het
onderzoeksgebied fase 1 vrij te geven. Ter hoogte van fase 2 is geen bijkomend archeologisch
onderzoek noodzakelijk door middel van proefsleuven ter hoogte van het noordelijke gebouw en ter
hoogte van het zuidelijke gebouw. Ter hoogte van het centrale gebouw en de zones rondom de
gebouwen is wel een bijkomend proefsleuvenonderzoek noodzakelijk.
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vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
profiel
profiel
profiel
profiel
spoor
spoor
spoor
spoor
spoor
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
spoor
spoor
spoor

datum
werkput vlak spoor coupe
07/11/2018
1
1 S1
07/11/2018
1
1 S2
07/11/2018
1
1 S2
07/11/2018
1
1 S2
07/11/2018
1
1 S2
07/11/2018
1
1 S2
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1 S4
07/11/2018
1
1 S5
07/11/2018
1
1 S5
07/11/2018
1
1 S6
07/11/2018
1
1 S7
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
1
1
07/11/2018
2
1 S3
07/11/2018
2
1 S3
07/11/2018
2
1 S3

profiel

P1AB
P1AB
P7AB
P7AB

vondst Opm.

ingekrast
ingekrast
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2018J338_46
2018J338_47
2018J338_48
2018J338_49
2018J338_50
2018J338_51
2018J338_52
2018J338_53
2018J338_54
2018J338_55
2018J338_56
2018J338_57
2018J338_58
2018J338_59
2018J338_60
2018J338_61
2018J338_62
2018J338_63
2018J338_64
2018J338_65
2018J338_66
2018J338_67
2018J338_68
2018J338_69
2018J338_70
2018J338_71
2018J338_72
2018J338_73
2018J338_74
2018J338_75
2018J338_76
2018J338_77
2018J338_78
2018J338_79
2018J338_80
2018J338_81
2018J338_82
2018J338_83
2018J338_84
2018J338_85
2018J338_86
2018J338_87
2018J338_88
2018J338_89
2018J338_90
2018J338_91
2018J338_92
2018J338_93
2018J338_94

vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
profiel
profiel
profiel
profiel
profiel
spoor
profiel
profiel
profiel
spoor
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak

07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 S3
1
1
1
1 S3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P2AB
P2AB
P3AB
P4AB
P4AB
P5AB
P5AB
P6AB

ingekrast

ingekrast

ingekrast
ingekrast
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2018J338_95
2018J338_96
2018J338_97
2018J338_98
2018J338_99
2018J338_100
2018J338_101
2018J338_102
2018J338_103
2018J338_104
2018J338_105
2018J338_106
2018J338_107
2018J338_108
2018J338_109
2018J338_110
2018J338_111
2018J338_112
2018J338_113
2018J338_114
2018J338_115
2018J338_116
2018J338_117
2018J338_118
2018J338_119
2018J338_120
2018J338_121
2018J338_122
2018J338_123
2018J338_124
2018J338_125
2018J338_126
2018J338_127
2018J338_128
2018J338_129
2018J338_130
2018J338_131
2018J338_132
2018J338_133
2018J338_134
2018J338_135
2018J338_136
2018J338_137
2018J338_138
2018J338_139
2018J338_140
2018J338_141
2018J338_142
2018J338_143
2018J338_144

vlak
vlak
vlak
profiel
spoor
vlak
vlak
vlak
vlak
profiel
spoor
spoor
spoor
profiel
spoor
spoor
profiel
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
spoor
spoor
spoor
vlak
vlak
vlak
vlak
spoor
vlak
vlak
vlak
vlak
profiel

09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P8AB
S8

P9AB
S9
S9
S8
P10AB
S3
S3
P11AB

S3
S3
S3

S3

P12AB
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2018J338_145
2018J338_146
2018J338_147
2018J338_148
2018J338_149
2018J338_150
2018J338_151
2018J338_152
2018J338_153
2018J338_154
2018J338_155
2018J338_156
2018J338_157
2018J338_158
2018J338_159
2018J338_160
2018J338_161
2018J338_162
2018J338_163
2018J338_164
2018J338_165
2018J338_166
2018J338_167
2018J338_168

spoor
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
vlak
profiel
profiel
spoor
profiel
vlak
terrein
terrein
terrein
terrein
terrein
profiel
profiel
profiel
profiel
profiel
profiel
profiel

09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
09/11/2018

8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9

3
3
1
1
1
5
8

1 S3
1
1
1
1
1
1
1
P13AB
1
P13AB
ingekrast
1 S10
1
1
1
zuidelijke zone, richting het westen
1
zicht op de afbraak van het zuidelijke gebouw
1
zicht op de afbraak van het zuidelijke gebouw
1
1
1
1
1
1
1
1
1

oostelijke zone, richting het noorden, met
rechts de vijver en tank
zicht op de begroeide vijver
TNG-01 / P6AB
TNG-02 / P5AB
TNG-03 / P1AB
TNG-04 / P14AB
TNG-05 / P7AB
TNG-06 / P9AB
TNG-07 / P13AB

52

5.4.

SPORENLIJST PROEFSLEUVENONDERZOEK

PROJECTCODE 2018J338
ONDERWERP SPORENLIJST
spoornr.

datum

werkput vlak fotonr(s). tekening vondst staal

coupe /
putwandprof aard

beschrijving
textuur

aflijning

interpretatie

datering

1

7-11-2018

1

1

1

het.

BR + GR

leem

2

7-11-2018

1

1

2-6

het.

BR/GR/BL gevl.

leem

grind

biot.
matigveel
matig veel

3

7-11-2018

2

1

43-45

het.

GR/BR/GE/GR gevl.

leem

grind, plastic

matig

scherp

verstoring

recent

3

7-11-2018

3

1

het.

GR/BR gevl.; BL/BR gevl.

leem

grind

matig

scherp

verstoring

recent

3

9-11-2018

6

72, 76
109-110,
1 132-134

het.

GR/BL/BR gevl.

leem

matig

scherp

verstoring

recent

3

9-11-2018

7

1

139

het.

GR/BL/BR gevl.

leem

matig

scherp

verstoring

recent

3

9-11-2018

8

1

145

het.

GR/BL/BR gevl.

leem

matig

scherp

4

7-11-2018

1

1

30

het.

GR

zand

5

7-11-2018

1

1

31-32

het.

GR/liBR/ wit gevl.

leem + zand

6

7-11-2018

1

1

33

het.

GR/wit gevl.

zand

grind

weinig

verstoring
fundering
scherp doorgang
greppel
duidelijk nutsleiding
onderzijde
scherp verstoring

7

7-11-2018

1

1

34

het.

BR/GR/liBR gevl.

leem

grind

matig

scherp

8

9-11-2018

4

1

99

het.

BR

leem

8

9-11-2018

6

1

107

het.

BR/GR gevl.

leem

9
10

9-11-2018
9-11-2018

6
9

1
1

105-106
154

het.
het.

GR/BR gevl.
BR/GR/wit gevl

leem
leem

kleur

53

grind

inclusies

weinig
weinig

weinig
grind

weinig
weinig
weinig

recent

duidelijk verstoring
scherp

werfweg

recent

recent
recent
recent
recent

recent
verstoring
put + riool in
recent
duidelijk beton
duidelijk verstoring
greppel
scherp nutsleiding
duidelijk natuurlijk?

spoorassociaties spoorrelaties Opmerking

recent
recent
natuurlijk?

meetbaak

5.5.

TEKENINGEN PROEFSLEUVENONDERZOEK
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5.6.
PROJECTCODE
ONDERWERP
tekeningnummer
TEKP2AB
TEKP3AB
TEKP4AB
TEKP8AB
TEK10AB
TEKP11AB
TEKP12AB

TEKENINGENLIJST PROEFSLEUVENONDERZOEK
2017J338
TEKENINGENLIJST
type
analoge schaal
profieltekening 1/20
profieltekening 1/20
profieltekening 1/20
profieltekening 1/20
profieltekening 1/20
profieltekening 1/20
profieltekening 1/20

digitale schaal
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

oorspronkelijke vervaardigingswijze
analoog
analoog
analoog
analoog
analoog
analoog
analoog

datum
WP
07/11/2018 2
07/11/2018 2
07/11/2018 2
09/11/2018 4
09/11/2018 6
09/11/2018 6
09/11/2018 7

profielnummer
P2AB
P3AB
P4AB
P8AB
P10AB
P11AB
P12AB

5.7.

DAGRAPPORTEN PROEFSLEUVENONDERZOEK

2018J338
07-11-2018
Werkzaamheden: Werkputten 1-3 werden aangelegd. De werkputten en sporen werden
geregistreerd en opgemeten.
Personeel: Annika Devroe (erkende archeoloog, assistent-archeoloog), Gerben Bervoets
(veldwerkleider met ervaring in het aanleggen van proefsleuven), Niels Geelen (archeoloog)

2018J338
09-11-2018
Werkzaamheden: Aanleg werkputten 4-9. Vervolg registratie van de werkputten, sporen en
profielen. Dichten van sleuven.
Personeel: Annika Devroe (erkende archeoloog, assistent-archeoloog), Gerben Bervoets
(veldwerkleider met ervaring in het aanleggen van proefsleuven), Niels Geelen (archeoloog), Stefaan
Dondeyne (aardkundige).
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T1
N
97.00

97.00

96.50

99.00

99.00

98.50

98.50

98.00

97.50

96.00

99.50

99.50

99.50

99.50

99.94

99.94

100.30

99.50

99.75

99.76

T4

99.75

T4

100.10

99.64

99.76
99.84

99.84

99.92

99.50
96.00

100.08

100.20

100.20
99.60

99.44

99.74

99.98

96.00

100.80
100.20

100.03

T2

T2

100.00

96.50

100.20
100.80

96.60
99.44

100.80

99.74

99.98

100.58

100.20

100.50
99.98

99.98

97.00
100.10

100.10

100.10

100.30

101.00

100.36
100.31

100.36

100.73

97.50

101.00

100.80

100.80

98.00
100.65

LEGENDE inplanting

98.00

T3

T3

102.10
98.50

100.65

100.80

101.95
100.64

100.64

98.50

101.25

100.92

102.00

101.44

101.07

99.00

101.18

101.18

101.18

101.70

101.18

INDEX DATUM

OMSCHRIJVING

A

09-10-18

B
C

25-10-2018
15-11-2018

AANPASSINGEN BESPREKING 5-10
+ AANDUIDING BREEDTE INFILTRATIEBEKKENS
aanpassing ADDENDUM
branddoorgang tussen percelen

TEKENAAR
BV
BV
BV
ARCHITEAM
ARCHITEAM
NETTO
BRUTO

Veiligheidscoördinator Ontwerp
Veiligheidscoördinator Verwezenlijking
Gecumuleerde Netto Vloeroppervlakte
Gecumuleerde Bruto Vloeroppervlakte beschermd volume

99.50

101.57

100.00

AANB

101.57

T

ING

I

Bouwen van een distributiecentrum
100.50

101.84

P

101.00

101.99

101.99

INPLANTING

102.30

5m

10m

100.38
102.50

102.00

102.30

101.50

102.50

25m

1/500

B
Heersterveldweg 17
3700 Tongeren
9e Afdeling, sectie A, nr. 514B

GLS BELGIUM NV
Humaniteitslaan 233
1620 Drogenbos

T1

A

03/556 62 02

Architeam bvba
Multiprofessionele architectenvennootschap

Peter Dekeyrel
Kathleen Vandevenne
Heidy Vanduffel
Rik Liekens

INPLANTING

Bedrijvencentrum De Malt
Leuvensesteenweg 350
3190 Boortmeerbeek
015 513 024

19-09-2018

01/08
2018.078
BV

