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1. Beschrijvend gedeelte
1.1.

Administratieve gegevens

Projectcode: 2019A2
Nummer wettelijk depot: D/2019/12654/01
Naam en erkenningsnummer archeoloog: Rik van de Konijnenburg,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041, Grauwe Torenwal 6/00/1 – 3960 Bree
Naam en adres van de opdrachtgever: cfrt privacy fiche
Locatiegegevens:
Provincie: Limburg
Gemeente: Peer
Deelgemeente: Kleine Brogel
Adres: Zavelstraat
Toponiem: “Het Lookje” (volgens het kadasterplan)
Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: Bureauonderzoek
Bounding box:

Fig. 1: Bounding Box
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Kadastrale gegevens: de percelen waarop de omgevingsaanvraag betrekking heeft zijn kadastraal
geregistreerd als Peer, afd. 2 Kleine Brogel, sectie A, percelen A433a, A432d, A435b, A434g en een
deel van een perceel zonder kadastraal nummer (maakt in feite deel uit van het openbaar domein).
De oppervlakte bedraagt 91 a 11 ca (9.111 m²)

Fig. 2: Kadastraal uittreksel 01/01/2019
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Topografische situering

Fig. 3: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied blauw omkaderd.

Verstoorde zone:

Fig. 4: Plan met aanduiding van de verstoorde zones
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2. Archeologische voorkennis
Binnen het projectgebied werden nooit eerder archeologische onderzoeken uitgevoerd, noch
vondstmeldingen gedaan. De percelen A432d en A434g zijn op de CAI-kaart en de GGA-kaart aangeduid
als Gebied Geen Archeologie

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

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?
Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
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 onzekerheid omtrent het nut van een archeologietraject met een nota
(uitgesteld) archeologisch onderzoek, proefsleuvenonderzoek etc. Het terrein is weliswaar 9.111 m²
groot, maar de werken zijn mogelijk niet bedreigend bij afwezigheid van archeologisch erfgoed. Het
terrein is blijkbaar ooit volledig uitgegraven getuige de steile quasi verticale perceelscheidingen aan de
noordrand, met niveauverschillen tot meer dan 1 meter met de aanpalende percelen, kuilen tot meer
dan 1 m onder het maaiveldniveau van aanpalende percelen aan de zuidzijde, de inkleuringen als
Gebied Geen Archeologie wat betreft 2 percelen binnen het projectgebied, de intekening als groeve
(OE-kartering) op de Bodemkaart van België wat betreft een groot deel van perceel A435b, de
aanwezigheid van restanten van de betonnen funderingen van de graafmachines en betoncentrale op
perceel A433a, bergen met behoorlijke grote brokken betonpuin op perceel A433a en A435b en de
sporen van bodemverstoring bij de aanleg van de Burgemeester Esserslaan en het speeltuintje in de
zuidwestelijke hoek van het terrein.
Uitgesteld vooronderzoek: Vooronderzoek met ingreep in de bodem is vooralsnog economisch en
maatschappelijk onwenselijk: de vergunningsaanvrager wenst zekerheid over een mogelijk
archeologisch traject via een bekrachtigde archeologienota zonder veldwerk.

3.3. De geplande werken
De eigenaars hebben de intentie om de betrokken percelen te verkavelen. Op dit ogenblik bestaat
enkel een opmetingsplan van het projectgebied. Een definitief verkavelingsplan kan nog niet
opgemaakt worden aangezien de onderhandeling met de betrokken eigenaars nog lopende zijn.
Alleszins is er wel al een vaste intentie om het volledige projectgebied te gaan verkavelen en wenst
men voorafgaandelijk, gelet op al de redenen opgesomd onder punt 3.2, duidelijkheid over een
eventueel archeologietraject.
Peer (Kleine Brogel), Zavelstraat – projectcode 2019A2 - verslag van de resultaten van het bureauonderzoek p. 7

Een archeologienota is verplicht gelet op het stroomschema verkavelingen. Het terrein is volledig
gelegen in woonuitbreidingsgebied en het projectgebied is groter dan 3000 m².

Fig. 5: Situering van het projectgebied (blauw omkaderd) op het Gewestplan © geopunt.be

Fig. 6: Opmetingsplan van het projectgebied © M. Vanhove, landmeter
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Fig. 7: niveaumetingen actuele toestand op de percelen A433a en 432d © M. Vanhove, landmeter

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 eigenaar van het projectgebied en
M. Vanhove, landmeter. 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 data en 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).
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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/bouwheer. 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 kaarten die als
bijlagen zijn toegevoegd zijn gemaakt of bewerkt met de software van CORELDRAW X8 en de
landmeterssoftware PYTHAGORAS.
4.4. Afwijkende methodiek
Omwille van de zeer specifieke terreingesteldheid menen we in het assessment van het terrein de
bespreking te kunnen beperken tot de actuele toestand van het projectgebied.
4.5. Inbreng van specialisten: Niet van toepassing
4.6. Wetenschappelijke advisering: Niet van toepassing

5. Assessment van het projectgebied
5.1. De actuele terreingesteldheid
Het terrein werd in het verleden, derde en deels vierde kwart van de 20ste eeuw, gebruikt als
zandgroeve en als vestigingsplaats voor een betoncentrale. Op het terrein zijn daarvan nog sporen en
restanten zichtbaar. De groeve opgevuld met bouwpuin. De betonnen funderingsokkels van de
betoncentrale en graafinstallatie zijn, alhoewel deels overgroeid door struikgewas en grassen, nog
bewaard. Het terrein vertoont een artificieel reliëf met diepe kuilen en kleine bergen met
niveauverschillen van soms meerdere meters. In en op het terrein liggen overal verspreid stukken
beton en bouwpuin. Enkel aan de Burgemeester Esserslaan is een klein deel van het projectgebied
schijnbaar intact. Op dat gedeelte van het perceel A435b is nu een klein speeltuintje ingericht terwijl
de voormalige zandgroeve afgeschermd is door een draadafspanning.
Eerder werd er al op gewezen, de percelen A432d en A434g zijn afgebakend als Gebied Geen
Archeologie. De luchtfoto uit 1970 (Agiv archief 1970-10-16_73908) geeft een goed beeld van de
zandgroeve en installaties zoals ze op dat moment bestond. Daaruit blijkt duidelijk dat de groeve zich
eveneens uitstrekte over de percelen A433a en A435b en op het perceel zonder kadastraal nummer,
het “openbaar domein”, deel van de Zavelstraat. Dat in combinatie met de afbakening van de groeve
zoals aangeduid op de Bodemkaart van België, het gebied gemarkeerd als OE dat zich ook uitstrekt
over perceel A435b, maakt duidelijk dat binnen het projectgebied geen archeologische
erfgoedwaarden meer aangetroffen kunnen worden.
Ten slotte zijn er nog de aanwijzingen van kuilen en groeves op de oude topografische kaarten
aangeduid met taludhaakjes. Op de kaart uit 1939 is al een eerste aanduiding zichtbaar van een smalle

Peer (Kleine Brogel), Zavelstraat – projectcode 2019A2 - verslag van de resultaten van het bureauonderzoek p. 10

langwerpige kuil ter hoogte van perceel A432d. Op de kaart uit 1969 is die kuil al een grotere
rechthoek die quasi de volledige oppervlakte van perceel A435d beslaat. Op perceel A435b is een
halfronde kuil aangeduid. Die kuil wordt op de kaart uit 1981 aangeduid als een trechtervormige, veel
grotere kuil die grenst aan een pad dat doorheen perceel 435b het projectgebied doorkruist. Dat pad
staat op de Atlas der Buurtwegen uit 1845 aangeduid als Sentier 48. Ten zuidwesten van dat pad lijkt
de bodem onaangeroerd, maar op de Bodemkaart van België staat die zone ook ingetekend als OEgebied, groeve. Op de kaart uit 1989 ten slotte zijn de kuilen verdwenen en geven alleen een rij
taludhaakjes aan de noordgrens van het perceel een niveauverschil aan met de percelen palend aan de
noordzijde van het projectgebied.
De luchtfoto’s geven een identieke evolutie van het projectgebied al blijkt duidelijk uit de foto uit 1970
dat de percelen 433a en 432d volledig, en perceel 435b al deels deel uitmaken van een groeve. Zoals
eerder al opgemerkt, op die luchtfoto’s en zelfs nog op de luchtfoto uit 1988 zijn de installaties van de
graafmachines en betoncentrale nog duidelijk zichtbaar. Ook op de luchtfoto uit 1988 is te zien dat in
de zuidwestelijke hoek van perceel 435d de bodem geroerd werd bij de aanleg van de wijk en de
Burgemeester Esserslaan.
De geïnterpoleerde hoogtekaarten van het projectgebied in combinatie met het hill shade model
tonen binnen het projectgebied een kuil die zich van oost naar west doorheen het projectgebied
uitstrekt over de percelen 435b en 433a (de westelijke percelen van het projectgebied).

Fig. 8: Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II, terreinmodel 1 m en hill shade model © geopunt.be
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Fig. 9: Bodemkaart van België © geopunt.be

Fig. 10: Topografische kaarten, 1939, 1969, 1981 en 1989 © cartesius.be
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Fig. 11: luchtfoto’s 1970 – 2018 © AGIV-archief en geopunt.be

Fig. 12: De Bodemkaart van België met aanduiding van het projectgebied en de GGA (Gebieden Geen
Archeologie)-zones © geopunt.be
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Fig. 13: Luchtfoto uit 1970 (agiv-archief 1970-10-16_73908) met daarop geprojecteerd het projectgebied
(blauw omlijnd), de GGA-zones (magenta omlijnd) en de OE-bodemkartering volgens de Bodemkaart van
België (oranje omlijnd) © AGIV, geopunt.be

Fig. 14: detail uit de luchtfoto uit 1970 met betrekking tot de installaties van de betoncentrale © AGIV
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Fig. 15: funderingsresten van de betoncentrale zoals nu nog aanwezig op het terrein

Fig. 16: Betonresten en kuil achter het speeltuintje (perceel A435b)
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Fig. 17: betonrestanten verspreid over het terrein

Fig. 18: talud aan de noordzijde van het projectgebied

Een uitgebreid assessment van het terrein naar geomorfologie, topografie bodemkundige
aspecten en archeologische verwachting heeft weinig of geen zin omdat het terrein binnen het
projectgebied nagenoeg volledig afgegraven is. Dit betekent dat mogelijke archeologische sporen
volledig weggegraven zijn.
Deze archeologienota betreft derhalve een nota met beperkte samenstelling. Indien de
confrontatie tussen de toekomstige werken en één doorslaggevend aspect uit de beschrijving van
de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, de historische beschrijving, of de
bespreking van het onderzochte gebied in zijn archeologische kader aantoont dat:
1)
2)
3)

met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte
terrein, of;
de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken
aan het eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of;
verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met
aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst;

Peer (Kleine Brogel), Zavelstraat – projectcode 2019A2 - verslag van de resultaten van het bureauonderzoek p. 16

en er dus geen verdere maatregelen nodig zijn, dan mag de rapportering over het
bureauonderzoek van het terrein beperkt blijven tot nota met beperkte samenstelling zoals
beschreven in de Code van Goede Praktijk versie 2.0, p. 106. Voor dit project zijn het eerste,
tweede én derde element van toepassing:
1: uit de luchtfoto’s, topografische kaarten en de bodemkaart van België blijkt duidelijk dat heel
het projectgebied sterk geroerd en vergraven is; de afbakening van de zones Gebieden Geen
Archeologie is te beperkt. Het terrein was in de tweede helft van de 20ste eeuw een zandgroeve
annex betoncentrale waarvan de relicten nog steeds op het terrein aanwezig zijn. De groeve werd
deels terug opgevuld met gronden van vreemde herkomst en bouwpuin van de afbraak van de
installaties. Het terrein is volledig uitgegraven getuige
- de steile quasi verticale perceelscheidingen aan de noordrand, met niveauverschillen tot meer
dan 1 meter met de aanpalende percelen,
- kuilen tot meer dan 1 m onder het maaiveldniveau van aanpalende percelen aan de zuidzijde,
- de inkleuringen als Gebied Geen Archeologie wat betreft 2 percelen binnen het projectgebied
(percelen 432d en 434g),
- de intekening als groeve (OE-kartering) op de Bodemkaart van België wat betreft een groot
deel van perceel A435b,
- de zandgroeve en de aanwezigheid van restanten van de betonnen funderingen van de
graafmachines en betoncentrale op perceel A433a,
- bergen met behoorlijke grote brokken betonpuin op perceel A433a en A435b en
- de sporen van bodemverstoring bij de aanleg van de Burgemeester Esserslaan en het
speeltuintje in de zuidwestelijke hoek van het terrein.
2: de toekomstige terreiningrepen zullen weinig of geen verstoring veroorzaken aan eventueel
aanwezig archeologisch erfgoed want, bij de uitgraving zijn alle archeologische erfgoedwaarden,
indien er aanwezig waren, weggegraven of ernstig verstoord. Bovendien betreffen de
toekomstige werken het afvoeren van de met zwaar puin vermengde grond en het opvullen van
het terrein met aan te voeren grond om het daarna te kunnen gebruiken als bouwgrond voor
woningen; het terrein is volledig gelegen binnen een door het gewestplan vastgelegde zone voor
woonuitbreidingsgebied.
3: gelet op de punten 1 en 2 is de kans onbestaande om binnen heel het projectgebied nog
archeologische sporen aan te treffen en dus is er geen enkele kans op kennisvermeerdering.
Ter informatie en ter vervollediging van de documentatie en de nota werden als bijlagen wel
plannen toegevoegd met de situering van het projectgebied op de bodemkaarten, de geologische
kaarten, de bodemgebruiksbestanden, de hoogteligging en topografie en de historische kaarten,
echter met de wetenschap dat een aantal kaarten niet meer representatief zijn voor de huidige,
actuele terreingesteldheid.

6.

Beschrijving van het potentieel op kennisvermeerdering

6.1. Aard van de potentiële kennis: archeologische verwachting
De archeologische verwachting met betrekking tot het projectgebied is gelet op voorgaande
onbestaande.
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6.2. Te beantwoorden onderzoeksvragen om het aanwezige potentieel te exploiteren

-

Zijn er indicaties dat er bodemverstoringen geweest zijn die het bodemarchief kunnen
vernietigd of omwoeld hebben.
Er zijn in het landschap niet alleen indicaties maar ook aantoonbare relicten die aangeven dat
het volledige projectgebied in het verleden in gebruik was als zandgroeve waarop ook een
betoncentrale werd gebouwd. Om die reden zijn twee van de vier betrokken kadastrale
percelen al aangeduid als Gebied Geen Archeologie, maar, zoals moge blijken uit het
bureauonderzoek en terreinprospectie is die afbakening te beperkt en kan ze tot het volledige
projectgebied uitgebreid worden.

-

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

-

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Niet van toepassing

-

Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Niet van toepassing

-

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 niet te onderwerpen aan
verder archeologisch onderzoek en de aanduiding als Gebied Geen Archeologie uit te breiden
over het volledige voorliggende projectgebied. Er zijn voldoende aanwijzingen waaruit blijkt
dat het terrein zodanig diep uitgegraven en geroerd werd in het verleden dat er geen kans
meer is op het aantreffen van archeologische sporen.

6.3. Waardering van het potentieel op kennisvermeerdering en motivering
Op basis van de gegevens uit dit bureauonderzoek kan besloten worden dat het projectgebied
met projectcode 2019A2 geen resultaten zal opleveren wat betreft archeologische
kennisvermeerdering.
o

Het volledige projectgebied is uitgegraven tot meer dan 1 m diep in de C horizonten voor
zandwinning en oprichting van een betoncentrale enerzijds, maar ook de aanleg van de
Burgemeester Esserslaan en de uitbouw van de woonwijk hebben, zij het minimaal, impact
gehad op de oorspronkelijke bodemopbouw, die deels of geheel vernietigd werd.
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Via het programma van maatregelen zullen we dan ook voorstellen om bij een herziening van de
Gebieden Geen Archeologiekaart (GGA-zones) het volledige projectgebied daarin op te nemen als
GGA-zone.
6.4. Kaart met afbakening van zones waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is

Fig. 19: Verstoorde zone

6.5. Kaart met afbakening van zones waar (eventueel) archeologisch erfgoed verwacht wordt
Niet van toepassing

7. Exploitatie van het potentieel op kennisvermeerdering
7.1. Motivering om het aanwezige potentieel te realiseren
Niet van toepassing

7.2. Beschrijving van de aanpak
Niet van toepassing
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8. Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
Aan de Zavelstraat in Kleine Brogel, deelgemeente Peer, wenst men in een binnengebied gelegen
tussen de Zavelstraat, de Groenstraat en de Burgemeester Esserstraat , een verkaveling te realiseren.
Het gebied is op het gewestplan Neerpelt – Bree ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Heel het
projectgebied was in de tweede helft van de 20ste eeuw ingenomen als zandgroeve en op het terrein
werd een betoncentrale geïnstalleerd. Indicaties voor ernstige bodemingrepen zijn duidelijk af te
leiden van luchtfoto’s, de Bodemkaart van België en topografische kaarten uit de tweede helft van de
20ste eeuw. Op het terrein zijn bovendien nog sporen en restanten van de betoncentrale aanwezig
zoals puin van de afbraak van de installaties dat gebruikt werd om de groeve ten dele terug op te
vullen en funderingsresten van de machinerie. Omdat het terrein in het verleden grondig vergraven is,
deels zelfs al aangeduid als Gebied Geen Archeologie , wordt via het programma van maatregelen
toegevoegd aan deze nota, voorgesteld om de kartering als Gebied Geen Archeologie uit te breiden tot
heel het voorliggend projectgebied.

9. Samenvatting voor een breed publiek
Cfrt punt 8.

10. Bibliografie
Geraadpleegde websites:
Kadastrale gegevens: http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
De Centraal Archeologische Inventaris
www.geopunt.be voor de historische kaarten en luchtfoto’s
www.onroerenderfgoed.be
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