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1. Beschrijvend gedeelte
1.1.

Administratieve gegevens
1.1.1. Projectcode: 2016J92
1.1.2. nummer wettelijk depot: D/2016/12654/28
1.1.3. naam en erkenningsnummer archeoloog: Rik van de Konijnenburg,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041, Grauwe Torenwal 6/00/1 – 3960 Bree
1.1.4. naam en adres van de opdrachtgever: Dhr. André Van Mierloo, Manestraat
34, 3660 Opglabbeek en dhr. Guy Martens, Jan Van Looylaan 68, 8670
Koksijde
1.1.5. locatiegegevens:
1.1.5.1.
provincie: Limburg
1.1.5.2.
gemeente: Opglabbeek
1.1.5.3.
deelgemeente: Opglabbeek
1.1.5.4.
adres: Kapelstraat / Langstraat
1.1.5.5.
toponiem: Langveld
1.1.5.6.
bounding box:

De xy-coördinaten (stelsel Lambert72):
Nr
1
2
3
4
5
6

X
235163.692
235160.182
235187.045
235234.290
235254.887
235185.339

Y
193675.910
193609.852
193562.150
193583.306
193694.225
193693.875

Afbeelding1: Bounding Box
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1.1.6. Kadastrale gegevens en plan met afbakening
Het projectgebied ligt in de gemeente Opglabbeek, deelgemeente Opglabbeek, grenst aan de Kapelstraat
en de Langstraat en ligt in een (landelijke) woonzone. Het op het kadasterplan en de topografische kaart
aangegeven toponiem voor dit gebied is “Langveld”.
Het terrein omvat volgend kadastrale perceel: Opglabbeek, afdeling 2, sectie B, 380a2(partim), 380f2,
380c2, 385n, 380v2, 385s, 401d4, 401c4. Het huidig grond/bodemgebruik is deels tuin, deels voetpad,
deels weiland. Het terrein is in totaliteit 84,33 are groot.

Afbeelding 2: Kadastraal uittreksel 01/01/2015
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1.1.7. Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied

Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied rood omkaderd.

Het plangebied ligt aan de Kapelstraat/langstraat in het noorden van de gemeente Opglabbeek.
De projectzone maakt deel uit van een recent – na 1970 - ontwikkelde woonzone die bestaat uit
een aantal straten (Langstraat, Engelenweg en Boekweitstraat) die parallel lopen aan de “grote
baan”, de Weg naar Bree). Het gebied is een oud heidegebied, Langveldheide, in het noorden
begrensd door landduinen.
Het terrein is voor 75% weide, de rest zijn een voetpad en private tuinen.

1.1.8. Begin- en einddatum van het onderzoek:
Het bureauonderzoek ter opmaak van deze nota startte op 28/10/2016 en werd afgerond op
6/11/2016.
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1.1.9. Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed:
Bureauonderzoek,
Geologische dateringen:
Tertiair
Quartair
Holoceen
Geomorfologisch:
vlakte
rivierterras
eolische afzettingen
Bodems:
anthrosol
Bodemgebruik:
akkerland
grasland
Archeologische indicaties:

Losse vondsten
Objecten/materiaal:
Aardewerk of keramiek
Steengoed
Aardewerk/ Vaatwerk
Metaal
Lood
Brons
(musket)kogels / wapens
Munten: (liard, oord en andere
Dateringen:
Romeinse Tijd
Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Nieuwe tijd

1.1.10. Overzichtsplan met afbakening van de verstoorde zones

Afbeelding 4: Plan met aanduiding van de verstoorde zones
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2. Archeologische voorkennis
Op of in de directe omgeving van het projectgebied werden tot op heden geen archeologische (voor-)onderzoeken
uitgevoerd. Ten minste, er zijn er geen opgenomen in de Centraal Archeologische Inventaris.

3. De onderzoeksopdracht
3.1. Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied
-

Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief
Indien er voldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat het terrein weinig of niet verstoord is,
welke maatregelen dienen te worden genomen om het terrein verder landschappelijk en
archeologisch te waarderen?

3.2. De randvoorwaarden
De eigenaars verkeren nog in juridische onzekerheid omtrent de afschaffing van het voetpad (op
de Atlas der Buurtwegen aangeduid als “voetweg n°22) als openbare weg en de
verkavelingsvoorschriften inzonderheid met betrekking tot de inplanting van de wegenis. Omdat
er nog geen duidelijk akkoord is over de wegenis, omdat het al dan niet deelnemen aan de
verkaveling door de verschillende eigenaars mede afhankelijk is van de goedkeuring van de
verkaveling, wenst men niet voorafgaand aan de verkavelingsvergunning archeologisch veldwerk
uit te laten voeren. Dit zou een té grote impact kunnen hebben op het huidig gebruik van de
gronden als tuinen, weide en uiteraard het voetpad. Hierdoor zal de verkavelingsvergunning ook
opgesplitst worden in twee fazen. De eerste fase, afbeelding 5 het fel ingekleurde deel, omvat de
kadastrale percelen 380v2 partim, 380a2 partim, 380f2 (partim), 380c2(partim) en een deel van
de voetweg n°22.
Maar omdat de percelen 380f2 380 a2 en 380c2 slechts deels betrokken zijn in de
verkavelingsaanvraag fase 1, is er geopteerd om het assessmentrapport op te maken zowel voor
fase 1 als fase 2 aangezien voor het archeologisch luik de percelen 380f2 en 380c2 ook als een
geheel beschouwd zullen worden. Naar zakelijke rechten en als opdrachtgevers zijn enkel de
eigenaars van de percelen 380v2 partim, 380a2 partim, 380f2 (partim), 380c2(partim) en een
deel van de voetweg n°22 betrokken partij.

Uitgesteld vooronderzoek: Vooronderzoek met ingreep in de bodem is juridisch onwenselijk: de
vergunningsaanvrager verkeert in juridische onzekerheid omtrent de
verkavelingsvoorwaarden.. Keuze voor het uitgesteld traject = keuze van de aanvrager van de
vergunning.
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3.3. De geplande werken
De eigenaars van de kadastrale percelen Opglabbeek, afdeling 2, sectie B, 380a2(partim), 380f2,
380c2, 385n, 380v2, 385s, 401d4, 401c4. wensen in 2 fasen een verkavelingsaanvraag in te
dienen. De percelen worden verkaveld in 23 bouwloten voor open en halfopenbebouwing (mits
goedkeuring van de verkaveling). Vanuit de Kapelstraat wordt een voetweg aangelegd aan de
rand van het huidige kadastrale perceel B380c2.
Fase 1 omvat 11 bouwloten met een centraal pleintje en hoofdtoegang via de Langstraat. Maar,
aangezien er nog geen akkoord is over de juiste ligging van de wegenis, ook in functie van de
ontwikkeling van fase 2, wacht men met de opmaak van de plannen hiervan tot de
verkavelingsaanvraag is goedgekeurd. Man zal dus getrapt te werk gaan; eerst een
verkavelingsvergunning voor fase 1, pas daarna volgt de aanvraag van een bouwvergunning voor
de aanleg van wegenis en nutsleidingen en vervolgens een verkavelingsaanvraag voor fase 2.
Naar densiteit betekent de verkaveling een stijging van nu O woningen per are naar straks 23
woningen op 84,33 are oftwel 0,27 woningen per are / 27 woningen per hectare. Van zeer lage
densiteit zal dit stijgen naar een gemiddelde densiteit voor landelijk wonen.
Afbeelding 5: verkavelingsplan, fase 1

HAAST Rapporten – Opglabbeek, Kapelstraat - Langstraat – projectcode 2016J92 verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
Pagina 10

Afbeelding 6: verkavelingsplan zoals aangereikt door cleurenmerken, architectuur en ruimtelijke
ordening: fase 1 is fel ingekleurd, de wegenis is onder voorbehoud.
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Afbeelding 7: foto’s van de toestand van het terrein op datum van 5/11/2016

7-1: zicht vanuit de Kapelstraat
7-2: zicht op het terrein vanuit het voetpad naar de Kapelstraat
7-3: zicht op het voetpad vanuit de Langstraat
7-4: zicht op de tuin van perceel 380v2

4. Werkwijze en strategie van het onderzoek
4.1. Motivering van de onderzoeksstrategie, - methoden en –technieken
Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst
aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde
en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het
projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen
werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in punt 11 Bibliografie
en bronnen.
De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de heet Van Mierlo. Om een inzicht te
krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris
geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de landschappelijke
ligging, de tertiairgeologische en quartairgelogische gegevens en de geomorfologie werd gebruik gemaakt
van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via www.geopunt.be werden de
historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, Atlas van Buurtwegen), evenals
luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en met het jaar 2015; enkel de betekenisvolle
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foto’s werden in deze studie opgenomen. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer
van de federale overheid (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).

4.2. De organisatie van het onderzoek
In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het
projectgebied bekeken samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de projectontwikkelaars.
Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven doormiddel van tekst
en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.

4.3. Het relevante gebruikte materiaal en technische specificaties
Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor
een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau. De kaarten die als bijlagen zijn
toegevoegd zijn gemaakt of bewerkt met de software van CORELDRAW X6 en de landmeterssoftware
PYTHAGORAS.

4.4. Afwijkende methodiek
Niet van toepassing

4.5. Inbreng van specialisten
Voor het landschappelijk/bodemkundig onderzoek van het projectgebied wordt als bodemkundige ir.
Jeroen Wijnen ingezet van Land!. Ir. Wijnen kan bogen op meer dan voldoende kennis van de streek
aangezien hij via zowel HAAST bvba als via het bedrijf ARCHEBO de bodemkundige onderzoeken verrichtte
op diverse plaatsen in de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

4.6. Wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing
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5. Assessment van het projectgebied1
5.1. Landschappelijke ligging
5.1.1. Aardkundige situering

Afbeelding 8: Situering van het projectgebied op de Bodemkaart van België
Het terrein is gekarteerd als een Zbft bodem: een droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer
en/of humus B-horizont. Deze droge Podzolseries hebben onder akkerland meestal een dikkere
humuslaag, onder bos is de bovengrond heterogeen en humusarm. Dit zijn arme gronden die
veelal bebost werden met naaldhout of gebruikt werden als weiden.
Volgens de WRB zijn de bodems gekarteerd als br.dy-bodems; distric brunic arenosols. Arenosols
zijn erg zandige bodems over minstens 1 m diepte met een beperkte profielontwikkeling. Ze
vormen zowel de kustduinen als de landduinen (stuifduinen) en zandvlaktes van de kempen.
Brunic betekent dat ze een beginnende profielontwikkeling vertonen als verkleuring of
structuurvorming in zeer zandig materiaal, distric betekent een lage basenverzadiging (BS < 50%).

1

Voor het assessment van het terrein werd geen onderscheid gemaakt in een fase 1 en een fase 2 van de
verkavelingsaanvraag aangezien het terrein, zo blijkt uit de historische kaarten vroeger een geheel vormde
enkel onderbroken door het “voetpad n°22”.
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Afbeelding 9: Bodemkartering volgens de WRB

5.1.2. Hydrografische situering
Opvallend is het ontbreken van waterlopen in de omgeving van het terrein. De dichtstbijzijnde waterloop is
de Kleine Beek die op ca 0,5 km ten zuiden van het plangebied door het centrum van Opglabbeek loopt.
Ten noordwesten ligt op ca 3 km afstand een klein vengebied met het Turfven en het Zwartven. Ten
oosten stroomt de Bosbeek doorheen een vengebied.
De beken behoren tot het Maasbekken en de stroomrichting is overwegend zuidwest naar noordoost.

Afbeelding 10:
Hydrografische situering
van het projectgebied
(dionkerblauw omkaderd)
met enkel in het zuiden
(zuidoosten) de kleine Beek
als riviertje.
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5.1.3. Grondgebruik en bodembedekking
Het terrein is zoals eerder beschreven voor 75% weiland, de rest zijn (achter)tuinen en een voetpad.
Op het bodemgebruiksbestand 2001 staat een klein deel van het terrein aangeduid als “andere
bebouwing”, het hoofdbestanddeel is weiland.
De bodembedekkingskaart geeft een gelijkaardig beeld al is hier een duidelijk onderscheid te zien
tussen weiland en tuinen en is ook het voetpad zichtbaar (lt van zuidwest naar noordoost over het
terrein)

Afbeelding 11: Situering van het plangebied
op het bodemgebruiksbestand 2001

5.1.4.

Afbeelding 12: Bodembedekkingskaart uit 2012

Hoogteligging

Het plangebied ligt nagenoeg vlak. In het noorden situeert zich het projectgebied op +81,30 m, in
het zuiden op +81,46 m TAW als is daar momenteel een lichte daling zichtbaar naar de
Kapelstraat. Op macroniveau ligt het terrein op een licht dalend terrein van noord naar zuid. Naar
de vallei van de Kleine Beek. Vooral de vallei van de Kleine Beek ligt lager en doorsnijdt als het
ware het hoger gelegen deel van het Kempisch Plateau.
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Afbeelding 13: Geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel 1 m
Het digitaal model op schaal van het projectgebied toont een licht dalend terrein van oost naar west.
Op het Hill Shade model is duidelijk de daling van het terrein naar de Kapelstraat zichtbaar.

Afbeelding 14: Geïnterpoleerd digitaal model op microschaal (projectgebied-schaal) – Afbeelding 15:
Hill Shade model.
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5.1.5. Fysisch-geografische gegevens: geomorfologie en tertiair geologische en
quartairgeologische situering van het projectgebied2

Afbeelding 16: Situering van het plangebied op de tertiairgeologische kaart (Formatie van Diest)
De voornaamste morfologische eenheid in het plangebied is het Kempisch Plateau. Als
geografische streek maakt het deel uit van de Kempen. Het strekt zich uit van zuid naar noord als
een waaiervormig geheel, dalend van ongeveer 100 m in het zuiden tot 70 à 75 m in het noorden.
Bodemkundig is het gekenmerkt door zand- en lemige zandgronden.
Tijdens het Tertiair wordt een hele reeks zanden, kleien en mergels van mariene en - in mindere
mate – continentale oorsprong afgezet. De dikte van de lagen neemt progressief toe van zuid
naar noord. Bovenop de algemene helling van de lagen naar het noorden komt een
noordoostelijke component, veroorzaakt door breuken die samenhangen met de Roergraben. Zo
zijn de cumulatieve breukbedragen langsheen de Feldbiss breuk gemiddeld 800 m voor de basis
van het Paleogeen en 400 m voor de basis van het Neogeen.
Na een kleine periode van sedimentatie in het Paleoceen en erosie op de grens PaleoceenEoceen treedt er in het Oligoceen opnieuw sedimentatie op in de Roergraben: de Rupel Groep
wordt afgezet in een tensiel regime met breukbedragen van ongeveer 20 meter. Vanaf het LaatOligoceen neemt de subsidentiesnelheid fors toe. Voor het Mioceen zijn de sedimentdiktes op de

2

Beerten, K., 2005, Technische tekst bij de quartairgeologische kaart, Kaartblad 18 Bree - Maaseik, Leuven.
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blokken en in de graben respectievelijk reeds 125 en 500 meter. De Plio-Pleistoceenafzettingen
bereiken een dikte van 200 à 300 meter en zijn praktisch volledig gelimiteerd tot de graben zelf.
Onder de dagzomende Tertiaire lagen bevinden zich sedimenten van de Haspengouw Groep en
de Tongeren Groep. De dagzomende lagen zijn achtereenvolgens van zuid naar noord de
formaties van Bilzen, Boom, Eigenbilzen, Bolderberg, Diest, Kasterlee, het lid van Waubach en de
zandige top van de Kiezeloölietformatie. Het Zand van Diest omvat de afzettingen van de
Formatie van Diest en bestaat uit groenbruin tot rossig, matig fijn tot grof zand, met
ijzerhoudende concreties en glauconiet.
Gedurende het Plioceen wordt het gebied definitief verlaten door de zee. Vanaf dan begint de
modellering van het landschap, een proces dat zich verderzet tijdens het Quartair. In hoofdzaak
fluviatiele erosie en de afzetting van grindrijke riviersedimenten en eolische zanden – de
formaties van Bouwel en Hechtel - geven het landschap haar huidig uitzicht.
Beide formaties – Bouwel en Hechtel - omvatten lokale verstuivingen reeds afgezette eolische
zanden. De Formatie van Hechtel staat voor duinzanden uit het Weichseliaan (Dryas) terwijl de
Formatie van Bouwel alle Holocene verstuivingen van Pleistocene duinzanden en dekzanden
omvat. Eerstgenoemde kan nog in drie leden onderverdeeld worden, overeenkomstig de drie
Dryas-perioden, gescheiden door een witte horizont of een organischrijk laagje (Paulissen en
Munaut, 1969). Granulometrisch worden deze duinzanden gekenmerkt door de totale
afwezigheid van silt. Bijgevolg is de mode van het zand identiek als deze van de zandfractie van
de dekzanden. De dikte varieert van 1 tot 5 m voor de Formatie van Bouwel tot zelfs 15 m voor
de Formatie van Hechtel.
Morfologisch vertaalt de jongste formatie zich in niet-gedifferentieerde zandophopingen terwijl
de oudste duinzanden longitudinale of paraboolduinen vormen. De grootste concentratie van
duinzanden bevindt zich ten oosten en noordoosten van de mijnen te Eisden (ophopingen
tot 15 m) en ten noorden en ten westen van Opglabbeek.

Afbeelding 17: Situering van het plangebied op de quartairgeologische kaart
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5.2. Historische beschrijving en situering op historische kaarten en luchtfoto’s
Afbeelding 18, De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Graaf de Ferraris - 1772 1775)

Afbeelding 19: Ferrariskaart, detail

HAAST Rapporten – Opglabbeek, Kapelstraat - Langstraat – projectcode 2016J92 verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
Pagina 20

Afbeelding 20: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen

Afbeelding 21: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart (ca. 1846-1854)

HAAST Rapporten – Opglabbeek, Kapelstraat - Langstraat – projectcode 2016J92 verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
Pagina 21

Afbeelding 22: Vandermaelenkaart, detail:

Uit de projectie van het projectgebied op de Ferrariskaart, de de Vandermaelenkaart lijkt het
projectgebied één geheel te vormen. Op de Atlas der Buurtwegen is het gebied opgedeeld in 4
percelen waarvan 2 ten zuiden van het “voetweg n°22” en 2 ten noorden ervan.
Het projectgebied staat op de Ferrariskaart ingekleurd als akker en is het gebied omringd door
akkers. Uit de Vandermaelenkaart blijken nog restanten heide tussen de akkers te liggen en is ten
oosten van het projectgebied zelfs nog een groot heidegebied aangeduid.

Luchtfoto’s:
Afbeelding 23: luchtfoto uit 1971
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Afbeelding 24: luchtfoto 2015

Op de luchtfoto’s van 1971 tot en
met 2015 is de ontwikkeling te zien
van de wijk Langveld. De wegenis –
met uitzondering van de Kapelstraat
- wordt eind jaren 1960 begin 1970
aangelegd waardoor de
verschillende percelen
landbouwgrond omgezet worden in
bouwpercelen. De invulling gebeurt
redelijk geleidelijk en de nog
onbebouwde terreinen worden nu
beschouwd als te ontwikkelen
binnengebieden.
Op de luchtfoto uit 1971 is het
terrein nog quasi gaaf en vormen de
ten zuiden van de voetweg gelegen
percelen schijnbaar één geheel.

5.3.

Archeologisch kader

Afbeelding 25: Archeologische situering op de CAI-kaart: het projectgebied is rood omkaderd.

HAAST Rapporten – Opglabbeek, Kapelstraat - Langstraat – projectcode 2016J92 verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
Pagina 23

Inventaris van de vondstmeldingen, archeologische prospecties met ingreep in de bodem en archeologische
opgravingen rondom het onderzoeksgebied (bron: Centraal Archeologische Inventaris)

50219

1

50251

3

Nieuwe
tijd

Middeleeuwen

Romeinse
tijd

IJzertijd

Bronstijd

CAIlocatie

Steentijd

Korte beschrijving in tabelvorm van de CAI-locaties en de vergunde archeologische prospecties:

5

Aard van de vondsten

1 afslag, 5 scherven
2 afslagen, 1 geretoucheerd afslagfragment

1

50272

1

2

1 wandscherf, gemagerd met organisch materiaal, binnen- en
buitenkant geglad
12 stukken middeleeuws materiaal waaronder 1 fragment van een
pijpenkopje
1 afslag in silex, 2 aardewerkscherven

50273

1

6

1 afslag silex, 6 aardewerkscherven

50274

1

1

1 klingfragment silex, 1 aardewerkscherf

50275

2

12

1 geretoucheerde afslag, 1 geretoucheerd klingfragment
20

20-tal wandscherven, voornamelijk gemagerd met potgruis, veelal
geglad aan binnen- en buitenkant. Een 4-tal scherven zijn
besmeten.
5 aardewerkscherven

5
50289

1

1 eindschrabber op kling

50311

2

1 geretoucheerde afslag, 1 afslag
1

1 aardewerkscherf

50312

1

1

1 afslag, 1 aardewerkscherf

50313

1

2

1 afslag, 2 aardewerkscherven

50316

1

1 geretoucheerde afslag

52024

16

1 eindschrabber op kling met geretoucheerde rechterboord,
distaal afgestompte linker boord en afgesleten proximaal uiteinde,
1 kern, 1 geretoucheerde kling, 1 geretoucheerd afslagfragment, 1
afslagfragment, 2 geretoucheerde afslagen, 9 afslagen

1

1 fragment van een gepolijste bijl (neolithicum)
2
27

2 scherven, gemagerd met potgruis en geglad aan binnen-en
buitenkant
24 scherven en 3 ongeglazuurde scherven

52025

1

2

1 afslag, 2 stukken materiaal (?)

52026

1

7

1 getand artefact, 7 aardewerkscherven

52027

5
1

1 afslagfragment, 2 geretoucheerde afslagfragmenten, 1 getande
afslag, 1 afgeschilferd stuk
1 aardewerkscherf

7

1 afslag, 7 aardewerkscherven

52029

1

52034

1

1 geretoucheerde afslag

52035

2

1 geretoucheerde afslag, 1 afslag
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36
52036
52040

13
5

1 boor vervaardigd op een kling met geretoucheerde linker boord,
1 geretoucheerde afslag, 1 afslag, 1 klingfragment, 1 schilfer
4

4 aardewerkscherven Hallstatt - La Tène?
1

52048

36 stukken Middeleeuws materiaal, waaronder 1 fragment van
een pijpenkopje
13 stukken materiaal (organisch)

1 randfragment kruik

2

1 afslagfragment, 1 klingfragment

150705

5

5 aardewerkscherven

150707

5

5 aardewerkscherven

150708

5

5 aardewerkscherven

150709

6

6 aardewerkscherven

150710

3

3 aardewerkscherven

150711

4

4 aardewerkscherven

150712

2

2 aardewerkscherven

150713

4

4 aardewerkscherven

150714

8

8 aardewerkscherven

150719

16

16 aardewerkscherven

155587

MD kogelhulzen,
vonds
ten
7 schutterijkogels van de schutterij van Louwel 10 à 13mm,
Aluminium cartouche(Holland) volledig, musketkogel,
leerbeslag, koperen restanten, speelgoed, koperen beslag, alu
schroefdop(OKO), beslagstukken
in diverse metalen, knopen, Belgisch kleingeld, 2 oorden
Maximiliaan van Beieren Dch644,
duit Ferdinand van Beieren FB Luik Dch623, ½ cent 1822 Utrecht
Willem I en een
Zilveren zakhorloge zonder wijzerplaat N°33571 Visé/ Gylindre -1
oubis- stockarte @ Visé????

209392

X

X

celtic field

Met uitzondering van het Celtic Field (CAI-locatie 209392) zijn alle vondsten oppervlaktevondsten
gedaan tijdens intensieve veldprospecties3. Meerdere locaties hebben enkel middeleeuwse of
postmiddeleeuwse aardewerkscherven opgeleverd in beperkte hoeveelheden.
De 2 dichtst bij het projectgebied gelegen locaties zijn CAI-150709 en CAI 150714. De eerste
locatie leverde bij veldprospectie 6 aardewerkscherven op, de tweede 8. Een duidelijke datering
voor de scherven werd niet opgegeven, ze dateren vermoedelijk uit de late middeleeuwen /
Nieuwe Tijd (15de – 18de eeuw).

3

B.T.K.-project 1984-1985: (Guido Creemers) Archeologische vondstenkartering: gemeenten Opglabbeek, ged.
As en Meeuwen-Gruitrode.
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6. Beschrijving van het potentieel op kennisvermeerdering
6.1. Aard van de potentiële kennis: archeologische verwachting
Opglabbeek staat bekend in de archeologie voor prehistorische sites en meer bepaald
mesolithische vindplaatsen (Opglabbeek Ruiterskuilen en Turfven 4), maar die bevinden zich in
vogelvlucht op een 4-tal kilometer ten noordwesten van het projectgebied. Andere
prehistorische vindplaatsen, CAI-locaties 52024 en 52027 liggen op 2,5 km ten zuidwesten van
het projectgebied. Dichterbij bevindt zich locatie 50275, op ca 1 km ten westen van het
projectgebied, waar een concentratie aan scherven uit de metaaltijden werd aangetroffen.
De locaties in de directe omgeving van het projectgebied hebben enkel (post)middeleeuwse
(Nieuwe Tijd) aardewerkscherven opgeleverd tijdens veldprospecties. Vondsten uit de Nieuwe
tijd of later hoeven niet onmiddellijk te wijzen op nederzettingssporen aangezien vooral
postmiddeleeuws materiaal via bemesting op het land kunnen terecht gekomen is.
Het ontbreken van een waterloop in de directe omgeving van het projectgebied is een minpunt
naar archeologische verwachting. Aanwezigheid van water in de directe omgeving van een
nederzetting of een kamp is immers levensnoodzakelijk om überhaupt te kunnen overleven.
De bodemserie Zbft (droge zandbodem) is dan wel weer een ideale locatie voor een kamp. De
bodemkundige situering van het plangebied is, met uitzondering van het voorkomen van water in
de onmiddellijke omgeving, vergelijkbaar met de vindplaatsen Opglabbeek Ruiterskuilen en
Opglabbeek – Turfven; matig droge (lemig) zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B
horizont. Het ontbreken van een fase aanduiding én het ontbreken van een aanwijzing voor een
plaggenbodem in het projectgebied, gecombineerd met het feit dat het gebied in tegenstelling
tot de vindplaatsen Ruiterskuilen en Turfven – deze vindplaatsen bevinden zich zowel op de
Ferrariskaart als op de Vandermaelenkaart in uitgestrekt heide gebied - vanaf de late
middeleeuwen/Nieuwe Tijd in gebruik genomen werd voor landbouw, kan betekenen dat sporen
door het omspitten en/of omploegen van de bodem verstoord en/of verploegd zijn.
Uit de historische kaarten blijkt ook in de directe omgeving van het terrein geen bebouwing
geweest te zijn. Het terrein en de omgeving ervan werden waarschijnlijk vanaf de late
middeleeuwen/ Nieuwe Tijd ontgonnen als landbouwareaal. De eerste bebouwing rondom het
projectgebied gebeurt pas in de tweede helft van de 20ste eeuw.
Kan de verwachting naar pre- en of protohistorische vondsten relatief hoog ingeschat worden?
De gekende vindplaatsen van pre- en protohistorische artefacten bevinden zich allemaal op
relatief grote afstand van het projectgebied. De intensieve veldprospecties uitgevoerd in 1984
door onder meer Guido Creemers5 hebben in de directe omgeving van het projectgebied 7
vondstlocaties opgeleverd:

cai-locatie

steentijd

middeleeuwen

50273

1

6

nieuwe tijd

aard
1 afslag silex, 6 aardewerkscherven

4

VAN GILS, M en DE BIE, M., 2006, Uitgestrekte mesolithische site-complexen in de Kempen. Ravels Witgoor en
Opglabbeek Ruiterskuilen-Turfven (boorcampagne 2002), Relicta 1, p. 11 – 28, en Vermeersch P.M., Munaut
A.V. & Paulissen E. 1974: Fouilles d’un site Tardenoisien final à Opglabbeek-Ruiterskuil (Limbourg belge),
Quartär 25, 85-104.
5
B.T.K.-project 1984-1985: (Guido Creemers) Archeologische vondstenkartering: gemeenten Opglabbeek, ged.
As en Meeuwen-Gruitrode.
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50274

1

1

1 klingfragment silex, 1 aardewerkscherf

150707

5

5 aardewerkscherven

150708

5

5 aardewerkscherven

150709

6

6 aardewerkscherven

150710

3

3 aardewerkscherven

150714

8

8 aardewerkscherven

In totaal werden op de 7 locaties 34 aardewerkscherven ingezameld en 2 steentijdartefacten.
Wat betreft het aardewerk moeten we voorzichtig zijn. Veel middeleeuws en postmiddeleeuws
materiaal is via bemesting op velden terecht gekomen en geeft niet direct indicaties voor sporen
van enige vorm van bebouwing. Gelet op de situering van het terrein op de Ferrariskaart aan de
rand van heidegebied op ca 600 m verwijderd van de eerste bebouwing, met een gelijkaardig
beeld op de Vandermaelenkaart, is het best aannemelijk dat deze scherven inderdaad via
bemesting op het terrein terecht zijn gekomen. Om de bodem vruchtbaar te maken en te
houden, diende de magere zandbodem – heidegrond/stuifduingrond – regelmatig bemest te
worden. De nood aan bemesting blijkt ook uit de bodemkundige situering, een Zbft bodem, maar
het ontbreken van een plaggenbodem laat vermoeden dat de grond nooit echt intensief gebruikt
werd voor landbouwdoeleinden. Desalniettemin is ons inzien de verklaring voor de aanwezigheid
van middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk via bemesting van het land het meest
aannemelijk.
Het terrein lijkt dan wel geschikt om een kampplaats te bouwen, vondstmeldingen uit de directe
omgeving wijzen echter niet direct op de aanwezigheid van een site; in tegendeel.

6.2. Te beantwoorden onderzoeksvragen om het aanwezige potentieel te exploiteren

-

Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Er zijn over de site – het projectgebied – géén archeologische gegevens bekend. Uit de historische
kaarten is af te leiden dat het gebied vanaf de 18de eeuw – vermoedelijk zelfs al veel eerder – in gebruik
is als weide- en/of akkergebied. De oorspronkelijke vegetatie is meer dan waarschijnlijk heide, later,
vanaf de volle middeleeuwen weide- en akkergebied.

-

Zijn er indicaties dat er bodemverstoringen geweest zijn die het bodemarchief kunnen vernietigd of
omwoeld hebben.
Er zijn geen indicaties die kunnen wijzen op vernietiging of verstoring van het bodemarchief.

-

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Er zijn geen landschappelijke factoren die invloed kunnen gehad hebben op de gaafheid van het
bodemarchief.

-

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken zullen op termijn gedeeltelijk vernietigend zijn voor het eventueel aanwezige
bodemarchief. De aanzet van funderingen voor constructies zullen gebeuren op stabiele vaste
ondergrond, het uitgraven van kelders heeft een nefaste impact op het bodemarchief aangezien de
kelders op minstens -2.50 m onder maaiveld aangezet zullen worden. Voorde aanleg van de wegenis
zal de teelaarde verwijderd worden en zal de fundering eveneens aangezet op worden op een stabiele
ondergrond.
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-

Indien er voldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat het terrein weinig of niet verstoord is, welke
maatregelen dienen te worden genomen om het terrein verder landschappelijk en archeologisch te
waarderen?
Via het Programma van Maatregelen wordt voorgesteld het terrein te onderwerpen aan een
archeologische prospectie met ingreep in de bodem doormiddel van proefsleuven met bijzondere
aandacht voor prehistorische vondsten.

6.3. Waardering van het potentieel op kennisvermeerdering en motivering
Op basis van de gegevens uit dit bureauonderzoek kan niet met zekerheid gezegd worden dat het
projectgebied effectief resultaten zal opleveren wat betreft archeologische kennisvermeerdering.
Er zijn geen directe of indirecte aanwijzingen van vondsten in het projectgebied en in de
omgeving ervan hebben intensieve veldprospecties geen indicaties opgeleverd voor de
aanwezigheid van sites.
Met andere woorden; het potentieel op kennisvermeerdering lijkt beperkt.
Toch is een archeologische prospectie met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven
aangewezen waarbij bijzondere aandacht dient te gaan naar eventuele sporen van prehistorische
of protohistorische kampen/nederzettingen en/of off-site fenomenen zoals spiekers die kunnen
wijzen naar het gebruik van de bodem tijdens de metaaltijden hetgeen eventueel zou kunnen
gelinkt worden aan de sporen van het Celtic Field ten noorden van het projectgebied (CAI-locatie
209392).

6.4. Kaart met afbakening van zones waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is
Niet van toepassing

6.5. Kaart met afbakening van zones waar (eventueel) archeologisch erfgoed verwacht wordt
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Afbeelding 26, aanduiding van de zone waar mogelijk archeologisch erfgoed kan verwacht
worden (groen aangeduid)

7. Exploitatie van het potentieel op kennisvermeerdering
7.1. Motivering om het aanwezige potentieel te realiseren
De beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, veldkartering,
landschappelijk booronderzoek en geofysisch onderzoek zullen weinig of geen resultaten
opleveren.
Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieën in de bodem op maar aangezien er geen
structuren in harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden zal dit eerder moeilijk
interpreteerbare sporen opleveren die enkel geïnterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden
door een ondersteunende ingreep in de bodem. Bovendien is deze methode duur en zullen de
resultaten niet opwegen tegen de kosten temeer omdat hiervoor de dichte begroeiing van het
terrein eerst volledig verwijderd zal moeten worden.

Veldkartering werd in 1984-1985 intensief uitgevoerd in de directe omgeving van het
projectgebied met als resultaat 7 locaties waar aardewerkscherven werden aangetroffen uit de
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middeleeuwen/nieuwe tijd en 2 steentijdartefacten. De methode is momenteel niet uit te voeren
gelet op de begroeiing van het terrein en het gebruik als paardenweide. Dit eerst ploegen en
vervolgens een veldkartering organiseren zal kosten/baten technisch en naar resultaten weinig of
geen meerwaarde opleveren binnen het projectgebied
Landschappelijk bodemonderzoek is mogelijk maar de landschappelijke waardering en evaluatie
van het terrein zijn veel beter registreerbaar en bestudeerbaar via het aanleggen van
profielkolommen in proefsleuven dan via landschappelijk boringen of proefputten.
Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek zal misschien resultaten opleveren
maar de intensieve veldkarteringen uit 1984-1985 laten echter weinig hoop om op dit in terrein
effectief een meerwaarde op te leveren. Bovendien – na onderzoek – blijken inderdaad de kosten
van dergelijk onderzoek niet op te wegen tegen de mogelijke resultaten. Tijdens de uitgevoerde
veldkarteringen werden slechts twee steentijdartefacten gevonden op twee verschillende
locaties op redelijke verre afstand van het voorliggend projectgebied hetgeen niet direct wijst op
de aanwezigheid of potentiële aanwezigheid van een site.
Proefsleuven: we adviseren om het terrein toch verder te onderzoeken doormiddel van
proefsleuven van 2 m breed over de volle lengte van het terrein, noordwest-zuidoost gericht,
haaks op de Kapelstraat. Deze oriëntatie is ingegeven door de lichte daling van het terrein zoals
vast te stellen is aan de hand van het hill shade model.

7.2. Beschrijving van de aanpak

De meest aangewezen methode om het terrein op haar archeologische waarde te onderzoeken is
een ingreep in de bodem door middel van ononderbroken 2 m brede parallelle proefsleuven in de
lengterichting van het terrein, bepekt tot de percelen 380a2, 380f2 en 380c2. Deze percelen zijn
het voorwerp van fase 1 van de verkaveling en het gemakkelijkst toegankelijk te maken. Perceel
380v2 maakt deels ook deel uit van fase 1 van de verkaveling maar is momenteel in gebruik als
siertuin. De sleuven worden best noordwest – zuidoost georiënteerd, haaks op de richting van de
Kapelstraat. 2 m brede proefsleuven geven het beste resultaat om de verstoringen vast te stellen,
af te bakenen en te determineren.
Door ze in te planten op een onderlinge afstand van 15 m wordt meteen gebiedsdekkend gewerkt
en kan gemakkelijk 10% van het terrein onderzocht worden zoals bepaald in de Code van goede
Praktijk. Aanvullend, om minimaal 12,50% van het terrein te onderzoeken, worden kijkvensters of
volgvensters aangelegd indien sporen aangetroffen worden. De kijk- en/of volgvensters worden
aangelegd om een beter inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van sporen, indien er
aangetroffen worden, en om een duidelijke afbakening te kunnen maken voor een eventueel
vervolgonderzoek indien toch waardevolle sporen zouden aangetroffen worden.
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Afbeelding 26: Voorstel inplanting proefsleuven

8. Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
Het projectgebied – 84, 33 are groot is gelegen aan de Kapelstraat/Langstraat in Opglabbeek. De
eigenaars van de gronden wensen deze in twee fasen te verkavelen. Momenteel is enkel fase 1
van de verkaveling voorwerp van vergunningsaanvraag. Maar, omdat fase 1 én 2 in het verleden
samen een geheel aan landbouwgebied vormden, werd het archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor het volledige projectgebied. Er is enige juridische onzekerheid en praktische
bezwaren om het terrein onmiddellijk te onderzoeken doormiddel van boringen en proefsleuven.
Die bezwaren zijn er juridisch aangezien een gedeelte van het terrein nog een voetweg is en het
onduidelijk is of die al dan niet afgeschaft is/moet worden. Bovendien is er nog discussie over de
wegenis en zijn er nog geen bouwplannen van de wegenis voorhanden.
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In de omgeving zijn er voldoende aanwijzingen om een archeologisch traject te volgen. Meerdere
vindplaatsen in de – wijde - omgeving van het plangebied wijzen op aanwezigheid van sites uit de
prehistorie en de metaaltijden. Minpunt in het geheel is echter de afwezigheid van natuurlijke
waterlopen en/of bronnen in de directe omgeving van het projectgebied en de resultaten van de
veldprospecties in de jaren 1984-1985 die, behoudens twee steentijdartefacten, slechts
aardewerk uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd hebben opgeleverd. Positief is dan weer de
landschappelijke ligging en de droge bodemgesteldheid. Via het programma van maatregelen zal
dan ook een archeologisch traject voorgesteld worden bestaande uit een
proefsleuvenonderzoek.

9. Samenvatting voor een breed publiek
Aan de Kapelstraat in Opglabbeek zal een projectgebied van 84,33 are verkaveld worden in 23
bouwloten en dit in twee fasen. In de omgeving van het projectgebied zijn er een aantal
aanwijzingen/vondsten waaruit afgeleid kan worden dat ook in het projectgebied archeologische
sporen aanwezig kunnen zijn. Verder archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven
wordt aanbevolen omdat, ondanks het feit dat er geen directe aanwijzingen zijn voor de
aanwezigheid van archeologisch erfgoed, er toch enig potentieel is gelet op de bodemkundige
ligging van het terrein.
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