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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 
 
 
1.1 Doel van het onderzoek1

 
 

Onderstaande studie werd uitgevoerd door Studiebureau Archeologie bvba in onderaanneming van 
Technum-Tractebel NV en in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, naar aanleiding van het 
uitvoeren en digitaal verwerken van de thematische inventarisatie, interpretatie, evaluatie en 
visievorming in het kader van het opstellen van het ruilverkavelingplan voor de ruilverkaveling 
Molenbeersel. 
Eén van de te onderzoeken thema’s was archeologie, met als doel een inzicht te krijgen in de 
menselijke occupatiegeschiedenis van het projectgebied en een beeld te krijgen van de aanwezige 
archeologische relicten. De opdracht bestaat uit de opmaak van een archeologische inventaris en de 
duiding van mogelijke knelpunten met het oog op een toekomstige inrichting van het gebied, en dit 
om beredeneerde keuzes te kunnen maken naar maatregelen die onnodige schade aan het 
archeologisch erfgoed helpen vermijden. 
 
Op basis van wetenschappelijke, landschappelijke, historisch-geografische en educatief-recreatieve 
aspecten dienen verschillende zones afgebakend te worden die vallen onder de categorieën: 

- Beschermde of te beschermen archeologische zone 
- Te behouden archeologische zone 
- Archeologische zones die bij een eventuele bodemkundige verstoring minstens aan een 

archeologische controle tijdens de uitvoering van de werken onderworpen dienen te 
worden 

Voor de verschillende zones dienen een aantal randvoorwaarden geformuleerd te worden, waarmee 
bij de verdere planvorming rekening moet worden gehouden. 
Het resultaat hiervan is een kaart met indeling volgens de verschillende categorieën (waar nodig met 
de nodige onderverdelingen). Op basis van alle verzamelde gegevens dient een gefundeerde 
afbakening worden bekomen. 
 
 
1.2 Omschrijving van het projectgebied 
 
De gemeente Kinrooi, gelegen in het noordoosten van de provincie Limburg, bestaat uit de 
deelgemeenten Kinrooi, Kessenich, Molenbeersel en Geistingen-Ophoven. In het oosten vormt de 
Maas de begrenzing van het gebied en in het noorden de Nederlandse grens. Meer algemene 
gegevens zijn terug te vinden in de overkoepelende studie van Technum-Tractebel. 
Geologisch gezien valt de gemeente binnen de Kempen, met hoofdzakelijk een dekzandgebied met 
beperkte reliëfverschillen. Het moedermateriaal is overwegend lemig zand, maar in het noordoosten 
van de gemeente (met name Molenbeersel) komen ook veel zandgronden voor. 
 
Voor de ruilverkaveling wordt het grondgebied van de deelgemeente Molenbeersel (gemeente 
Kinrooi), tot aan de Lossing, als projectgebied genomen. In het zuiden en het westen is het 
projectgebied dus begrensd door de Lossing (hoewel het grondgebied Molenbeersel zich ook nog 

                                                           
1 Bestek nr. L34S10 van de Vlaamse Landmaatschappij. 
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deels ten zuiden van de Lossing uitstrekt), terwijl in het noorden en het oosten de Nederlandse grens 
voor de afbakening zorgt. Molenbeersel als gemeente ontstond pas halverwege de 19de eeuw na de 
Belgische-Nederlandse afspraken in verband met de grensafbakening tussen beide landen, en was 
een samenvoeging van de gehuchten Molenbeersel, Groot-Beersel, Manestraat (niet binnen het 
huidige projectgebied) en Winkel2

Voor de archeologische inventarisatie is niet enkel het grondgebied van Molenbeersel, maar van de 
hele gemeente Kinrooi genomen. De aanvullende prospectie die werd uitgevoerd beperkte zich wel 
tot het projectgebied. Grote zones werden hierbij uitgesloten, omwille van de aanwezige bebouwing 
(centrale deel van het projectgebied) en de aard van de terreinen (weilanden, bossen, …).  

. 

 
 
1.3 Werkmethode 
 
1.3.1 Bronnen 
 
In eerste instantie werd een archeologisch inventaris voor de gemeente Kinrooi opgemaakt op basis 
van twee belangrijke inventarissen. Enerzijds gaat het om de licentiaatverhandeling van Danny 
Keijers3 met als titel Inventarisatie van de archeologische vindplaatsen van Kinrooi (Limburg4) en 
anderzijds de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)5

Beide inventarissen samen geven een goede indruk van het gekende archeologische potentieel van 
de gemeente Kinrooi. In beide gevallen is een grondige literatuurstudie uitgevoerd om zo veel 
mogelijk gegevens te verzamelen. Dit werk nog eens overdoen is niet relevant en daarom wordt hier 
verder gewerkt op basis van beide inventarissen.  

 die wordt bijgehouden bij het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). 

De provincie Limburg stelde eveneens een databank van archeologische sites op, maar deze 
gegevens waren voornamelijk gebaseerd op goed gepubliceerde (recentere) opgravingen. In de loop 
van 2003 werd de databank van de provincie opgenomen in de CAI6. De provinciale archeologen 
proberen zo veel mogelijk amateur-archeologen7 te groeperen om bijkomende gegevens over de 
provincie te verzamelen, maar voor de gemeente Kinrooi waren geen bijkomende gegevens 
voorhanden8

Bijkomende bronnen zijn onder andere historische kaarten, maar hiervan zijn er voor het 
projectgebied weinig gekend (Ferraris, Vandermaelen). Ook luchtfoto’s kunnen een aanvulling geven, 
maar daarvoor dienen de sporen reeds een bepaalde omvang te hebben. Daarnaast gaat het steeds 
om een momentopname en spelen de weersomstandigheden een grote rol (ideaal is vlak na een 
hevige regenbui of na een lange, droge periode). Het is bijna onmogelijk op basis van luchtfoto’s een 

. Ook de archeologische kroniek van Limburg die onder impuls van Guido Creemers en 
Alain Vanderhoeven wordt opgenomen in het tijdschrift Limburg-Het Oude Land van Loon bevat geen 
recentere gegevens dan 2003. 

                                                           
2 Schlusmans 2005: 388-389. 
3 Keijers 2000. 
4 Met dank aan de buitendienst Tongeren van het VIOE voor het ter beschikking stellen van de verhandeling. 
5 Bijgewerkte toestand tot begin 2009. 
6 Arts & Silkens 2004: 107. 
7 In het kader van deze studie werd contact opgenomen met de geschied- en heemkundige kring Kinrooi (May 
Verhoeven en Hubert Van Eygen) maar zij beschikten niet over bijkomende gegevens of contacten met actieve 
amateur-archeologen in het gebied. 
8 Mondelinge mededeling Else Hartoch en Guido Creemers (Provinciaal Gallo-Romeins museum). 



Archeologische studie van Molenbeersel (gem. Kinrooi)    
 

 

4 
 

goede datering van de structuren te geven en bijkomend probleem is dat er voor de Kempen nog 
maar zeer weinig luchtfotografisch onderzoek is uitgevoerd9

 
. 

De thesis van Keijers weerhoudt voornamelijk de goed lokaliseerbare sites, terwijl de inventaris van 
de CAI uitgebreider is (onder andere aangevuld met gegevens die bekomen werden van lokale 
amateurs, vondstmeldingen bij het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) en haar 
opvolger het VIOE en oude literatuurgegevens van voornamelijk niet lokaliseerbare vindplaatsen). 
Een grondige inventarisatie vond plaats naar aanleiding van de vraag vanwege de gemeente om een 
lokale archeologische advieskaart te verkrijgen10

De inventaris van Keijers omvat 55 vindplaatsen, waarvan het merendeel te situeren valt ten oosten 
van Kinrooi en te Kessenich. Slechts twee van deze vindplaatsen bevonden zich op het grondgebied 
van de deelgemeente Molenbeersel en waren ook slecht lokaliseerbaar. Voorts worden nog twee 
vindplaatsen net ten zuiden van Molenbeersel gesitueerd. 

. 

De CAI bevat 158 vindplaatsen voor de gemeente Kinrooi. Hiervan bevinden er zich 17 op het 
grondgebied van Molenbeersel, hoewel slechts 10 ervan (min of meer) gelokaliseerd kunnen 
worden. 
 
 
1.3.2 De archeologische prospectie 
 
Door middel van een archeologische prospectie wordt gepoogd een (beter) beeld te bekomen van 
het onderzoeksgebied. Het onderzoek is er immers op gericht zo specifiek mogelijk een 
waardeoordeel te kunnen vellen, dat dan als beheersinstrument gebruikt kan worden. 
In veel gevallen van deze non-destructieve onderzoeken is de interpretatie onzeker doordat slechts 
een beperkte hoeveelheid vondsten en gegevens gegenereerd worden. Het is dan ook niet steeds 
evident om bepaalde types van sites in een prospectie aan te treffen. De aanwezigheid van veel afval 
kan wijzen op een nederzetting. Zeker bij sites met een langdurig gebruik is een ‘vervuiling’ aan de 
oppervlakte waarneembaar. Daarnaast is er een vrij continue vondstenspreiding en worden vaak 
antropogene lagen aangetroffen11

Grafvelden zijn slechts opspoorbaar als ze reeds ernstig geërodeerd zijn, en dus deels mee 
opgenomen zijn in de ploeglaag. De fragmentatiegraad van het vondstenspectrum is vaak lager dan 
bij nederzettingen, en voorts is er een discontinue vondstenspreiding en komen slechts een beperkt 
aantal vondsten voor

. 

12

 

. Ook akkercomplexen zijn moeilijk waarneembaar bij non-destructieve 
onderzoeken, al kan soms de aanwezigheid van een oude cultuurlaag vastgesteld worden.  

Er zijn diverse mogelijke prospectievormen. Een archeologische veldkartering of prospectie is erop 
gericht vindplaatsen te lokaliseren op basis van (concentraties) oppervlaktevondsten. Hiertoe 
worden de terreinen systematisch afgewandeld. Veldkartering is maar zinvol als eventuele 
vindplaatsen aan de oppervlakte liggen en dus voor prospectie toegankelijk zijn. Belangrijke factoren 
die een invloed hebben op het succes van een veldkartering zijn de stratigrafische situatie, het 
                                                           
9 Heirbaut, Vanderhoydonck & Annaert 2004: 8.  
Meganck, Bourgeois & Lodewijckx 2004: 72. 
Arts & Silkens 2004: 110. 
10 In de loop van 2002 en 2003 werden een aantal lokale archeologische advieskaarten (LAA) opgesteld, maar 
uiteindelijk werd afgestapt van de opmaak van deze kaarten omdat de decretale verankering niet voldoende 
was en omdat gevreesd werd dat de kaarten foutief zouden worden geïnterpreteerd en gebruikt. 
11 Groenewoudt 1994: 19-20. 
12 Groenewoudt 1994: 20. 
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grondgebruik en de weersomstandigheden. Als de omstandigheden optimaal zijn, is een 
veldkartering de methode om een globaal beeld van grote gebieden te bekomen13

Een tweede gebruikte methode is een booronderzoek. Dit kan zowel met een standaard boor als met 
een megaboor uitgevoerd worden. Op systematische wijze wordt de bodem bemonsterd om zo 
archeologische resten of lagen aan te treffen. Deze techniek is vooral aangewezen bij afgedekte 
vindplaatsen (bijvoorbeeld bij aanwezige plaggenbodems), aangezien zij bij veldkartering niet 
worden waargenomen. Belangrijke indicatie voor archeologisch relevante vindplaatsen, is de 
aanwezigheid van een oude cultuurlaag (zoals te zien op fig. 1

.  

14), waarin zich vaak archeologica 
bevinden. De aanwezigheid hiervan kan zowel met boringen als met de guts gecontroleerd worden, 
en vaak wordt een dergelijk onderzoek begonnen met het boren van twee kruisende lijnen om zo de 
aan- of afwezigheid van de cultuurlaag vast te kunnen stellen. Op deze manier is het ook mogelijk 
een begrenzing van sites te verkrijgen. Vooral bij zones met veel plaggenbodems is deze methode 
effectief voor het opsporen van nederzettingssites, maar grafvelden worden over het algemeen niet 
op deze manier waargenomen15, omdat de sporendichtheid beperkt is en de vindkans dus ook laag 
is. Enkel proefsleuven kunnen voldoende zekerheid bieden16

 
. 

 
Fig. 1: Bodemprofiel op de opgraving Puurs-Kleine Amer met bovenaan de teelaarde  

en daaronder de oude cultuurlaag. 
 
Een booronderzoek kan er ook op gericht zijn de gaafheid van de bodems te documenteren. De 
gaafheid van de bodemkundige opbouw is ook een indicatie voor de bewaringstoestand van 
mogelijke sites. Hoe gaver de bodem, hoe meer kans op gave archeologische relicten17

                                                           
13 Groenewoudt 1994: 32. 

. Dit 

14 De foto werd gemaakt op de ijzertijdsite Kleine Amer te Puurs, maar geeft in alle geval een goed beeld van 
een cultuurlaag. 
15 Groenewoudt 1994: 33-34. 
16 Tol, Verhagen, Borsboom & Verbruggen 2004: 78-79. 
17 Groenewoudt 1994: 36. 
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onderzoek is echter nog volop aan de gang door het team van bodemkarteerders van de VLM, en de 
gegevens hiervan konden dus slechts in beperkte mate gebruikt worden. 
 
Na de archeologische inventarisatie werd op het terrein begonnen met de veldkartering. De velden 
werden systematisch afgelopen, met een tussenafstand van 5 tot 10 m.  
In eerste instantie konden een heel aantal zones uitgesloten worden voor veldkartering. Het gaat 
hierbij voornamelijk om het centrale gedeelte van Molenbeersel waar reeds veel bewoning aanwezig 
was. Daarnaast konden ook geen weilanden, heidegebieden en bossen geprospecteerd worden, 
aangezien in de twee eerste gevallen de aanwezige begroeiing de zichtbaarheid en dus ook 
vindbaarheid tot nul reduceert. In het laatste geval zorgt het afgevallen bladerdek (of het dek van 
dennennaalden) ervoor dat er geen zichtbaarheid meer is.  
De selectie van de te prospecteren velden gebeurde voorts aan de hand van een aantal gegevens. In 
eerste instantie waren dit de weinige gekende archeologische gegevens (de zone ten zuidoosten van 
Groot-Beersel met een grotere potentie voor metaaltijden), in combinatie met het beeld dat de 
kaarten van Ferraris voor het gebied gaven. De ligging van akkercomplexen (met mogelijke 
plaggenbodems) en heidegebieden geeft een beeld dat min of meer opgaat voor de gehele periode 
sinds de volle middeleeuwen. Algemeen genomen neemt de bewoning in heidegebieden sterk af na 
de ijzertijd, maar zijn deze zones (zeker bij bewaarde podzolbodem) goede bewaarplaatsen voor 
vuursteenvindplaatsen, celtic fields en grafheuvels18. Het ontstaan van plaggenbodems wordt voor 
Zuid-Nederland gedateerd vanaf de 14de-15de eeuw en dekken dus veelal ook bewoningssites uit de 
late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd af19, zoals onder ander ook het geval was bij het 12de 
eeuwse boerenerf aan de Adriaan Klaassenstraat te Breda20 en de 13de-14de eeuwse bewoningskern 
op de site Zandhoven-Nazarethpad21. Recent onderzoek omvat momenteel zelfs het zeven van de 
plaggenbodems om zo meer informatie over de opbouw en de datering ervan te bekomen22

Voorts diende ook rekening gehouden te worden met de toestand van de velden. Een aanzienlijk 
deel van de velden was na de oogst in het najaar ingezaaid met groenbemesting, waardoor ook hier 
geen zichtbaarheid meer was. Een vrij groot deel van de maïsvelden was na de oogst in oktober niet 
meer bewerkt, zodat de omstandigheden voor een goede zichtbaarheid niet steeds optimaal waren 
(loof dat was blijven liggen, onkruid) ten tijde van de prospecties in maart en april. Slechts 
halverwege de maand mei werden veel velden terug bewerkt (omploegen groenbemesting en 
onmiddellijk weer inzaaien van de velden)

. 

23

Ten slotte is getracht een zo divers mogelijk aantal velden te prospecteren met zo veel mogelijk 
verschillende bodemtypes en met in acht name de lokale topografie. Van het totale projectgebied, 
dat een bruto-oppervlakte van ongeveer 1.175 ha heeft, werd ongeveer 195 ha geprospecteerd. 

. In beperkte mate werden in de loop van de maand mei 
dan nog enkele bijkomende prospecties uitgevoerd in de archeologisch meest potentievolle zone ten 
zuidoosten van Groot-Beersel. 

 
Op aansturen door de archeoloog van de VLM, David Depraetere24

                                                           
18 Hiddink & Renes 2007:146-147. 

, werden ook een aantal 
bodemkundige gegevens gecontroleerd. Enerzijds gebeurde dit om een betere evaluatie te kunnen 

19 Hiddink & Renes 2007: 150. 
20 Jayasena 2004: 27-28. 
21 Vansweevelt & Van De Vyver 2009: 28. 
22 Groenewoudt 2002: 126. 
23 Niet zozeer het pas ingezaaid zijn van de velden an sich maar wel de laattijdigheid van vrijkomen voor het 
gebruik voor deze studie maakten dat deze velden vaker links zijn blijven liggen.  
24 Met dank aan David Depraetere voor de vele opbouwende en inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van 
de uitwerking van een eerste voorlopige versie van de huidige studie. 
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maken van de plaggenbodems en anderzijds ter controle van de algemene bodemkundige kaart die, 
op basis van het werk van de bodemkarteerders van de VLM en eigen boringen, vrij onnauwkeurig 
bleek te zijn. En hoewel de bodemkarteerders van de VLM de voornamelijk de bodemserie en de 
dikte van de ploeglaag noteren vanuit de landbouwkundige waarde (en dus niet de gaafheid van een 
bodemprofiel), is hun notering indicatief voor het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde bodemtypes 
die archeologisch interessant kunnen zijn. 
Plaggenbodems ontstaan voornamelijk op hoge dekzandgronden en op stuwwallen, in de 
onmiddellijke omgeving van dorpen of geïsoleerde boerderijen. Ze hebben een dikke antropogene 
humus A-horizont25 (doorgaans wordt een minimale dikte van 50 cm vermeld), die de 
opspoorbaarheid van archeologische sites bemoeilijkt, maar tegelijkertijd ook voor een goede 
bewaring zorgt. De laatste jaren is in Zuid-Nederland veel onderzoek gebeurt naar een goede manier 
om dit type bodem archeologisch te waarderen door middel van booronderzoek26

De vindkansen om met een booronderzoek archeologische sites aan te treffen is onder andere 
afhankelijk van de vondstdichtheid en daarmee rechtstreeks in verband de diameter van de 
gebruikte boor. Onderzoek in Zuid-Nederland leert echter dat sites onder een plaggendek vaak een 
lage vondstdichtheid hebben

.  

27. Tabel 1 geeft een overzicht van de vindkansen bij een bepaalde 
vondstdichtheid. Hierbij valt onmiddellijk de lage slaagkans om door middel van booronderzoek 
archeologische vindplaatsen aan te treffen onder plaggenbodems28. Om de nodige kans op slagen te 
hebben, dienen ook minimaal 4 à 5 boringen per hectare uitgevoerd te worden. De samenvattende 
tabel van het onderzoek Prospectief boren over de geschiktheid en optimale werkwijze van 
booronderzoek geeft als beste oplossing proefsleuvenonderzoek aan29

 
. 

vondstdichtheid 
vondsten 

per m² 
vindkans  

(7 cm boor) 
vindkans  

(15 cm boor) 
vindkans  

(20 cm boor) 
zeer hoog > 700 > 93% 100% 100% 

hoog 125-700 38-93% 90-100% 98-100% 
matig 40-125 14-38% 50-90% 72-98% 
laag < 40 < 14% < 50% < 72% 
Tabel 1: Overzicht van de vindkansen bij een bepaalde vondstdichtheid. 

 
Om op deze manier een goede evaluatie te krijgen van de zone ten zuidoosten van Groot-Beersel (ca. 
77 ha groot) zijn dus ongeveer 400 boringen nodig. De beschikbare tijd en de aanwezige vegetatie 
beperkten het onderzoek, en sowieso zijn de resultaten niet per definitie correct. Er zijn diverse 
onderzoeken gekend waarbij het booronderzoek geen resultaten opleverden, maar uiteindelijk toch 
archeologische resten aanwezig bleken te zijn30

Daarom werd gekozen om een beperkt onderzoek uit te voeren met voornaamste doel de dikte van 
het plaggendek te bepalen en verder de aan- of afwezigheid van een cultuurlaag aan te tonen. In het 
geval van een cultuurlaag kon het boorgrid nog verdicht worden. Er werden twee boorlijnen (fig. 2) 
uitgezet die het gebied van noord naar zuid en van zuidwest naar noordoost doorkruisten. De noord-
zuid gerichte boorlijn was ongeveer 1500 m lang en de zuidwest-noordoost gerichte boorlijn 
ongeveer 1300 m. Om de 50 m werd een boring (edelman met diameter 12 cm) uitgevoerd tot 

.  

                                                           
25 Op de bodemkaart staan deze zones aangeduid met een profielontwikkeling -m.  
26 Deeben, Van Doesburg & Groenewoudt 2007: 9-18. 
27 Tol, Verhagen, Borsboom & Verbruggen 2004: 73. 
28 Tol, Verhagen, Borsboom & Verbruggen 2004: 66, tabel 20. 
29 Tol, Verhagen, Borsboom & Verbruggen 2004: 106, tabel 38. 
30 Fokkens 2005. 
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ongeveer 15 cm in het natuurlijk substraat. Een bijkomende aanvulling waren de eerste verkennende 
boringen van de veldkarteerders van de VLM die verspreid lagen over het grondgebied 
Molenbeersel. 
 

 
Fig. 2: Bodemkundige kaart met aanduiding van de afgeboorde lijnen. 
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Hoofdstuk 2 Archeologische inventaris van de gemeente Kinrooi 
 
De archeologische inventaris bestaat uit een ‘droge’ oplijsting van alle gekende sites. In deze 
inventaris worden de gegevens in verband met lokalisatie, aard en datering van de sites opgenomen. 
Enkel die sites die gelegen zijn op het grondgebied Molenbeersel zullen verder in detail besproken 
worden. Op basis van deze inventaris werd een kaart opgemaakt die de spreiding van de 
lokaliseerbare sites toont.  
Een belangrijk onderdeel van de opdracht omvatte de prospectie van ongeveer 15% van het 
projectgebied om zo de nodige aanvullingen te kunnen maken. 
Ten slotte wordt op basis van de bekomen gegevens een beschrijving gemaakt van de menselijke 
aanwezigheid en activiteit in het projectgebied. Hierbij zullen, waar nodig, uitgebreidere gegevens in 
verband met de sites besproken worden31

 
. 

 
2.1 Inventaris gekende archeologische sites in de gemeente Kinrooi 
 
Hieronder volgt een inventaris van alle gekende archeologische sites (tabel 2), hoofdzakelijk op basis 
van de inventarissen van Danny Keijers en de CAI. Alle sites hebben een doorlopende nummering 
gekregen. Vervolgens komen de deelgemeente en de naam van de site. In de rij NK wordt een graad 
van nauwkeurigheid gegeven in verband met de lokalisatie van de sites. Hierbij zijn het de sites met 1 
(lokaliseerbaar tot op 15 m), 2 (lokaliseerbaar tot op 150 m) en 3 (lokaliseerbaar tot op 250 m) die 
ook op de kaart staan aangeduid. Indien gekend worden de X en Y waarden opgegeven. Sites met 4 
(lokaliseerbaar tot op toponiem) en 5 (onbepaald) zijn onvoldoende nauwkeurig te lokaliseren. 
Vervolgens wordt een datering en de aard van de vondsten kort omschreven. In een laatste rij wordt 
verwezen naar de nummering die de sites kregen in respectievelijk de CAI en de inventaris van Danny 
Keijers. 
 

Nr. Deelgemeente Naam NK X Y Datering Aard 
CAI/ 

Keijers 

1 
Geistingen-

Ophoven Huizerhof 1 1 251282.20 203465.75 neolithicum losse vondst 50089/8 

2 
Geistingen-

Ophoven In Den Kamp 1 1 251403.88 203705.32 vroege ijzertijd losse vondst 50090/9 

3 
Geistingen-

Ophoven In Den Kamp 2 1 251305.02 203604.55 vroege ijzertijd losse vondst 50093/10 

4 
Geistingen-

Ophoven Hooge kamp 1 250833.50 202990.44 vroeg Romeins begraving 50091/32 

      

vroege 
middeleeuwen begraving 50091/32 

      
neolithicum losse vondst 50091/32 

5 
Geistingen-

Ophoven Op t' Eels 1 251305.02 203307.95 midden Romeins waterput 50092/35 

      
Romeins industrie 50092/35 

6 
Geistingen-

Ophoven Rozendijk 1 251522.52 203408.27 midden Romeins waterput 50096/34 

                                                           
31 Vindplaatsen ten noorden en ten oosten van Molenbeersel, op het grondgebied van de gemeenten Weert 
(Stamproy) en Leudal (Haler, Heioord en Neeritter) worden aangehaald waar noodzakelijk, maar werden niet 
opgenomen in de inventaris (met dank aan dhr. Christo Thanos, kennisbeheerder cultuurhistorische informatie 
van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed).  
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late middeleeuwen waterput 50096/34 

7 
Geistingen-

Ophoven In de Ooe 1 252004.68 204001.91 laat neolithicum losse vondst 50139/49 

8 
Geistingen-

Ophoven Letterveld 1 250458.71 203482.46 late bronstijd depot 50434/11 

9 
Geistingen-

Ophoven Hezerheide 3 1 247658.64 204406.27 late bronstijd celtic field 51486/19 

10 
Geistingen-

Ophoven Hezerheide 4 1 248675.71 204330.84 late bronstijd celtic field 51487/20 

11 
Geistingen-

Ophoven 

Aan den 
Steenpad/ 

Boterakker 3 1 251151.43 204133.53 late bronstijd celtic field 51488/21 

12 
Geistingen-

Ophoven Oude molen 1 250808.49 202814.18 steentijd losse vondst 55290/- 

13 
Geistingen-

Ophoven Kerk 1 250380.08 202754.99 late middeleeuwen kerk 60094/- 

14 
Geistingen-

Ophoven Boterakker 1 
  

late bronstijd celtic field 700323/- 

15 
Geistingen-

Ophoven Kiekven 1 
  

late bronstijd celtic field 700325/- 

16 
Geistingen-

Ophoven Poelakker 2 1 
  

late bronstijd celtic field 700337/- 

17 
Geistingen-

Ophoven Steenberg 2 251799.35 203610.25 midden Romeins waterputten 50095/33 

      
midden Romeins bewoning 50095/33 

18 
Geistingen-

Ophoven 
Poelakker-Het 

Meulke 2 250456.15 203894.24 Romeins begraving 50773/31 

19 
Geistingen-

Ophoven Daler O 2 251300.01 202886.47 Romeins losse vondst 50774/46 

20 
Geistingen-

Ophoven Vissenakker 2 252512.49 203988.16 Romeins onbepaald 51345/- 

21 
Geistingen-

Ophoven Heerbaan 2 250930.38 203678.76 Romeins industrie 51346/- 

22 
Geistingen-

Ophoven 

Hoeve 
Gebroeders 

Poulkens 2 250748.45 202991.23 vroeg Romeins onbepaald 51348/- 

23 
Geistingen-

Ophoven Birkenhof 2 248890.40 203703.55 steentijd vondstenconcentratie 
51468/7 

en 18 

24 
Geistingen-

Ophoven Boksbergen 2 249301.27 203305.87 late bronstijd vondstenconcentratie 51477/15 

25 
Geistingen-

Ophoven Boterakker 4 2 251801.93 204402.37 Romeins waterput 51499/36 

26 
Geistingen-

Ophoven Boterakker 5 2 252281.34 204601.26 vroeg Romeins waterputten 51501/39 

27 
Geistingen-

Ophoven Camping 2 250801.98 202753.54 vroeg Romeins vondstenconcentratie 51500/38 

28 
Geistingen-

Ophoven 
Aan het 

Steenpad 2 251300.79 203910.73 late bronstijd losse vondst 51505/42 

29 
Geistingen-

Ophoven 
Aan het 

steenpad 2 2 251600.92 203889.92 Romeins industrie 51508/43 

30 
Geistingen-

Ophoven In Den Kamp 3 3 251592.34 203419.85 midden Romeins aanlegsteiger 50094/37 

31 
Geistingen-

Ophoven Pastorie 3 
  

onbepaald pastorij 700039/- 

32 
Geistingen-

Ophoven Tiende schuur 3 
  

onbepaald hoeve 700040/- 
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33 
Geistingen-

Ophoven huizerhof 2 4 
  

middeleeuwen industrie 50509/- 

34 
Geistingen-

Ophoven Geistingen 1 4 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51047/- 

35 
Geistingen-

Ophoven Raam 1 4 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51048/- 

36 
Geistingen-

Ophoven Hoezerhof 1 4 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51140/- 

37 
Geistingen-

Ophoven Hoezerhof 2 4 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51141/- 

38 
Geistingen-

Ophoven Hoezerhof 3 4 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51142/- 

39 
Geistingen-

Ophoven 
Sint Anna-
kapelletje 4 

  
metaaltijden begraving 51426/- 

40 
Geistingen-

Ophoven 
Kessenicher-

weg 4 
  

paleolithicum begraving 51481/16 

41 
Geistingen-

Ophoven Raam 3 4 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51724/- 

42 
Geistingen-

Ophoven Raam 4 4 
  

steentijd losse vondst 52088/- 

43 
Geistingen-

Ophoven Geistingen 2 5 
  

middeleeuwen losse vondst 50508/- 

44 
Geistingen-

Ophoven Geistingen 3 5 
  

vroege ijzertijd begraving 50536/- 

45 
Geistingen-

Ophoven Geistingen 4 5 
  

neolithicum losse vondst 51374/- 

46 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 1 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51044/- 

47 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 2 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51045/- 

48 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 3 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51046/- 

49 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 4 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51149/- 

50 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 5 5 
  

midden romeins onbepaald 51350/- 

51 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 6 5 
  

late ijzertijd begraving 51425/- 

52 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 7 5 
  

neolithicum onbepaald 51433/- 

53 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 8 5 
  

steentijd losse vondst 51857/- 

54 
Geistingen-

Ophoven Ophoven 9 5 
  

vroege 
middeleeuwen begraving 51867/- 

55 Kessenich 
Sint 

Martinuskerk 1 251803.58 205494.07 middeleeuwen religie 50004/- 

56 Kessenich Hezerheide 1 
  

late bronstijd celtic field 700326/- 

57 Kessenich Hezerheide 2 1 
  

late bronstijd celtic field 700428/- 

58 Kessenich Hezerheide 6 1 248751.54 204799.53 neolithicum losse vondst 50085/- 

      
late bronstijd begraving 50085/23 

59 Kessenich De Berg 1 251841.32 205506.24 
volle 

middeleeuwen Motte 50097/- 

      
late middeleeuwen muntschat 50097/- 

60 Kessenich 
Kasteel 

Borgitter 1 250341.35 206606.20 late middeleeuwen Kasteel 50835/- 
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61 Kessenich Lakerhof 1 249783.07 206093.20 nieuwe tijd hoeve 50872/- 

62 Kessenich Boterakker 2 1 252107.06 205302.09 late ijzertijd bewoning 51484/17 

63 Kessenich Hoevenhof 1 249366.92 202677.09 nieuwe tijd hoeve 60095/- 

64 Kessenich 

Kasteel en 
molen van 
Borgitter 1 250370.41 206618.16 nieuwe tijd industrie 60096/- 

65 Kessenich Stockbroekshof 1 252128.88 205984.00 late middeleeuwen Motte 60097/- 

66 Kessenich Hezerheide 2 248505.33 204850.64 Romeins Bewoning 50772/- 

67 Kessenich Hezerheide 7 2 248501.94 205149.64 late bronstijd begraving 51496/24 

68 Kessenich Hezerheide 8 2 247748.90 204700.19 metaaltijden begraving 51497/25 

69 Kessenich Ophoverkamp 2 252958.84 205222.46 Romeins bewoning 51331/- 

70 Kessenich Centrum 2 251836.71 205455.40 midden Romeins onbepaald 51334/- 

71 Kessenich Ummelenkamp 2 250246.98 205789.60 steentijd vondstconcentratie 51465/2 

72 Kessenich Kessenicherveld 2 251193.17 205830.41 midden Romeins vondstconcentratie 51502/40 

73 Kessenich Kessenicherveld 2 251244.59 205663.00 Romeins bewoning 50770/29 

      
Romeins begraving 50770/29 

74 Kessenich 

Brouwerij 
Janssens & 

hoeve 2 251726.82 205508.27 nieuwste tijd industrie 50005/- 

75 Kessenich 
Brouwerij 

Narinx 2 251785.36 205582.04 nieuwste tijd industrie 50006/- 

76 Kessenich Boterakker 1 2 252308.23 205102.82 midden bronstijd losse vondst 51476/13 

77 Kessenich Hees 3 2 249304.56 205403.98 metaaltijden begraving 51498/26 

78 Kessenich Slijkberg 2 252600.38 206250.49 
midden 

neolithicum losse vondst 51504/41 

79 Kessenich Vauder 2 250651.06 203200.95 midden Romeins losse vondst 51509/45 

80 Kessenich Aan het kasteel 2 250590.00 206474.00 onbepaald losse vondst 700771/- 

81 Kessenich Kessenich 12 3 24741.46 202900.73 Romeins vondstconcentratie 51521/54 

82 Kessenich Vijverbroek 3 251991.94 206742.94 laat Romeins losse vondst 51335/- 

83 Kessenich Kempkes 3 247800.29 207700.74 metaaltijden begraving 51515/51 

84 Kessenich Ark 3 247501.41 207201.38 metaaltijden begraving 51518/52 

85 Kessenich Raam 2 3 247101.48 203700.45 metaaltijden begraving 51520/53 

86 Kessenich De Borg 4 
  

Romeins industrie 51332/- 

87 Kessenich Kessenicherveld 4 
  

late ijzertijd begraving 700373/- 

      
midden Romeins begraving 700373/- 

      
midden bronstijd losse vondst 700373/- 

88 Kessenich Leemgroeve 4 
  

Romeins waterput 50777/- 

89 Kessenich Hezerheide 5 5 
  

late bronstijd begraving 51492/22 

90 kessenich Kessenich 1 5 
  

Romeins infrastructuur 50514/27 

      

midden 
neolithicum losse vondst 51022/- 

91 Kessenich Kessenich 2 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51023/- 

92 Kessenich Kessenich 3 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51024/- 

93 Kessenich Kessenich 4 5 
  

midden losse vondst 51025/- 
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neolithicum 

94 Kessenich Kessenich 5 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51026/- 

95 Kessenich Kessenich 6 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51027/- 

96 Kessenich Kessenich 7 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51028/- 

97 Kessenich Kessenich 8 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51029/- 

98 Kessenich Kessenich 9 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51143/- 

99 Kessenich Kessenich 10 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51144/- 

100 Kessenich Kessenich 11 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51145/- 

101 Kessenich Kinrooi 20 5 
  

neolithicum losse vondst 51445/- 

102 Kinrooi Ge 1 1 248225.19 204590.39 neolithicum onbepaald 55285/- 

103 Kinrooi Ge 16 1 248529.73 204261.63 neolithicum losse vondst 55286/- 

104 Kinrooi Heiveld 1 249484.88 204157.81 neolithicum onbepaald 55287/- 

105 Kinrooi Hezerheide 1 248113.00 204270.00 neolithicum vondstconcentratie 700302/1 

106 Kinrooi Hezerheide 9 1 248633.55 203970.93 neolithicum losse vondst 55288/- 

107 Kinrooi 
Baiven-

Hagedoren 1 245397.82 203192.28 neolithicum onbepaald 55289/- 

108 Kinrooi 
In de Heezer 

Heide 1 248315.00 204939.00 Romeins begraving 700304/28 

109 Kinrooi Perreveld 1 
  

late bronstijd celtic field 700317/- 

110 Kinrooi Kloosterstraat 1 
  

onbepaald waterput 700484/- 

111 Kinrooi Knabbesserhof 2 247037.70 204950.19 Romeins onbepaald 50769/- 

112 Kinrooi Kinrooi 17 2 245885.55 205104.65 Romeins bewoning 50771/- 

113 Kinrooi Hees 1 2 249104.73 204903.96 steentijd vondstconcentratie 51466/3 

114 Kinrooi Hees 2 2 248849.95 204997.11 steentijd vondstconcentratie 51467/5 

115 Kinrooi Sniekershof 3 246302.08 203602.79 vroeg Neolithicum losse vondst 51511/47 

116 Kinrooi Kinrooi Dorp 3 245702.82 204801.16 Romeins begraving 51522/55 

117 Kinrooi Hagedoren 4 
  

metaaltijden vondstconcentratie 51765/- 

118 Kinrooi Heilig graf 4 
  

late middeleeuwen klooster 60098/- 

119 Kinrooi Kinrooi 1 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51030/- 

120 Kinrooi Kinrooi 2 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51031/- 

121 Kinrooi Kinrooi 3 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51032/- 

122 Kinrooi Kinrooi 4 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51033/- 

123 Kinrooi Kinrooi 5 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51034/- 

124 Kinrooi Kinrooi 6 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51035/- 

125 Kinrooi Kinrooi 7 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51036/- 

126 Kinrooi Kinrooi 8 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51037/- 
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127 Kinrooi Kinrooi 9 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51038/- 

128 Kinrooi Kinrooi 10 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51039/- 

129 Kinrooi Kinrooi 11 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51040/- 

130 Kinrooi Kinrooi 12 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51041/- 

131 Kinrooi Kinrooi 13 5 
  

steentijd onbepaald 51365/- 

132 Kinrooi Kinrooi 14 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51146/- 

133 Kinrooi Kinrooi 15 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51147/- 

134 Kinrooi Kinrooi 16 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51148/- 

135 Kinrooi Kinrooi 18 5 
  

Romeins begraving 50843/- 

136 Kinrooi Kinrooi 19 5 
  

Romeins bewoning 50844/- 

137 Kinrooi Kinrooi 19 5 
  

Romeins losse vondst 50844/- 

138 Kinrooi Kinrooi 20 5 
  

metaaltijden losse vondst 51758/- 

139 Kinrooi Kinrooi 23 5 
  

neolithicum losse vondst 51804/- 

140 Kinrooi Collectie Segers 5 
  

neolithicum losse vondst 52080/- 

141 Kinrooi Raamdijk 5 
  

neolithicum losse vondst 700541/- 

142 Molenbeersel Geuenhof 1 247888.12 208465.32 late middeleeuwen hoeve 60093/- 

143 Molenbeersel Deuns ven 1 244454.00 202956.00 neolithicum losse vondst 700306/- 

      
bronstijd onbepaald 700306/- 

144 Molenbeersel Goort 1 1 
  

late bronstijd celtic fields 700327/- 

145 Molenbeersel Goort 2 1 
  

late bronstijd celtic fields 700328/- 

146 Molenbeersel Uffelse Heide 1 
  

late bronstijd celtic fields 700423/- 

147 Molenbeersel Manestraat 2 247365.23 206623.73 Romeins onbepaald 50775/- 

148 Molenbeersel Grootbroek 2 243371.24 206417.59 midden bronstijd losse vondst 51472/12 

149 Molenbeersel Heyershof 3 247403.28 205702.31 
midden 

neolithicum losse vondst 51512/48 

150 Molenbeersel Blaekvonderen 3 245899.78 206705.94 midden bronstijd losse vondst 51514/50 

151 Molenbeersel Manestraat 3 247951.00 205328.00 Gallo-Romeins begraving 700305/- 

152 Molenbeersel Keyershof 4 
  

nieuwe tijd hoeve 50003/- 

153 Molenbeersel Molenbeersel 1 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51043/- 

154 Molenbeersel Molenbeersel 2 5 
  

Romeins begraving 50776/- 

155 Molenbeersel Molenbeersel 3 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51460/- 

156 Molenbeersel Molenbeersel 4 5 
  

midden 
neolithicum losse vondst 51461/- 

157 Molenbeersel Molenbeersel 5 5 
  

neolithicum losse vondst 51462/- 

158 Molenbeersel Molenbeersel 6 5 
  

neolithicum losse vondst 51463/- 
Tabel 2: Inventaris gekende archeologische sites te Kinrooi. 

 
Bij deze inventaris dienen een aantal kanttekeningen gemaakt te worden. Vooreerst zijn de vondsten 
niet gelijk verdeeld over het grondgebied van de gemeente Kinrooi. Van de 158 sites bevonden er 
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zich 54 (34,2%) in Geistingen-Ophoven, 47 (29,7%) in Kessenich, 40 (25,3%) in Kinrooi en slechts 17 
(10,8%) in Molenbeersel. 
Veelal met oudere vondstmeldingen is het moeilijk deze vondsten nog te lokaliseren. Daarnaast 
moet ook de bedenking gemaakt worden dat vele van de losse vondsten niet zo zeer op een echte 
‘site’ wijzen. De vondst van een losse bijl of pijlpunt wijst in alle geval wel op menselijke activiteit, 
maar dan enkel in de ruime omgeving. De mens had een veel ruimer jachtgebied dan de zone waarin 
zich de eigenlijke nederzettingen en grafvelden bevonden. Verschillende van deze vondsten kunnen 
ook verloren zijn gegaan bij het zich verplaatsen langs oude wegen of paden. 
Tabel 3 geeft de verdeling weer van de sites op basis van de nauwkeurigheid waarmee ze te 
lokaliseren zijn. Hierbij valt op dat 44% van de sites (nauwkeurigheid 4 en 5) niet te lokaliseren zijn. 
 

 
Tabel 3: Overzicht van de nauwkeurigheid waarmee de sites gelokaliseerd konden worden. 

 
Daarnaast moet ook bemerkt worden dat er een grote variatie is in de aard van de sites (tabel 4). 
Hierbij valt onmiddellijk het grote aantal losse vondsten op. Het is zeer moeilijk om op basis van de 
gegevens van deze sites (samen met de vondstenconcentraties en onbepaald bijna 60% van de 
‘sites’) zinvolle uitspraken te doen over menselijke activiteit.  

 

 
Tabel 4: Indeling van de sites naar de aard ervan. 

 

26% 

22% 

8% 
10% 

34% 

Nauwkeurigheid 1 Nauwkeurigheid 2 
Nauwkeurigheid 3 Nauwkeurigheid 4 
Nauwkeurigheid 5 

24% 

13% 

6% 
6% 

45% 

6% 

Bewoning Begraving 
Celtic fields Vondstenconcentraties 
Losse vondsten Opbepaald 
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Voor een betere interpretatie van de archeologische vondsten in Molenbeersel, is het ook 
noodzakelijk over de grens te kijken naar relevante archeologische resten op het grondgebied van de 
gemeenten Weert (deelgemeente Stramproy) en Leudal (deelgemeenten Haler, Heioord en 
Neeritter). 
Tussen de dorpskern van Stramproy en Molenbeersel zijn slechts enkele zeer verspreide 
archeologische vindplaatsen weergegeven (fig. 3 en bijlage 1). Aan het gehucht De Horst bevindt zich 
nog een schans uit de Nieuwe Tijd. De andere vindplaatsen zijn steeds losse vondsten, van onder 
ander een neolithische bijl en kern, enkele mesolithische artefacten waarvan de hoeveelheid en de 
aard onbekend is (en derhalve ook de interpretatie) en vier Romeinse munten.  
 

 
Fig. 3: Kaartuittreksel uit Archis2 van de zone rond Stramproy. 

 
Tussen Groot-Beersel en Haler zijn vlak bij de Nederlandse grens twee vindplaatsen opgenomen, van 
enerzijds een scherf in elmpterwaar en anderzijds een meso- of neolithische kling. 
Vooral in de zone tussen Groot-Beersel en Heioord (ten zuidoosten van onze projectzone) bevinden 
zich een groot aantal vindplaatsen (fig. 4 en bijlage 1). In Archis2 zijn twee zones opgenomen die een 
bescherming genieten op basis van een hoge archeologische waarde. Aan de Ringstraat (zone 1), 
ongeveer 500 m ten ZO van de ZO hoek van het projectgebied, werden sporen van begraving 
(fragmenten van minstens twee ‘Drakensteinurnen’) uit de midden-bronstijd aangetroffen. In een 
straal van ongeveer 200 m rond de beschermde zone, zijn nog een tiental andere vindplaatsen 
bekend die merendeels in de brons- en ijzertijd gedateerd worden.  
De tweede beschermde zone is gelegen aan het toponiem Diepven (zone 2). Bij ontzanding werden 
hier in de 19de

Zowel aan de Oude Brugstraat als aan het Hagerhof (zone 3), op slechts enkele tientallen meters van 
de grens verwijderd, werden een aantal vuurstenen artefacten aangetroffen. Tussen de Oude 

 eeuw Romeinse crematiegraven aangetroffen.  
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Brugstraat en de Manestraat (zone 4) werden ook een aantal vondsten (11 vindplaatsen) uit 
voornamelijk de ijzertijd en de Romeinse periode gemeld. Dit komt overeen met de beide Romeinse 
vondsten (147 en 151) aan de Belgische kant van de grens. 
 

 
Fig. 4: Kaartuittreksel uit Archis2 van de gemeente Leudal. 

 
 
2.2 De sites in Molenbeersel 
 
Verschillende sites (143, 149, 153, 155, 156, 157 en 158) in Molenbeersel worden gedateerd in het 
neolithicum. In al deze gevallen gaat het om losse vondsten van voornamelijk bijlen. Op site 143 
werd in 1931 een concentratie van afslagen, schrabbers, fragmenten van bijlen, gepolijste bijlen en 
pijlpunten, een boor en een beitel gevonden. Over de aard van de sites is nooit iets te zeggen. 
Uit de midden bronstijd zijn op twee plaatsen bronzen voorwerpen aangetroffen. Bij het turfsteken 
op site 148 (Grootbroek) werd een bronzen lanspunt met eenvoudig blad, met langs de spits 
toelopende huls die twee vleugels vormt, aangetroffen32. Bij het graven van een afwateringskanaal 
ter hoogte van het toponiem Blaekvonderen (site 150) werd in 1868 een hielbijl bovengehaald. Deze 
laatste site bevond zich in een zone met een venige bodem33

Op drie plaatsen (sites 144, 145 en 146) werden op luchtfoto’s structuren waargenomen die 
geïnterpreteerd zijn als ‘celtic fields’ uit de overgang van de late bronstijd naar de ijzertijd. 

.  

 

                                                           
32 Keijers 2000: 67. 
33 Keijers 2000: 171. 
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Romeinse vondsten aan de Manestraat (sites 147 en 151) omvatten onbepaalde bewoningssporen 
en de resten van (73 ?) graven, hoewel deze vondst ook opgenomen is in Archis2 en dus mogelijk 
foutief in België gesitueerd is. Beide sites zijn echter ruim buiten het projectgebied gelegen. 
 
Site 142 is een nog bestaande hoeve die teruggaat tot de late middeleeuwen en het Keyershof (site 
152) is een hoeve uit de nieuwe tijd. Van de bebouwing voor het midden van de 19de eeuw bleven 
nagenoeg geen resten bewaard34

 
. 

 
2.3 Historische landschapsreconstructie 
 
Pas vanaf de 18de eeuw is er kaartmateriaal beschikbaar dat ons in staat stelt een historische 
landschapsreconstructie te maken. Op het einde van de 18de

 

 eeuw (1771-1778) werd door graaf de 
Ferraris een kaart opgemaakt van de Oostenrijkse Nederlanden. Deze kaart blijkt zeer accuraat te zijn 
voor de gemeente Kinrooi, en geeft ook een goed beeld van Molenbeersel (fig. 5). 

 
Fig. 5: Detail van Molenbeersel op de Ferrariskaart. 

 
Hoewel deze kaart slechts een momentopname op het einde van de 18de

In de loop van de 19

 eeuw is, is ze in vele 
gevallen representatief voor minstens de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het uitzicht dat is 
afgebeeld, zal dus zeker dat van de laatste 1000 jaar weergeven. Hierbij vallen onmiddellijk de vele 
vennen in het noorden en westen van Molenbeersel op. Rond deze vennen bevinden zich grote 
zones met heidelandschap en in mindere mate bos.  

de

                                                           
34 Schlusmans 2005: 389. 

 eeuw verandert het uitzicht langzaam. Tot 1860 bestond de hele streek nog uit 
broeken met moeras met hoge en lage heide, maar vanaf 1865 wordt begonnen met de ontginning 
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van deze onvruchtbare gronden door de Engelse bank ‘Banque générale pour favoriser l’Agriculture 
et les Travaux Publics’. In dat jaar begon men met het graven van de Lossing om het gebied verder te 
draineren. De grootste ontginning van bossen en heide vindt plaats na 1956, wanneer op korte 
termijn 70 tot 80% van het Stramprooierbroek wordt ontgonnen. Door de doorgedreven ontwatering 
van het grondgebied van Molenbeersel, zijn grote delen van de voormalige heide verdwenen en 
vervangen door weilanden en vooral (maïs)akkers35

 
. 

De hierna volgende kaarten geven een beeld van de landschapsevolutie voor de heide (fig. 6), het 
grasland (fig. 7), de akkers (fig. 8) en de loof- (fig. 9) en naaldbossen (fig. 10)36

 
. 
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Fig. 6: Landschapsevolutie van de heide. 
 
 

                                                           
35 Schlusmans 2005: 386-388. 
36 Overgenomen uit de landschapsstudie van Technum-Tractebel en opgemaakt op basis van de Ferrariskaart 
(1771-1778), kaart van Ph Vandermaelen (1822-1832), kaart Depot de la Guerre (1878-1879), de militaire 
topokaart van 1922-1935 en de historische topokaart van 1958. 
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Fig. 7: Landschapsevolutie van het grasland. 
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Fig. 8: Landschapsevolutie van de akkers. 
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Fig. 9: Landschapsevolutie van de loofbossen. 
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Fig. 10: Landschapsevolutie van de naaldbossen. 

 
Zeer opvallend is de sterke toename van de akkers (fig. 8). Op het einde van de 18de eeuw was nog 
een grote zone met heide aanwezig (fig. 6), die voornamelijk een archeologische betekenis kan 
hebben gehad tot in de ijzertijd. Zoals reeds eerder aangehaald neemt het aantal sites daarna sterk 
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af in het heidegebied en worden deze zones voornamelijk als woeste gronden gebruikt voor het 
grazen van vee en het steken van plaggen37

Onder de heide ontwikkelde zich een podzol die vanuit archeologisch perspectief interessant kan zijn 
voor steentijdsites. Voornamelijk de bewaringstoestand van deze bodem op topografisch 
interessante locaties verhoogd de kans op goed bewaarde sites. Verspreid over de Belgische Kempen 
zijn een groot aantal sites aangetroffen op dit bodemtype, dat echter wel snel verdwijnt nadat er 
loofbossen zijn aangeplant (door de grote biologische activiteit in de bodem)

. 

38. De impact die de 
loofbossen (fig. 9) uit de 19de

 

 eeuw gehad hebben op de gave bewaring van de podzols is niet 
onderzocht, maar zal wel aan het licht komen bij de verdere bodemkartering van de VLM. 

De oude akkers die reeds op de Ferrariskaart staan afgebeeld, hebben reeds een zekere ouderdom. 
Op de bodemkaart staat de hele zuidoostelijke zone van de projectzone als plaggenbodems 
ingekleurd. Deze vaststelling dient echter genuanceerd te worden en zeker in deze zuidoostelijke 
zone zijn weinig dikke plaggen vastgesteld bij ons beperkt booronderzoek. 
De plaggenbodems in het zuidwesten hebben wel een dikke antropogene A-horizont wat op lang en 
intensief gebruik kan wijzen alhoewel sommigen ook de mening zijn toegedaan dat een dikke 
horizont juist wijst op een jong in cultuur brengen van weinig vruchtbare gronden. De dikte van de 
plag zou dan te verklaren zijn omwille van een betere kennis en ervaring. De plaggenbodems in het 
zuidwesten zijn echter veel meer geconcentreerd rond de oude hoeves die minstens tot de 18de

 

 
eeuw teruggaan, wat toch eerder op een langer gebruik wijst. 

 
2.4 De resultaten van de archeologische prospectie 
 
In de loop van de maanden maart en april werd (in totaal gedurende 10 werkdagen) een 
archeologische prospectie uitgevoerd te Molenbeersel. Aanvullend werden in juli nog 3 werkdagen 
besteed aan bijkomende waarnemingen en de boringen. 
De percelen die geprospecteerd werden zijn opgenomen in tabel 5. De velden werden systematisch 
afgewandeld door 3 personen met een tussenafstand van 5 tot 10 m. In onderstaande tabel werd 
opgenomen hoe de zichtbaarheid op het terrein was (goed, redelijk, slecht). De prospecties vonden 
steeds plaats bij betrokken tot licht zonnig weer. 
Bij een prospectie wordt gekeken naar de aanwezigheid van archeologische artefacten (voornamelijk 
scherven). In het geval van Molenbeersel werden slechts weinig archaeologica op het veld 
aangetroffen. Hierbij ging het steeds om zeer recent materiaal (18de

Een laatste belangrijk element in de tabel is de bodem van het terrein. In sommige gevallen heeft 
ook de aard van de bodem een impact op de mogelijkheid archeologische sites te detecteren door 
middel van prospecties. Vooral in zones met een plaggendek is dit afdekkend pakket (dat ontstond 
door het aanbrengen op het veld van met stalmest vermengde plaggen) vaak dikker dan de diepte 
waarop geploegd wordt. Enerzijds heeft dit dus een impact op de detecteerbaarheid van sites, maar 
anderzijds kunnen deze bodems juist goed bewaarde sites afdekken doordat ze nooit door 
landbouwactiviteit verstoord zijn. 

 eeuws en recenter). Aangezien 
het hierbij steeds om mestvondsten ging, werden ze niet ingezameld, maar werd enkel hun 
aanwezigheid genoteerd. Op basis van de prospecties werden geen nieuwe sites aangetroffen en kon 
slechts secundair interessante gegevens (in verband met topografie, toegankelijkheid terreinen, …) 
verkregen worden. 

                                                           
37 Hiddink & Renes 2007: 146-147. 
38 Van Gils & De Bie 2006: 8-9. 
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Afd. Sectie Perc.Nr. zichtbaarheid bodemtype Vondsten 
2 A  11 goed Sec   
2 A 12 goed Sec   
2 A 13a redelijk Sec, Sfp enkele recente scherven 
2 A 19d slecht Sec   
2 A 20k slecht Sec enkele recente scherven 
2 A 46 redelijk Sem    
2 A 52a goed Sdc   
2 A 67e goed Sfp, Sdc   
2 A 77e goed Sec, Sfp   
2 A 77f goed Sec, Sfp   
2 A 78e goed Sec, Sfp   
2 A 87a goed Scc weinig recent materiaal 
2 A 94a redelijk Scc, sdc weinig recent materiaal 
2 A 97b goed Scc, sdc   
2 A 98 redelijk Sdc   
2 A 99b goed Sec   
2 A 99c goed Sec   
2 A 100a goed Sec   
2 A 101 redelijk Sdc   
2 A 110b goed Sem   
2 A 115 goed Sdc   
2 A 117a goed Sem   
2 A 122c goed Sdc   
2 A 138a goed Scf   
2 A 139e goed Scf   
2 A 141 goed Scf   
2 A 142b goed Scf enkele recente scherven 
2 A 149g redelijk Scf, Sdc   
2 A 150a goed Sdc   
2 A 155 goed Sdc   
2 A 156 goed Sdc   
2 A 157 goed Sdc   
2 A 227a slecht Sdg weinig recent materiaal 
2 A 232 goed Sdg   
2 A 233c goed Sdg   
2 A 234c goed Sdg   
2 A 271g goed Sdg   
2 A 274a goed Sdg, Scf   
2 A 275a goed Sdg   
2 A 308a goed Sdg   
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2 A 308b goed Sdg   
2 A 310b goed Sdg   
2 A 323 goed Scm enkele recente scherven 
2 A 324 goed Scm   
2 A 326a goed Scm enkele recente scherven 
2 A 326b goed Scm   
2 A 326c goed Scm enkele recente scherven 
2 A 327b goed Scm   
2 A 328c goed Scm   
2 A 331b redelijk Scm   
2 A 347n goed Scm, Sbm   
2 A 359b goed Scm, Sdg   
2 A 359c goed Scm, Sdg   
2 A 359f goed Scm, Sdg   
2 A 360b goed Scm, Sdg   
2 A 361/02 goed Scm, Sdg   
2 A 361d goed Scm, Sdg   
2 A 366a redelijk Scm   
2 A 367a goed Scm, Sbm enkele recente scherven 
2 A 368b redelijk Scm, Sbm   
2 A 382 goed Sbm weinig recent materiaal 
2 A 383 goed Scm   
2 A 386 goed Scm weinig recent materiaal 
2 A 392a goed Scm   
2 A 393f2 goed Sbm   
2 A 394p goed Scm enkele recente scherven 
2 A 394r goed Scm   
2 A 404f goed Scf   
2 A 406f goed Scf   
2 A 406g goed Scf enkele recente scherven 
2 A 406h goed Scf   
2 A 470/04 goed Scf enkele recente scherven 
2 A 470k goed Sbf enkele recente scherven 
2 A 471k goed Scf enkele recente scherven 
2 A 471l goed Scf   
2 A 471m goed Sbf   
2 A 480/02 redelijk Scf   
2 A 480/03 redelijk Scf   
2 A 480/05 redelijk Sbf   
2 A 480b goed Scf   
2 A 480c goed Scf weinig recent materiaal 
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2 A 480d goed Scf   
2 A 480g redelijk Sbf weinig recent materiaal 
2 A 480h redelijk Sbf enkele recente scherven 
2 A 481b goed Sdc   
2 A 481k goed Sdc   
2 A 481n goed Sdc enkele recente scherven 
2 A 481t goed Sdc   
2 A 483b goed Sdc   
2 A 487b goed Sdc   
2 A 487c goed Sdc   
2 A 507/02 goed Sdc, Seg   
2 A 507a redelijk Sdc, Seg   
2 A 508/02 goed Sdc   
2 A 508a goed Sdc   
2 A 508b goed Sdc   
2 A 537a goed Scm, Sdm   
2 A 538a goed Scm   
2 A 599b goed Sdc enkele recente scherven 
2 A 600/02 goed Sdc   
2 A 600c goed Sdc   
2 A 602/02 goed Sdc   
2 A 602e goed Sdc weinig recent materiaal 
2 A 602f goed Sdc   
2 A 602g goed Sdc   
2 A 604c goed Seg weinig recent materiaal 
2 A 606d goed Seg weinig recent materiaal 
2 A 607g goed Seg   
2 A 620a goed Scm   
2 A 621b goed Scm   

2 A 622/02c goed 
Scm, Sbm, 

Sbm(b)   

2 A 622b goed 
Scm, Sbm, 

Sbm(b)   

2 A 622c goed 
Scm, Sbm, 

Sbm(b)   
2 A 641b goed Sdc   
2 A 645d goed Sdc enkele recente scherven 

2 A 659/02b goed 
Sbm(b), Sbm, 

Scm, Sdc   
2 A 659a2 goed Sbm, Scm   

2 A 659p goed 
Sbm(b), Sbm, 

Scm, Sdc   
2 A 659v goed Sbm, Scm   
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2 A 659x goed 
Sbm(b), Sbm, 

Scm, Sdc   
2 A 659z goed Sbm, Scm   
2 A 668c goed Scm, Sdc   
2 A 703y redelijk Sbm(b)   
2 A 705a goed Sbm(b) enkele recente scherven 
2 A 705h goed Sbm(b), Scm(b)   
2 A 706a goed Sbm(b), Scm(b)   
2 A 707 goed Sbm(b), Scm(b)   
2 A 708 goed Scm(b)   
2 A 709 goed Sbm(b), Scm(b)   
2 A 710a goed Scm(b)   
2 A 711a goed Scm(b)   
2 A 712a goed Scm(b)   
2 A 716 goed Sbm(b)   
2 A 717 goed Sbm(b)   
2 A 718 goed Sbm(b)   
2 A 719 goed Sbm(b)   
2 A 726/02 goed Sbm(b), Scm enkele recente scherven 
2 A 726/03 goed Sbm(b), Scm enkele recente scherven 
2 A 726b goed Sbm(b), Scm enkele recente scherven 
2 A 728a goed Sdm(b) enkele recente scherven 
2 A 754 goed Scm(b) enkele recente scherven 
2 A 755a goed Scm(b)   
2 A 757a goed Scm(b), Sbm(b)   
2 D 6a goed Sdc   
2 D 9a goed Sdc   
2 D 11a goed Sdc   
2 D 12a goed Sdc weinig recent materiaal 
2 D 14a goed Sdm(b)   
2 D 16b goed Sdm(b)   
2 D 17d redelijk Sdm(b) enkele recente scherven 
2 D 62g slecht Sdm(b)   
2 D 108f redelijk Sdm(b) enkele recente scherven 
2 D 149f slecht Sem(b)   
2 D 151a slecht Sem(b)   
2 D 164f slecht Sem(b)   
2 D 166c redelijk Sem(b)   
2 D 166e goed Sem(b)   
2 D 167a goed Sem(b)   
2 D 452g slecht Sem(b)   
2 D 458b goed Scm(b)   
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2 D 458c goed Scm(b)   
2 D 458t goed Scm(b) weinig recent materiaal 
2 D 458v goed Scm(b)   
2 D 563c goed Zdg3   
2 D 564a goed Zdg3   
2 D 566h goed Sdg3   
2 D 575b goed Zdg3 enkele recente scherven 
2 D 577a goed Zdg3, Zcg   
2 D 577b goed Zdg3, Zcg   
2 D 577c goed Zcg   
2 D 577d goed Zcg   
2 D 578 goed Zcg   
2 D 578/02 goed Zcg   
2 D 580g goed Zcg   
2 D 580l goed Zcg   
2 D 580r goed Zcg   
2 D 589f goed Zdg3   
2 D 591h goed Zcm(b)   
2 D 591m redelijk Zcm(b) enkele recente scherven 

2 D 592a goed 
Zcm(b), Seg, 

Sdg3 enkele recente scherven 
2 D 592d goed Sdg3   
2 D 595c goed Sdg3, Seg   
2 D 596b goed Seg   
2 D 597e redelijk Seg   
2 D 598b goed Sdm(b)   
2 D 603 goed Sdm(b) weinig recent materiaal 
2 D 604a goed Sdm(b)   
2 D 605a goed Sdm(b)   
2 D 607b goed Sdg3   
2 D 614b goed Sdg3   
2 D 646e goed Sdg3   
2 D 649b goed Sdg3   
2 D 651x2 goed Zdg3   
2 D 679a goed Scm(b)   
2 D 679b goed Sdm(b)   
2 D 680a goed Scm(b), Sdm(b)   
2 D 681c goed Scm(b), Sdm(b)   
2 D 683h goed Sem(b)   
2 D 684h redelijk Sem(b)   
2 D 684k goed Sem(b)   
2 D 686n goed Sdm(b)   
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2 D 692c goed Sdm(b) enkele recente scherven 
2 D 692d goed Sdm(b)   
2 D 692e goed Sdm(b), Sem(b)   
2 D 693g goed Sdm(b)   
2 D 693h goed Sdm(b)   
2 D 694f goed Sem(b)   
2 D 695f goed Sdm(b), Sem(b)   
2 D 696f goed Sdm(b), Sem(b)   
2 D 699v goed Sdm(b), Sem(b)   
2 D 717a slecht Sdg3   
2 D 718e slecht Sdg3   
2 D 729e goed Sdg3   
2 D 746 goed Sdg3   
2 D 761a goed Sdg3   
2 D 765 goed Sdm(b)   
2 D 767d goed Sdm(b)   
2 D 768f goed Sdg3   
2 D 768h goed Sdm(b) weinig recent materiaal 
2 D 768s goed Sdm(b) weinig recent materiaal 
2 D 769a goed Sdm(b) weinig recent materiaal 
2 D 776a goed Sdm(b)   
2 D 777a goed Sdm(b) weinig recent materiaal 
2 D 783w goed Sdm(b) enkele recente scherven 
2 D 784b redelijk Sdm(b)   
2 D 786d goed Sdm(b)   
2 D 791d goed Sdm(b)   
2 D 792b goed Sdm(b)   
2 D 802k slecht Seg weinig recent materiaal 
2 D 802l slecht Seg   
2 D 802m slecht Seg   
2 D 802n goed Seg   
2 D 809k goed Seg   
2 D 812g goed Seg   
2 D 813h goed Sdm(b), Sdg3   
2 D 813k goed Sdm(b), Sdg3   
2 D 824a goed Sdg3   
2 D 825b goed Sdg3   
2 D 828f goed Sdg3 enkele recente scherven 
2 D 831g goed Sdg3   
2 D 835g goed Sdg3   
2 D 836k goed Sdg3   
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2 D 839d2 goed Sdg3   
2 D 854c goed Sdg3   
2 D 855e goed Sdg3   
2 D 880p goed Zcm(b)   
2 D 880r goed Zdg3   
2 D 881p goed Zcm(b)   
2 D 887r slecht Sec(v), Zdm(b)   
2 D 888c slecht Sec(v), Zdm(b)   
2 D 889m slecht Sec(v), Zdm(b)   
2 D 896n goed Zdg3   
2 D 901a goed Zbm(b), Zdg3 weinig recent materiaal 
2 D 901b goed Zbm(b), Zdg3   
2 D 901c goed Zbm(b), Zdg3   

2 D 902 goed 
Zbm(b), Zdg3, 

Zcm(b) enkele recente scherven 
2 D 903a goed Zcm(b)   
2 D 903b goed Zcg   
2 D 909c Goed Zdg, Zcg   
2 D 909d Goed Zcg   
2 D 916 Goed Zdg, Zcg   
2 D 919e redelijk Zegy   
2 D 920b Goed Zdc   
2 D 921b Goed Zdc   
2 D 922d Goed Zdc   
2 D 922g Goed Zcg   
2 D 924e Goed Zcg   
2 D 925c redelijk Zcg   
2 D 927a Goed Zcg   
2 D 928e Goed Zcg enkele recente scherven 
2 D 928f Goed Zcg   
2 D 928g Goed Zcg   
2 D 930a Goed Zcg enkele recente scherven 
2 D 931a Goed Zcg   
2 D 934b slecht Zdg   
2 D 942a Goed Zcg, Zdg   
2 D 943m Goed Zec, Zdg   
2 D 949c Goed Zec    
2 D 950c Goed Zec    
2 D 952a Goed Zec    
2 D 954h20 Goed Zec    
2 D 958e16 Goed Zec    
2 D 958b3 slecht Zec    
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2 D 958d16 Goed Zec    
2 D 958f16 Goed Zec    
2 D 958r2 slecht Zec    
2 D 958s2 slecht Zec    
2 D 958x2 slecht Zec    
2 D 959l Goed Zdg, Zdcy   
2 D 959p Goed Zdg, Zdcy   
2 D 961g3 slecht Zcg, Zdcy   
2 D 961h3 slecht Zcg, Zdcy   
2 D 961l5 slecht Zcg, Zdcy   
2 D 961m3 Goed Zcg, Zdcy   
2 D 961r3 slecht Zcg, Zdcy   
2 D 961r5 slecht Zcg, Zdcy enkele recente scherven 
2 D 961t3 redelijk Zcg, Zdcy   
2 D 961v3 Goed Zcg, Zdcy   
2 D 961v4 Goed Zcg, Zdcy   
2 D 961w4 Goed Zcg, Zdcy   
2 D 961w5 slecht Zcg, Zdcy   
2 D 979a Goed Zdc   
2 D 985c Goed Zdc   
2 D 986d Goed Zdc   
2 D 988e Goed Zegy   
2 D 988f Goed Zegy   
2 D 989d2 redelijk Zegy   
2 D 989g2 Goed Zegy   
2 D 993b Goed Zdc   
2 D 998a Goed Zcfy   
2 D 1003b Goed Zcfy   
2 D 1004b Goed Zdc, Zegy   
2 D 1004c Goed Zdc, Zegy weinig recent materiaal 
2 D 1004d redelijk Zdc, Zegy   
2 D 1005a Goed Zdc weinig recent materiaal 
2 D 1005x slecht Zegy   
2 D 1005y slecht Zegy weinig recent materiaal 
2 D 1005z slecht Zdc   
2 D 1012 slecht Zdg, Zgc   
2 D 1013c slecht Zcg   
2 D 1020w slecht Zeg    
2 D 1025b Goed zcg   
2 D 1028a Goed Seg enkele recente scherven 
2 D 1029d4 Goed Seg, zdg3   
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2 D 1029f3 Goed Seg   
2 D 1029g6 Goed Seg   
2 D 1029h2 Goed Seg enkele recente scherven 
2 D 1029h4 redelijk Seg   
2 D 1029v5 Goed Seg   
2 D 1029z3 Goed Seg   
2 D 1044c Goed Zdc   
2 D 1046v Goed Zeg   
2 D 1049c Goed Zdc   
2 D 1051a Goed Zdc weinig recent materiaal 
2 D 1104b Goed Zcg   
2 D 1122l2 Goed Zdg3   
2 D 1122n2 Goed Zdg3   
2 D 1130r Goed Zdg3   
2 D 1142e5 Goed Sdc3   
2 D 1189k Goed Zegy   
2 D 1189l Goed Zegy   
2 D 1189s Goed Zegy, Zdg   
2 D 1196v2 Goed Zegy, Zdg   
2 D 1211a Goed Zcm   
2 D 1214f Goed Zcm weinig recent materiaal 
2 D 1215c Goed Zcm, Zdc   
2 D 1215d Goed Zcm, Zdc   
2 D 1216d slecht Zdc   
2 D 1228b slecht Zeg, Zdc weinig recent materiaal 
2 D 1324f2 Goed Zdc weinig recent materiaal 

Tabel 5: Lijst van de geprospecteerde velden (met kadastrale gegevens, zichtbaarheid, bodemtype en de 
vondsten). 

 
De resultaten van het uitgevoerde booronderzoek in de zone ten zuidoosten van Groot-Beersel zijn 
in tabel 6 opgenomen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de ploeglaag en de volledige dikte 
van de A-horizont (vooral belangrijk voor de plaggenbodems). Bij een eerder in diepte beperkte A-
horizont was het meestal niet mogelijk een onderscheid te zien tussen de eigenlijke ploeglaag en de 
beperkte ophoging. 
De percelen die in vet staan aangeduid waren inderdaad plaggenbodems, hoewel de bodemkundige 
kaart voor het volledige gebied een dikke antropogene A-horizont vermeld. Opvallend in alle geval is 
dat de uitgestrektheid van de plaggen veel beperkter is dan de bodemkaart toont, en dat er duidelijk 
concentraties waar te nemen zijn rondom de geïsoleerde bewoning. 
Nergens werd de aanwezigheid van een cultuurlaag aangetroffen die kan wijzen op aanwezige 
archeologische vindplaatsen, ondanks het gebruik van een edelmanboor met een boorkop van 12 
cm. 
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Boornr. Afd. Sectie perceel 
Bodem-

type 

diepte 
ploeglaag 

(Ap) 
diepte 

A 
 B1 2 D 101 a V -20 -80 geen veen 

B2 2 D 101 a V -20 -45 geen veen 
B3 2 D 103 a Sem(b) -20 -45 

 B4 2 D 105 a Sdm(b) -25 -75 vermoedelijk in perceelsgreppel 
B5 2 D 105 a Sdm(b) -35 -35 

 B6 2 D 105 a Sdm(b) -35 -35 
 

B7 2 D 115 a Scm(b) -35 -95 

bewaarde podzol in opgevulde 
depressie langs de Vlasbrei, 
bewaarde E en B-horizonten 

B8 2 D 115 a Scm(b) -35 -70 

bewaarde podzol in opgevulde 
depressie langs de Vlasbrei, 
bewaarde E en B-horizonten 

B9 2 D 115 a Sbm(b) -35 -70 

bewaarde podzol in opgevulde 
depressie langs de Vlasbrei, 
bewaarde E en B-horizonten 

B10 2 D 115 a Sbm(b) -35 -90 
 B11 2 D 116 c Sbm(b) -35 -65 
 B12 2 D 117 b Sbm(b) -45 -45 
 B13 2 D 119 Sbm(b) -35 -35 
 B14 2 D 120 Sbm(b) -35 -95 perceelsgreppel 

B15 2 D 122 t Sbm(b) -40 -40 
 B16 2 D 122 t Sbm(b) -40 -40 
 B17 2 D 123 Scm(b) -35 -35 
 B18 2 D 124 a Scm(b) -35 -35 
 B19 2 D 125 k Scm(b) -40 -40 
 B20 2 D 125 k Scm(b) -35 -35 
 B21 2 D 125 k Scm(b) -35 -35 
 B22 2 A 693 a Sdm -20 -50 
 B23 2 A 693 a Sdm -20 -50 
 B24 2 A 388 h Sdm -25 -60 
 B25 2 A 388 h Scm -25 -45 
 B26 2 A 388 h Sbm -30 -50 
 B27 2 A 385 a Sbm -30 -60 
 B28 2 A 384 a Sbm -30 -80 
 B29 2 A 381 a Sbm -30 -80 
 B30 2 A 379 a Sbm -30 -80 
 B31 2 A 372 Sbm -30 -90 
 B32 2 A 373 b Sbm -35 -85 
 B33 2 A 368 b Sbm -30 -70 
 B34 2 A 368 b Sbm -30 -60 
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B35 2 A 367 a Scm -30 -70 
 

        B36 2 A 633 a Scm -35 -35 
 B37 2 A 633 a Scm -30 -30 
 B38 2 A 624 a Scm -30 -30 
 B39 2 A 640 a Scm -30 -70 vermoedelijk in perceelsgreppel 

B40 2 A 622 b Sbm -35 -35 
 B41 2 A 622 c Sbm -35 -35 
 

B42 2 A 
622/02 

c Sbm -35 -35 
 

B43 2 A 
659/02 

b Sbm -25 -70 
 B44 2 A 659 x Sbm -25 -70 
 B45 2 A 659 p Sbm -25 -60 
 B46 2 A 659 v Sbm -40 -40 
 B47 2 A 659a2 Sbm -35 -35 
 B48 2 A 660 Sbm -30 -30 
 B49 2 A 661 c Sbm -30 -30 
 B50 2 A 720 d Sbm -35 -35 
 B51 2 A 720 g Sbm -30 -30 
 B52 2 A 720 f Sbm -30 -50 
 B53 2 A 757 a Sbm -25 -55 
 B54 2 A 757 a Scm(b) -25 -50 
 B55 2 A 757 a Scm(b) -30 -60 
 B56 2 A 719 Sbm(b) -25 -55 
 B57 2 A 703 y Sbm(b) -30 -55 
 B58 2 A 703 x Sbm(b) -25 -50 
 B59 2 A 703 v Sbm(b) -30 -60 
 B60 2 A 703 h Sbm(b) -35 -35 
 B61 2 D 125 k Sbm(b) -35 -35 
 B62 2 D 124 a Scm(b) -40 -40 
 B63 2 D 124 a Scm(b) -35 -35 
 B64 2 D 124 a Sdm(b) -35 -35 
 B65 2 D 123 Sdm(b) -35 -35 
 Tabel 6: Lijst van de uitgevoerde boringen (met kadastrale gegevens, bodemtype en de bodemopbouw). 

 
Uit zowel de inventaris van de gekende sites als uit het veldwerk blijkt dat er zich slechts weinig sites 
bevinden op het grondgebied van het projectgebied te Molenbeersel. In eerste instantie is vooral de 
aard van het gebied hiervoor verantwoordelijk. Het gebied kenmerkt zich door kleine 
bewoningskernen, gelegen op kleine hoogtes, die lagen tussen vennen, poelen, moerassen en 
bossen. De leefomstandigheden waren vooral in de winter, wanneer grote delen van het land onder 
water stond en de mensen zeer geïsoleerd leefden, slecht en tot het midden van de 19de eeuw was er 
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steeds de dreiging van epidemieën en malaria39. Pas tegen het midden van de 19de

De menselijke activiteit is dus altijd eerder aan de lage kant geweest, en heeft zich vermoedelijk ook 
steeds geconcentreerd in dezelfde topografisch iets gunstiger gelegen zones. Het zijn net deze zones 
die ook nu het snelste in ontwikkeling zijn gekomen en bijgevolg bebouwd werden (en dus 
archeologisch niet meer prospecteerbaar zijn). 

 eeuw ‘ontstond’ 
de eigenlijke ‘gemeente’ Molenbeersel door de samensmelting van deze verschillende zeer kleine 
gehuchten. 

 
De manier waarop de prospectie is uitgevoerd heeft uiteraard ook een invloed gehad. Een belangrijk 
aspect is natuurlijk de zichtbaarheid op het terrein. Dit kan zowel gaan over aanwezige begroeiing, 
maar ook over de aanwezigheid van plaggenbodems die sites moeilijker detecteerbaar maken, maar 
anderzijds ook beter beschermen. Het booronderzoek in de zone ten zuidoosten van Groot-Beersel 
had dan ook vooral tot doel de aan- of afwezigheid van een oude cultuurlaag40

Zoals in paragraaf 1.3.2 reeds werd aangehaald, is de vindkans van sites ook afhankelijk van de aard 
van de sites. Door de lage vondstendensiteit die doorgaans voorkomt in gelijkaardige onderzoeken, is 
de kans klein om sites aan te boren

 (zowel een mogelijke 
bewoningslaag zoals op fig. 1 als akkercomplexen) vast te stellen, die dan op haar beurt aanwijzing is 
voor het voorkomen van archeologische sites. In deze oude cultuurlaag kunnen de resten van nog 
oudere (prehistorische) sites zijn opgenomen, al zijn hiervan uit de literatuur geen voorbeelden 
gekend. 

41. Nederzettingssites met een cultuurlaag of een grotere 
spreiding van ceramische vondsten zijn makkelijke detecteerbaar dan grafvelden, waarvoor eigenlijk 
enkel het gebruik van proefsleuvenonderzoek goede resultaten oplevert42

Voor een aantal vondstencategorieën was het moment van de prospectie niet ideaal. Vooral het 
brozere schervenmateriaal uit de brons- en ijzertijd ‘overleeft’ amper in een ploeglaag. Door de 
matige bakking verbrokkelen de scherven volledig en dit vooral onder invloed van ploegen, 
chemische processen, weer en wind. Voor dit soort vondsten is een periode vlak na het omploegen 
van de velden ideaal, omdat dan nieuw opgeploegd materiaal nog niet aan degradatie onderhevig is 
geweest. 

.   

 
Zowel de veldprospecties als het booronderzoek zijn slechts vooronderzoeken die niet kunnen 
pretenderen een volledig beeld te geven. De afwezigheid van archeologische vindplaatsen tijdens het 
onderzoek is helemaal geen bewijs voor de totale afwezigheid van relevante archeologische sporen 
aan gezien het onderzoek niet volledig vlakdekkend was, al geeft het toch wel een indicatie.  
Algemeen genomen spelen vooral de minder intensieve bewoning in het gebied en de lagere of 
moeilijkere vindbaarheid van de sites een belangrijke rol in het verkregen beeld.  
 
Ook op de weinige plaatsen waar reeds eerder archeologische vondsten werden gedaan, werden 
geen nieuwe archaeologica aangetroffen. Een verklaring hiervoor zijn de reeds aangehaalde factoren, 
en dan vooral die van vindbaarheid. Daarnaast dient er nogmaals op gewezen te worden dat op de 
meeste van de gekende vindplaatsen slechts enkele losse vondsten gedaan werden, die in 
bijvoorbeeld het geval van een bijl helemaal niet wijzen op een site, maar eerder op een toevallige 
passage. In dit geval is er nooit veel meer geweest dan de losse artefacten die nu gekend zijn. 

                                                           
39 Schlusmans 2005:389. 
40 Het gaat hierbij niet om een ‘ijzertijdplag’, maar over een homogene laag met nederzettingsafval (kleine 
scherven).  
41 Tol, Verhagen, Borsboom & Verbruggen 2004: 73. 
42 Tol, Verhagen, Borsboom & Verbruggen 2004: 106. 
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2.5 Algemeen overzicht van de menselijke aanwezigheid in de gemeente Kinrooi 
 
Op de spreidingskaart van de gelokaliseerde sites valt onmiddellijk op dat er amper vindplaatsen zijn 
in het noorden van de gemeente Kinrooi, het grondgebied Molenbeersel dus. Daarentegen zijn er 
wel twee ‘concentraties’ merkbaar in en om Geistingen en op de Heserheide. 
 
Hoewel enkele sites  mogelijk mesolithisch materiaal bevatten, is er te weinig materiaal voorhanden 
om al van permanente bewoning in deze periode te spreken. Ook in het aangrenzende Nederlandse 
gebied zijn slechts enkele losse vondsten uit deze periode aangetroffen. 
 
Pas vanaf het neolithicum (met name op de sites Huizerhof en Hooge Kamp) zijn meer gegevens 
voorhanden. Op de site Huizerhof (site 1) werden een aantal midden- tot laat-neolithische scherven 
aangetroffen en op de site Hooge Kamp (site 4) werd een visgraatbeker gevonden die uit het late 
neolithicum tot vroege bronstijd dateert43

Ook de verschillende losse vondsten van (gepolijste) bijlen op onder andere de sites Heyershof (site 
149), Molenbeersel 1 (site 153), 3 (site 155), 4 site 156), 5 (site 157) en 6 (site 158) op het 
grondgebied Molenbeersel dateren uit het neolithicum. De aanwezigheid van bijlen wordt echter 
algemeen vastgesteld en is zeker geen indicatie voor bewoning in het betreffende gebied. Vele bijlen 
gingen verloren onderweg of op jacht, hoewel vanaf het neolithicum de mens ook aan landbouw en 
veeteelt ging doen en zo, zeker met de veeteelt, ook de minder vruchtbare gronden ging in cultuur 
brengen.  

.  

Eventuele permanente bewoning moet waarschijnlijk meer in de omgeving van Geistingen, op de 
vruchtbaardere gronden langs de Maas, gezocht worden. Toch kunnen ook in het voormalige 
vengebied van Molenbeersel archeologische resten uit deze periode teruggevonden worden. Het 
gaat in dat geval om kampementen die werden opgetrokken op kleine verhogingen in het landschap 
(onder andere bij landduinen) in de nabijheid van drinkplaatsen van dieren. De bewaring van deze 
sites vereist in de eerste plaats een goed bewaarde podzolbodem en een gunstige topografische 
liggen, en voorts zijn deze kleine concentraties slechts opspoorbaar door een zeer intensief 
booronderzoek44

 
. 

Het aantal vondsten uit de metaaltijden is groter. Op niet minder dan 22 sites werden sporen uit de 
metaaltijden ontdekt. De helft van deze sites zijn geïnterpreteerd als begraving (Witbeek, Itterweg, 
Hezerheide 1, Heserheide 2, Heserheide 3, Heserheide 4, Hees, Hooge Kamp, Kempkes, Ark en 
Raam45) en ongeveer een kwart als nederzettingssporen (Huizerhof, In den Kamp 1, In den Kamp 2, 
Boterakker 1, Boterakker 2 en Aan het Steenpad46

De bevolkingsdichtheid in de metaaltijden is eerder aan de lage kant. Nederzettingen blijven meestal 
niet langer dan één generatie op één locatie om zich dan enkele tientallen tot honderden meters te 
verplaatsen (de zwervende erven). Niet geheel onlogisch is dat de nederzettingssporen zich 
uitsluitend in de vruchtbare alluviale vlakte van de Maas bevinden, terwijl de grafvelden in het 
armere dekzandgebied voorkomen

), al bevinden de meeste van deze vondsten zich 
niet in situ. Bij het uitgraven van een fundering aan het Letterveld werd een depot van 26 bronzen 
bijlen aangetroffen.  

47

                                                           
43 Keijers 2000: 181. 

. Een belangrijke vaststelling die gemaakt dient te worden is dat 

44 Van Gils & De Bie 2002: 6-10. 
45 Sites 58, 39, 67, 68, 9, 10, 77, 4, 83, 84 en 85. 
46 Sites 1, 2, 3, 76, 62 en 28. 
47 Gerritsen 2003: 235-254. 
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zowel in de brons- als de ijzertijd de grafvelden zich meestal op de landschappelijk hoogste plaatsen 
bevonden en alzo als claims op bepaalde stukken van het landschap worden geïnterpreteerd48

Op het einde van de 19

. In dat 
opzicht vormen de sites Kempkes en Ark (beide in of net buiten Molenbeersel, sites 63 en 84) geen 
uitzondering. 

de eeuw deed Franssen een aantal waarnemingen in de ruime omgeving van 
Kinrooi en zo meldde hij onder andere ‘tumuli germains’ op de sites Heserheide 2 (site 68), Kempkes 
(site 83) en Ark (site 84). Er wordt een groot aantal grafheuvels gesignaleerd, wat wijst op een echt 
urnenveld. Een goede interpretatie op basis van deze schaarse gegevens is echter onmogelijk. 
Franssen maakte een aantal coupes van grafheuvels (al is niet duidelijk welke en op welke sites). Bij 
één dergelijke tumulus wordt een laag stenen onder de bouwvoor opgetekend, wat Keijers doet 
besluiten dat hier mogelijk sprake is van een grafritueel49

Een belangrijk probleem bij een juiste datering van de oude vondsten vormt de gebruikte 
terminologie in oude publicaties. Hierdoor komt het dat veel van de oude meldingen van grafvelden 
niet preciezer gedateerd kunnen worden.  

. Aan de Ringstraat te Heioord (gem. Leudal, 
N), slechts enkele honderden meters van het projectgebied gelegen, is zelfs een zone beschermd op 
basis van de aanwezigheid van enkele graven uit de midden-bronstijd. In de onmiddellijke omgeving 
van deze beschermde zone zijn in Archis2 nog een tiental vindplaatsen uit de metaaltijden bekend. 
Bewoningssporen zijn er niet onmiddellijk gekend, maar in alle geval geeft de aanwezigheid aan dat 
ook sporen uit de metaaltijden ten zuidoosten van Groot-Beersel verwacht kunnen worden. 

Op het grondgebied van de gemeente Kinrooi worden ook een aantal ‘celtic fields’ gelokaliseerd. 
‘Celtic fields’ zijn oude rechthoekige of vierkante akkercomplexen van 20 tot 40 m lang en breed die 
gescheiden worden door lage, brede wallen. ‘Celtic fields’ ontstonden door het aanbrengen van 
aarden of stenen omwallingen rond de kleine landbouwperceeltjes en worden doorgaans gedateerd 
op de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd50. De ontwikkeling van deze structuren 
wordt verklaard door een toenemend druk op de beschikbare gronden, zodat uiteindelijk 
geëvolueerd wordt naar een nog vastere standplaats van de woningzones, terwijl in voorgaande 
perioden woonzones over grote zones konden verschuiven51. Momenteel loopt bij de Nederlandse 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten een project rond de waardering van 
dit soort complexen, maar de resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. Toch zijn reeds een aantal 
zones op het Drenths Plateau die opgenomen waren als ‘celtic fields’ uit de databestanden gehaald, 
en wordt er gewaarschuwd voor een te optimistische interpretatie op basis van luchtfoto’s52

Een aantal van deze veldcomplexen bevinden zich in en om Geistingen, maar op basis van 
luchtfotografie werden ook gelijkaardige structuren gemeld op de sites Goort 1 (144), Goort 2 (145) 
en Uffelse Heide (146) (alle in Molenbeersel). Toch is voorzichtigheid geboden (zeker wat betreft de 
site Uffelse Heide) want niet al de structuren die zich aftekenen op luchtfoto’s zijn even oud. In veel 
gevallen worden ook laat- of post-middeleeuwse ontwateringsgreppels van hooiland of 
perceelsgreppels op deze manier geïnterpreteerd en bij prospectie ter plekke werden geen 
aanwijzingen gevonden voor brons- of ijzertijdsites. De datering en interpretatie van luchtfoto’s is 
altijd een riskante zaak die enkel bevestiging kan krijgen door controle op het terrein (liefst nog door 
een proefsleuvenonderzoek). 

.  

                                                                                                                                                                                     
Verbeeck, Delaruelle & Bungeneers 2004: 152. 
48 Gerritsen 2003: 239-242. 
49 Keijers 2000: 185. 
50 Brongers 1976: 27-29. 
51 Gerritsen 2003: 242. 
52 Informatie uit het jaarverslag 2008 van het Drenths Plateau. 
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Hoewel het moeilijk blijkt om een goede datering te verstrekken van de meeste vondsten uit de 
metaaltijden, kan toch gesteld worden dat er een redelijk intensieve bewoning aanwezig moet zijn 
geweest in het zuiden van de gemeente Kinrooi (alluviale vlakte van de Maas). Terwijl de 
nederzettingen zich eerder in de alluviale vlakte bevonden, waren velden (overgang alluviale vlakte 
naar dekzandgebied) en grafvelden voornamelijk in het dekzandgebied te situeren. De aanwezigheid 
van ‘celtic fields’ en de onnauwkeurig te lokaliseren grafvelden (Kempkens en Ark, sites 83 en 84) 
toont wel aan dat in het zuidoostelijk deel van Molenbeersel grotere activiteit aanwezig was. De 
vondsten net over de Nederlandse grens bevestigen dit alleen maar, al gaan alle aanwijzingen in de 
richting van begraving in plaats van bewoningssites. Als de interpretatie van ‘celtic fields’ correct 
blijkt te zijn, wat enkel met bijkomend veldwerk te verifiëren valt53

 

 (hoewel een boring ter plaatse 
geen oude cultuurlaag opleverde), betekent dit dat toch in de ruime omgeving ook 
nederzettingssporen aanwezig zullen zijn. 

Ook uit de Romeinse periode zijn een aantal sites gekend in de gemeente Kinrooi. Hier valt eveneens 
op dat de sites met bewoningssporen zich in de alluviale vlakte bevinden, terwijl de grafvelden zich in 
het dekzandgebied bevinden. 
De Romeinse weg tussen Tongeren en Nijmegen doorkruist het grondgebied van de gemeente 
Kinrooi op de rand van de alluviale vlakte. Op de drogere plaatsen (dekzandgebied) langsheen deze 
weg werden verschillende grafvelden aangetroffen die doorheen de hele Romeinse periode in 
gebruik waren. De grafvelden Hezerheide (58), Aan de tomme (108), Het Meulke (18) en Hooge 
Kamp (4) lagen in de nabijheid van of waren gesitueerd op dezelfde locatie als enkele grafvelden uit 
de metaaltijden. Het grafveld Hooge Kamp kende een bijna doorlopend gebruik vanaf de 
metaaltijden tot de merovingische periode. 
De meeste vondsten van nederzettingssporen gebeurden tot nu toe in de alluviale vlakte, al hoeft dit 
helemaal niet te wijzen op een afwezigheid van Romeinse bewoning in het dekzandgebied. Het 
grootste deel van sites met nederzettingssporen werd ontdekt tijdens het ontgrinden, met een 
concentratie op het terras van Geistingen dat minstens 1,5 m hoger ligt dan de alluviale vlakte. 
Geistingen is vermoedelijk een Romeins baandorp geweest, maar op basis van de beperkte gegevens 
is het niet meer mogelijk de omvang en structuur beter te beschrijven. 
Romeinse vondsten te Molenbeersel zijn er niet, op een niet lokaliseerbaar Romeins vlakgraf na 
(154). Vondsten die in de ruime perimeter van Molenbeersel gevonden zijn, zijn een Gallo-Romeinse 
begraving en enkele (onbepaalde) Romeinse vondsten aan de Manestraat (147). Mogelijk is er enige 
continuïteit geweest met de metaaltijden, wat onder andere af te leiden is uit de Nederlandse 
opgravingen aan de Manestraat (73 graven) en de beschermde zone aan het Diepven. In dat geval 
kunnen eventueel in het uiterste zuidoosten van Molenbeersel beperkte vondsten verwacht worden, 
hoewel de meest interessante zone toch ten zuiden van de Lossing lijkt te liggen. 
 
Op het grondgebied van de gemeente Kinrooi is slechts één site gekend uit de merovingische 
periode. Het gaat om het grafveld Hooge Kamp (site 4) dat reeds vanaf de metaaltijden in gebruik 
was. Uiteraard veronderstelt dit de aanwezigheid van een nederzetting, die door Keijers aan het 
Huizerhof wordt gesitueerd op een landtong die afgezoomd is door de Witbeek in het westen en het 
noorden, en door de alluviale vlakte in het oosten54. Volgens Schlusmans verwijst de benaming 
Beersele (oudste vermelding uit 1299) naar de merovingisch-karolingische periode55

                                                           
53 Verdurmen & Tys 2007: 15. 

, al vermoedt 

54 Keijers 2000: 195. 
55 Schlusmans 2005: 386. 
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Gysseling eerder een Germaanse oorsprong door de samenvoeging van de woorden birnu- (beer, op 
beer gelijkende modder) en sali- (uit slechts één ruimte bestaande woning)56

Ook de gemeente Kessenich vindt haar oorsprong in deze periode, als Frankische nederzetting 
‘Cassinius’. De meeste Frankische nederzettingen ontstonden op standplaatsen van de Romeinen, en 
vaak zijn hiermee Sint-Martinuskerken geassocieerd, zoals in Kessenich ook het geval is. Mogelijk 
heeft de kunstmatige motte (afgebroken in de 19

. 

de eeuw) tussen de pastorie en de kerk van 
Kessenich ook ooit gediend als verdedigingswerk om de Frankische domeinhoeve te beschermen57

 
. 

Vondsten uit de Karolingische periode zijn niet gemeld en ook uit de volle middeleeuwen zijn weinig 
gegevens bekend. Geistingen gaat in alle geval als parochie terug tot de 8ste eeuw58

Graaf Ansfield de Oude, ‘stichter’ van de heerlijkheid Kessenich (op dat moment de belangrijkste 
nederzetting op het grondgebied Kinrooi), kreeg voor bewezen diensten in 950 de heerlijkheid 
Kessenich van de Duitse keizer Otto I. Samen met Thorn en Neeritter vormde Kessenich één gebied 
dat later bekend werd als de ‘Drie Eygen’. Het mottekasteel komt in 1155 voor bij de bezittingen van 
de kerk van Luik, maar twee eeuwen later is er niet het minste leenverband meer tussen de 
landsheren van Kessenich en de prins-bisschop van Luik

. 

59

In 1321 werd het kasteel (de motte met de ruïnes en de kerk) met zijn rechtsmacht als leen 
opgedragen aan de heer van Gullik. Kessenich was op dat moment een allodiale heerlijkheid, waar 
niemand behalve de landsheer en de keizer enige rechtsbevoegdheid hadden

. 

60. Een tweede motte 
bevond zich aan het Stokbroekhof en gaat terug tot voor 140061

De oudste vermelding van Molenbeersel (Beersele) gaat terug tot 1299. Voornamelijk de broeken in 
het gebied hadden een groot economisch belang als gemene gronden voor de omliggende dorpen. 
Het beperkte belang van de verschillende gehuchten wordt nog het best geïllustreerd door het feit 
dat de verschillende gehuchten geen parochie vormden, maar afhankelijk waren van de omliggende 
dorpen. Pas in 1772 wordt in Molenbeersel de Sint-Leonarduskapel gebouwd, die in 1834 een 
onafhankelijke kerk wordt en in 1863 vervangen wordt door de huidige kerk langs de 
Weertersteenweg

. 

62

 
. 

Op het einde van de 18de

Hoewel deze kaart slechts een momentopname op het einde van de 18

 eeuw (1771-1778) werd door graaf de Ferraris een kaart opgemaakt van de 
Oostenrijkse Nederlanden (fig. 5 en 11). Deze kaart blijkt zeer accuraat te zijn voor de gemeente 
Kinrooi, en geeft ook een goed beeld van Molenbeersel (zie ook paragraaf 2.3). 

de eeuw is, is ze in vele 
gevallen representatief voor minstens de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het uitzicht dat is 
afgebeeld, zal dus zeker dat van de laatste 1000 jaar weergeven. Hierbij vallen onmiddellijk de vele 
vennen in het noorden en westen van Molenbeersel op. Rond deze vennen bevinden zich grote 
zones met heidelandschap en bos. In de loop van de 19de eeuw verandert het uitzicht langzaam en op 
de kaart van Vandermaelen (1830-1855) is te zien dat er grote zones bebost geraken, terwijl het 
aantal vennen en heide sterk afneemt (fig. 12). In de loop van de 20ste

                                                           
56 Gysseling 1960: 115. 

 eeuw zal ook het aandeel van 
het bos weer sterk dalen, en momenteel is het grootste deel van Molenbeersel in landbouw gebracht 
(fig. 13). 

57 Henkens 1979: 45-49, 56. 
58 Schlusmans 2005: 408. 
59 Henkens 1979: 555. 
60 Henkens 1979: 555-557. 
61 Doperé & Ubregts 1991: 181. 
62 Schlusmans 2005: 389. 
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De potentie voor de laatste 1000 jaar is op basis van de Ferrariskaart eerder laag te schatten. 
Mogelijk verspreide (houten) boerderijen zijn op basis van het weinige historische kaartmateriaal 
niet te achterhalen, al dient vooral rekening gehouden te worden met de kleine gehuchten die staan 
afgebeeld. Doordat deze zones nog steeds bebouwd zijn, zullen nog slechts weinig resten bereikbaar 
zijn voor onderzoek. 
 
Op basis van de thans gekende archeologische gegevens voor het grondgebied van Molenbeersel 
dient vooral de zuidoostelijke zone van het projectgebied als archeologisch interessant gekenmerkt 
te worden. Vanaf de bronstijd zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voornamelijk) 
begraving. Ook uit de ijzertijd en de Romeinse periode worden eerder grafcontexten verwacht. 
Doordat deze sporen bij prospectie moeilijk waarneembaar zijn, kan dit een verklaring zijn voor het 
ontbreken van bijkomende archeologische gegevens op basis van de prospectie. 
De zones waar het vengebied is afgebeeld op de kaart van Ferraris, heeft een hogere potentie (vooral 
op basis van de aanwezige bewaarde podzolbodems) voor steentijdsites. De aanwezigheid van 
vuursteenconcentraties kan verwacht worden op hoger gelegen zandruggen in de onmiddellijke 
omgeving van ven- of waterpartijen. Enkel een intensief booronderzoek kan hierover uitsluitsel 
geven. 
De laatste archeologisch meer potentievolle zones zijn de oude bewoningskernen (de verschillende 
gehuchten op Ferraris). Ook de plaggenbodems die zich voornamelijk in de onmiddellijke omgeving 
van deze gehuchten bevinden, hebben een hogere potentie, maar een gedetailleerde 
bodemkartering is noodzakelijk om deze zones duidelijk af te bakenen (en niet op basis van de 
bodemkaart). 
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Fig. 11: Vereenvoudigde voorstelling van de Ferrariskaart, geprojecteerd op Molenbeersel. 
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Fig. 12: Vereenvoudigede voorstelling van de kaart van Vandermaelen, geprojecteerd op Molenbeersel. 
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Fig. 13: Vereenvoudigde topografische kaart uit 1958, geprojecteerd op Molenbeersel. 
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Hoofdstuk 3 Archeologische evaluatie 
 
In dit hoofdstuk wordt, op basis van de resultaten van de inventarisatie, een archeologische evaluatie 
van het projectgebied gemaakt. Deze gegevens worden aangevuld met topografische en 
bodemkundige informatie.  
 
Dit hoofdstuk resulteert in een kaart van Molenbeersel met aanduiding van bepaalde zones, waarin 
in een laatste hoofdstuk de nodige adviezen worden gekoppeld. 
De opgemaakte kaart is ontstaan door het combineren van diverse kaarten. Zo zullen in eerste 
instantie op basis van de bodemkundige kaart, de topografische kaart en de spreidingskaart van 
vindplaatsen op elk afzonderlijk zones ingekleurd worden die op basis van die afzonderlijke gegevens 
interessant blijken. Na het combineren van deze kaarten wordt een samenvattende kaart opgesteld. 
 
 
3.1 De archeologische en historische gegevens 
 
Zoals reeds voldoende aangetoond zijn er weinig relevante archeologische gegevens gekend voor 
Molenbeersel. Er hebben nog nooit echte opgravingen van een site plaatsgevonden, en in de meeste 
gevallen zijn de gekende sites losse vondsten die amper lokaliseerbaar zijn. De belangrijkste oorzaak 
voor het lage aantal sites is ongetwijfeld de eerder arme leefomstandigheden die golden in een 
gebied dat uit armere gronden en vengebied bestond. De mensen leefden voornamelijk geïsoleerd in 
enkele kleine gehuchten, die pas in de loop van de 19de

Enkel in de zuidoostelijke zone van Molenbeersel zijn, niet lokaliseerbare, sporen uit de metaaltijden 
(grafveld) gerapporteerd. Hier bevinden zich ook enkele ‘celtic fields’ wat op enige activiteit in deze 
zone kan wijzen. Ook de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen (en zelfs twee archeologisch 
beschermde zones) aan de Nederlandse kant van de grens bevestigen dit beeld. 

 eeuw samensmolten tot het huidige 
Molenbeersel. 

 
Historisch zijn er weinig relevante bronnen en cartografische gegevens. Op de Ferrariskaart staat 
zeer weinig bewoning afgebeeld. Grote delen van het grondgebied zijn ingenomen door vennen en 
heide. De verschillende gehuchten van het huidige Molenbeersel waren parochiaal gezien afhankelijk 
van verschillende omliggende dorpen, en pas in de loop van de 19de

 

 eeuw verscheen er een kerk in 
Molenbeersel. Dit geeft in alle geval goed het geringe belang van de zone aan. 

Figuur 14 toont enerzijds (met een ruime perimeter) de zuidoostelijke zone (paarse cirkel) waarvoor 
een grote archeologische potentie te verwachten is en anderzijds de drie historische woonzones 
(centrum Molenbeersel, Groot-Beersel en Opwinkel63

Kanttekening hierbij is natuurlijk het feit dat zeker het dorpscentrum Molenbeersel volledig 
volgebouwd is en dus niet gauw meer op grotere schaal de mogelijkheid zal geven naar 
archeologische resten te speuren. Ook in Groot-Beersel gaat de bestaande bebouwing grotendeels 
terug op oudere bewoning en vallen deze zones buiten het eigenlijke doel van de verkaveling. 

) die op Ferraris staan afgebeeld (rode cirkels). 
Beide woonzones gaan tot in de middeleeuwen terug, maar hiervan zijn (bijna) geen resten meer 
aanwezig. Toch kunnen in deze zones nog middeleeuwse sporen te voorschijn komen. 

 

                                                           
63 Ook het gehucht Manestraat hoort bij Molenbeersel, maar staat niet op deze kaart, en valt ook buiten het 
huidige projectgebied. 
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Fig. 14: Vereenvoudigde voorstelling van de Ferrariskaart, geprojecteerd op Molenbeersel, met enerzijds de 

historische dorpskernen (rode cirkels) en anderzijds de archeologisch interessantere zuidoostelijke zone 
(paarse cirkel). 
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3.2 De topografische gegevens 
 
Kinrooi is een vrij vlakke gemeente met hoogtes die schommelen tussen 32 en 35 m boven het 
zeeniveau. Op basis van de topografische kaart is het dan ook moeilijk voldoende vat te krijgen op 
topografisch interessantere zones. Op de topografische kaart is een weinig uitgesproken reliëf te zien 
met amper hogergelegen zones. 
Topografisch interessante zones voor prehistorische sites zijn vaak de hoogst gelegen stukken 
terrein, die ook een makkelijke toegang tot water hebben64. Ook later blijven deze zones interessant 
voor bewoning en landbouw. Vaak zijn hogergelegen terreinen, die zich door enkele beken omsloten 
weten, de grootste kanshebbers voor dergelijke sites. De hoogst gelegen zones in een gebied werden 
in de metaaltijden vaak gebruikt als grafvelden, die de fysieke claim op het omliggende land 
onderstreepten65

 
. 

Om een betere analyse van de topografische potentie van het gebied te kunnen maken waren dan 
ook andere informatiebronnen nodig. Ten tijde van het onderzoek waren de velden alweer (deels) 
begroeid, wat de visuele controle van het microreliëf sterk bemoeilijkte. Daarom werd voornamelijk 
beroep gedaan op het digitaal hoogtemodel Vlaanderen (fig. 15). Op basis hiervan was het wel 
mogelijk enkele zones aan te duiden met een hogere potentie.  
De onderstaande kaart toont zeer goed enkele lagergelegen zones in het noorden en noordwesten 
van Molenbeersel (1). Deze zones komen vrij goed overeen met de zone die op de Ferrariskaart met 
vennen bezaaid ligt. Archeologisch gezien is het ontstaan en de aard ervan (pingu’s) minder 
belangrijk. 
Grootste ‘uitschieters’ zijn in eerste instantie de zones van de voormalige gehuchten. In eerste 
instantie springt hierbij de onmiddellijke omgeving van de kerk in het oog (2). Het beeld van het 
digitaal hoogtemodel is hier wel een beetje vertekend door de aanwezigheid van de huidige 
bebouwing. Ook in noordoostelijke richting (in de richting van Groot-Beersel) loopt deze verhoging 
nog enigszins door, zij het veel minder uitgesproken. Zowel (micro-)topografisch als bodemkundig 
zijn deze zones moeilijk te waarderen ten gevolge van de intensieve (recente) bebouwing. 
 
De meest interessante zone is in het zuidoosten gelegen (3). Op het digitaal hoogtemodel valt 
onmiddellijk op dat deze zone zich iets hoger bevindt en tegelijkertijd bijna volledig omsloten is met 
(ondiepe) beekvalleien. Zowel de Aa-beek/Lossing (6) als een Grootbeerselbeek in het noorden 
zorgden zowel voor een natuurlijke afbakening als voor water. Gecombineerd met de eerdere 
archeologische gegevens, waarbij hier begraving gesitueerd wordt, is deze zone zeker voor de 
metaaltijden interessant. 
 
Ten westen van het verdwenen Winkelderven (zone zeer duidelijk zichtbaar op zowel het digitaal 
hoogtemodel als de bodemkundige kaart) ligt een iets hoger gelegen noord-zuid georiënteerde zone 
(4). Op een topografisch gelijkaardige situatie aan het Smeetshof te Kreyel (gemeente Bocholt) werd 
op een iets hoger gelegen terrein langs een ven een prehistorische site opgegraven. Ook elders in de 
Limburgse en Antwerpse Kempen krijgen terreinen met een gelijkaardige topografie de nodige 
aandacht vanwege de mogelijke aanwezigheid van prehistorische sites66

                                                           
64 Van Gils & De Bie 2002: 7-8. 

. Veelal gaat het om 
jachtkampen. Deze sites hebben een zeer tijdelijk karakter. Doordat de mens vaak op dezelfde 

65 Gerritsen 2003: 235-254. 
66 Van Gils & De Bie 2002. 
Van Gils & De Bie 2006. 
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plaatsen terugkwam om te jagen, bevinden er zich vaak veel verschillende concentraties die in tijd 
soms honderden jaren uit elkaar liggen zoals onder ander werd opgegraven te Meer67 en op de 
noordelijke flank van de Molse Nete68

Een gelijkaardige situatie doet zich ook voor in een zone (5) helemaal in het noordwesten van 
Molenbeersel. Ook hier bevindt zich een hoger gelegen zone vlak bij een waterrijk (ven)gebied. 
Archeologische vondsten die dit bevestigen ontbreken, wegens gebrek aan onderzoek, zowel in 
Molenbeersel zelf, als op het Nederlandse grondgebied van Stramproy. Uit de landschapsstudie blijkt 
immers dat de ontginning van dit gebied pas in de 19

. 

de

Een laatste zone (7) bevindt zich te midden van verschillende vennen, maar is in oppervlakte redelijk 
beperkt. Op de bodemkaart staat hier een landduin (X).  

 eeuw ontgonnen werd, wat de mogelijkheid 
op een beperkte verstoring vergroot. 

Bovenstaande drie zones (4, 5 en 7) hebben de potentie prehistorische sites te herbergen. Behalve 
aan de landduin (7) is er weinig kans dat deze vondsten zich nog in situ zullen bevinden en zich enkel 
nog aftekenen als concentraties in de bewaarde podzolen. Hierbij is het dan ook zeer belangrijk dat 
deze bodems effectief bewaard zijn gebleven. Onder andere de aanwezigheid (in het verleden) van 
loofbossen heeft omwille van de grote biologische activiteit in de ondergrond een negatieve invloed 
op de bewaring. Ook de hedendaagse landbouw kan een deel van deze bodems vernield hebben, 
zowel ten gevolge van bemesting als diepploegen, en de beter bewaarde zones kunnen dan ook 
verwacht worden onder weiland. 
 
Naast een aantal zones met positieve verwachtingen, zijn er ook een aantal plaatsen met mindere 
verwachtingen (ten gevolge van menselijke activiteit gedurende de laatste 200 jaar). Op diverse 
plaatsen (onder andere bij Schoonwinkel en langs de Vlasbrei) zijn tuinbouwkwekers actief die 
graszoden produceren. Het reliëf is hier volledig afgevlakt. Uiteraard zal dit een impact op de 
bewaringstoestand van archeologische sites hebben.  
Ook voor het kweken van bepaalde gewassen (onder andere prei, wortelen, bloembollen en 
asperges) werden in mindere of meerdere mate egalisaties van de velden uitgevoerd. Deze teelten 
veronderstellen een diepe bewerking van de bodem, wat eveneens een impact op archeologische 
resten zal hebben.  
In het voormalige vengebied bevonden zich meerdere landduinen, maar op één na, werden deze 
allemaal reeds plat ‘gebulldozerd’ bij het omzetten van deze vengebieden in landbouwgrond. 
 

                                                           
67 Van Noten 1978 en diverse recentere onderzoeken. 
68 Van Gils & De Bie 2006. 
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Fig. 15: Digitaal hoogtemodel Vlaanderen, geprojecteerd op Molenbeersel, met aanduiding van de topografisch 

meest interessante zones. 
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3.3 De bodemkundige gegevens 
 
Bodemkundig gezien ligt Molenbeersel in de Kempen. In de loop van de 20ste

De opmaak van de bodemkaart blijkt echter niet altijd even correct gebeurt te zijn en veelal werden 
te weinig boringen uitgevoerd om een correct beeld te verkrijgen. In het kader van de huidige 
ruilverkaveling wordt door de VLM een zeer gedetailleerde bodemkartering uitgevoerd. Op basis van 
de eerste gegevens kan echter besloten worden dat de bodemkaart in een aantal gevallen niet 
correct is (tabel 7). Onder andere het aandeel van de plaggenbodem is sterk overdreven en ook de 
drainageklassen blijken niet steeds te kloppen

 eeuw werd een 
gedetailleerde bodemkaart van het Belgische grondgebied opgemaakt. Deze kaart is opgebouwd uit 
een code die eerst de textuur, vervolgens de drainageklasse en ten slotte de profielontwikkeling 
beschrijft.  

69

Aangezien de bodemkartering door de VLM allesbehalve afgerond is, zijn onderstaande gegevens 
voornamelijk gebaseerd op de bodemkaart. Toch verdient het de aanbeveling de zonering die thans 
wordt voorgesteld op basis van een aantal bodemkundige gegevens (bv. plaggenbodems, podzols), in 
een latere fase up te daten aan de hand van een volledige bodemkartering. 

. Een overzicht van een aantal verkennende boringen 
staat opgenomen in onderstaande tabel. 

 
Afd. Sectie Kadasternummer Bodemkaart Kartering VLM 

2  A 166 X Zap 
 2 A 207 d Sdg Zcp 
 2 A 214 b Sdg Zcp 
 2 A 261 b Sdg Zcg 
 2 A 334 a Sbm  Sbf 
 2 A 411 g Sdm(b) Sbm 
 2 A 427 a Sem(b) Sem 
 2 A 427 a Sem(b) Sep 
 2 A 435 c Sem(b) Sdm 
 2 A 525 Scm  Sbm 
 2 A 602 b Sdc Sbf 
 2 A 618 d Sdc Scf 
 2 A 619 k Sdc Sdc 
 2 A 624 a Scm Sbf 
 2 D 5 b Sdc Scc 
 2 D 18 V Pep 
 2 D 18 Sem(b) Sdp 
 2 D 22 a Sdm(b) Sbm 
 2 D 31 b Sdm(b) Sbg 
 2 D 46 c Sdm(b) Sdm 
 2 D 47 a Sdm(b) Sbf 
 2 D 53 b V Sep 

                                                           
69 Met dank aan Luc Hauben (VLM) voor het beschikbaar stellen van de boorresultaten voor de zone rond het 
Brandven en de verkennende boringen gespreid over het projectgebied. 
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 2 D 146 a Sbm(b) Sbm 
 2 D 178 f Scm(b) Sbf 
 2 D 184 b Scm(b) Sbf 
 2 D 344 z 5 V Pep 
 2 D 692 d Sdm(b) Sem 
 2 D 702 c Sdm(b) Sem 
 2 D 717 a Sdg3 Sbg 
 2 D 720 b Sdg3 Scg 
 2 D 865 h Sdg3 Sdc 
 2 D 889 l Zdm(b) Scm 
 2 D 923 b 2 Zec Zbg 
 2 D 923 d 2 Zdg Zcg 
 2 D 925 c Zcg Zbg 
 2 D 928 d Zcg Zag 
 2 D 929 b Zcg Zbg 
 2 D 942 a Zcg Zbg 
 2 D 943 d Zec Sep 
 2 D 943 m Zec Sec 
 2 D 1005 y Zegy Sdf 
 2 D 1014 h Zcg Zbg 
 2 D 1189 d Zfgy Sfg 
 2 D 1196 p Zegy Seg 
 2 D 1196 g 3 Zdg Zeg 
 2 D 1228 b Zeg  Zdg 
 2 D 1237 b Sfg Pfg 
 2 D 1237 h Sfg Pfp 
 2 D 1237 p Sgg Pfp 

Tabel 7: Vergelijking bodemkundige gegevens van de bodemkaart met die van  
de bodemkarteerders van de VLM. 

 
Het merendeel van de bodems bestaat uit zand- (Z) en overwegend lemige zandgronden (S). Enkel in 
de centrale zone (dorpscentrum Molenbeersel en het industriegebied richting Nederland) en rond 
het gehucht Opwinkel komen meer Z-gronden voor dan S-gronden.  
De S-gronden zijn, omwille van het hogere leemgehalte, vruchtbaarder. Niet toevallig het 
belangrijkste gehucht, Groot-Beersel, ontwikkelde zich in deze vruchtbaardere zone. Ook de weinige 
gekende archeologische sites komen vooral voor in de zone met S-gronden. Toch is het gevaarlijk 
enkel op basis van de weinige gekende sites hieruit verregaande conclusies te trekken. 
 
De tweede letter in de codes op de bodemkaart verwijst naar de drainageklasse. Uiteraard zijn voor 
landbouwdoeleinden drogere gronden (maar niet te droog) interessanter dan de natte beekgronden. 
De drogere gronden (klassen -b- en -c- ) komen voornamelijk voor waar de verschillende 
middeleeuwse gehuchten zich ontwikkelden en zijn ook nauw verbonden met de topografie70

                                                           
70 Heirbaut, Vanderhoydonck & Annaert 2004: 30. 

. Aan 
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de gehuchten Opwinkel en Molenbeersel gaat het steeds om kleinere zones met een betere 
drainage, die gelegen zijn in natter gebied (aanwezigheid van de Aa-beek en vennen). De zone rond 
Groot-Beersel kent een veel grotere oppervlakte met betere drainage. Enkel in de zone van de 
Grootbeerselbeek en in de richting van de Aa-beek/Lossing komen nattere zones voor. 
Landbouwkundig gezien gaat het hier om een interessante zone, wat zich ook uit in de schaarsere 
archeologische gegevens. 
 
Wat de profielontwikkeling betreft komen volgende codes voor: 

- c: met verbrokkelde textuur B-horizont 
- f: met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont 
- g: met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont 
- m: met dikke antropogene humus A-horizont 
- p: zonder profielontwikkeling 

Voornamelijk twee verschillende typen profielontwikkeling zijn archeologisch gezien interessanter. 
Hierbij gaat het vooreerst om de bodems met een dikke antropogene humus A horizont (-m). Deze 
bodems worden ook wel plaggenbodem genoemd. Ze ontstaan door het veelvuldig gebruik van deze 
terreinen als akker die bemest wordt door het aanbrengen van de met stalmest vermengde plaggen. 
Sinds de middeleeuwen probeert de mens op die manier zijn velden vruchtbaarder te maken. 
De plaggen worden gestoken op de heide en vervolgens in de stal gelegd als vloer voor de dieren. 
Het gebruik van plaggen als bemesting zorgt ervoor dat de aanwezige zandkorrels in de plaggen 
telkens voor een kleine ophoging van het terrein zorgen waar ze uiteindelijk als mest terechtkomen. 
Zo kan in de loop van 1000 jaar al gauw een ophoging van 60-100 cm voorkomen. Toch zijn niet alle 
plaggenbodems even oud en wijzen ze dus niet per definitie op middeleeuwse bemesting. 
Een groot voordeel van de plaggenbodems is dat zij door de dikke antropogene A-horizont die zich zo 
gevormd heeft, een goede bescherming bieden voor sites die zich eronder bevinden. Bij het ploegen 
blijft men in de teelaarde en worden dus geen aanwezige sites verstoord. Hoewel de 
bewaringstoestand dus zeer goed kan zijn, heeft dit ook haar invloed op de detecteerbaarheid 
aangezien bij prospecties geen oppervlaktevondsten gedaan worden van vers opgeploegd materiaal. 
Over het belang en het onderzoek van de plaggenbodems is reeds uitgebreid ingegaan in paragraaf 
1.3.2. 
Omwille van de mogelijke aanwezigheid van sites onder plaggenbodems, zijn alle zones met 
profielontwikkeling -m aangeduid als archeologisch interessantere zones. 
 
Een tweede type bodem dat op basis van de profielontwikkeling interessant kan zijn, zijn de bodems 
met een duidelijke ijzer en/of humus B horizont (-g). Deze profielontwikkeling wijst immers op de 
aanwezigheid van een bewaarde podzol.  
Een podzol is een bodem die zich ontwikkelt in heidegebied en het voorkomen ervan is dan ook 
nauw te relateren aan de kaart van Ferraris waar de uitgebreide ven- en heidegebieden op staan 
afgebeeld.  
Vanaf de bronstijd wordt ook in de zandstreek overgegaan tot het kappen van het oerbos om zo 
velden beschikbaar te krijgen. Eens de gronden uitgeput waren door de landbouw, ontwikkelde zich 
hierop een heidevegetatie, die in stand werd gehouden door onder andere begrazing, afbranding en 
het steken van plaggen. De ontwikkeling van nieuw bos werd hierdoor voorkomen. Vanaf de vroege 
middeleeuwen worden grote gebieden heidelandschap als gemeenschappelijk gebied ingeschakeld in 
de lokale economie (veeteelt). Grote ontginningen van het heidegebied vinden in de Kempen amper 
plaats voor de 18de eeuw. Vanaf het einde van de 18de eeuw komt hierin verandering en wordt 
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overgaan tot de privatisering en ontginning van grote heidegebieden71. Zoals voor Molenbeersel 
bekend is, werd hiermee pas gestart vanaf de tweede helft van de 19de eeuw72

Dat een ijzer en/of humus B horizont vermeld staat, wijst op de mogelijk goede bewaring van de 
oorspronkelijke bodem

.  

73

  

. Om die reden krijgen zones met profielontwikkeling -g een aanduiding als 
archeologisch waardevolle zone. Het is echter veel moeilijker nog archeologische grondsporen te 
herkennen in een podzol, al blijft dit bodemtype interessant voor prehistorische sites die bestaan uit 
concentraties silex. Vaak moet tot in de C-horizont gegraven worden en verdwijnen dus al een heel 
deel van de sporen die zich in dit bodemtype (B- en E-horizonten) bevinden. 

Ten slotte zijn nog twee zeer specifieke bodems aanwezig die slechts in beperkte mate voorkomen, 
maar wel archeologisch zeer interessant kunnen zijn. Zij worden hier afzonderlijk besproken en bij de 
advisering wordt hieraan apart aandacht besteed. 
In het noorden van Molenbeersel (zone 7 op basis van de topografische gegevens) staat een zone 
vermeld als een landduin (X). Hoewel ze qua omvang vrij klein is, kunnen hier (prehistorische) resten 
bewaard zijn. Gelijkaardige bodems hebben verspreid over de Kempen reeds heel wat sites 
opgeleverd. 
Veldkartering in deze zone was niet mogelijk aangezien een deel ervan op privé-eigendom viel en de 
rest van de landduin was begroeid met een bosje. Prospectie in bosgebied levert geen resultaten op, 
maar eventueel kan wel overwogen worden een verkennend booronderzoek uit te voeren teneinde 
lithische artefacten te recuperen. Toch verdient het vanuit zowel archeologisch als landschappelijk 
oogpunt de aanbeveling deze landduin als één geheel te bewaren als restant van het historische 
landschap. 
 
De zone rond de Aa-beek en de Lossing (zone 6) staat op de bodemkaart als veengebied (V), hoewel 
dit bij de verkennende boringen nog niet bevestigd werd. De aanwezigheid van veen hangt samen 
met een heel natte ondergrond (beekvallei). Reguliere archeologische sites (begraving, 
nederzettingssporen) moeten in deze zone niet verwacht worden, al zijn er wel een aantal 
interessante onderzoeksthema’s (materiële cultuurstudies, vegetatie- en landschapsontwikkeling, 
beekdalen als bron van voedsel en grondstoffen, structuur en lange-termijnontwikkeling van het 
fysieke landschap, de sociaal-culturele geledingen van het landschap) voor dergelijke beekdalen74

Recent onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat deze zones interessant kunnen zijn voor 
structuurwerken (wegen en bruggen), depotvondsten en palynologisch onderzoek

.  

75

Het veengebied in Molenbeersel bevind zich voornamelijk in natuurgebied. Toch dient de nodige 
aandacht besteed te worden bij het uitvoeren van werken aan de waterlopen. 

. Vondsten die 
onder normale (droge) omstandigheden niet bewaard blijven, worden in deze natte omstandigheden 
wel aangetroffen (organisch materiaal). 

 
 
3.4 De archeologische advieskaart 
 
De oorspronkelijke opdracht bestond er uit drie verschillende soorten zones aan te duiden, met 
name beschermde of te beschermen archeologische zones (1), te behouden archeologische zones (2) 

                                                           
71 Verdurmen & Tys 2007: 19-21. 
72 Schlusmans 2005: 386-388. 
73 Van Gils & De Bie 2006: 8. 
74 Gerritsen 2004: 16-22. 
75 Rensink 2008: 16-25. 
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en archeologische zones die bij een eventuele bodemkundige verstoring minstens aan een 
archeologische controle tijdens de uitvoering van de werken onderworpen dienen te worden (3).  
Vooral op basis van de weinige archeologische vindplaatsen blijven ook de topografisch en 
bodemkundig potentievolle zones van bevestiging verstoken. Daarom lijk het ons niet te 
verantwoorden zones als 1 of 2 aan te duiden. Het volledige grondgebied van Molenbeersel valt in 
dat geval binnen zone 3. Toch wordt er gestreefd binnen deze zone een verdere onderverdeling te 
maken (hoge potentie, middelhoge potentie, lage potentie) (bijlage 2).  
Uiteraard dienen er, naar minimale verstoring van het archeologisch bodemarchief toe, zo weinig 
mogelijk grondverzet of andere bodemverstorende werkzaamheden te gebeuren in de zones met 
een hoge potentie.  
 
Op basis van de verzamelde gegevens van archeologische, topografische en bodemkundige aard 
wordt in tabel 8 een overzicht geboden van de verschillende archeologisch interessante zones in 
Molenbeersel. 
 

Archeologische gegevens   
zuidoostelijke zone (metaaltijden) hoge potentie76 

vengebieden (prehistorie) middelhoge potentie77 
Plaggenbodems middelhoge potentie78 

oude kernen hoge potentie79 
    

Topografische gegevens   
zone 2 hoge potentie80 
zone 3 hoge potentie81 
zone 4 middelhoge potentie82 
zone 5 middelhoge potentie83 
zone 7 hoge potentie84 

    
Bodemkundige gegevens   

profielontwikkeling –g middelhoge potentie85 
profielontwikkeling –m middelhoge potentie86 

                                                           
76 Op basis van de aanwezigheid van grafvelden (metaaltijden) in de buurt, evenals de archeologisch 
beschermde zones net over de grens in Nederland. 
77 Op basis van de mogelijke bewaring van voornamelijk prehistorische sites onder heide. 
78 Op basis van zowel een betere bewaringsmogelijkheid (afdekking) als een moeilijkere detectie ten gevolge 
van het afdekkend pakket. 
79 Op basis van de permanente bewoning die minstens tot de middeleeuwen teruggaat. 
80 Op basis van de topografische situatie: licht verheven terrein met de AA-beek in het zuiden. 
81 Op basis van de topografische situatie: licht verheven terrein met beekjes in het noorden en zuiden. 
82 Op basis van de topografische situatie: licht verheven terrein in de onmiddellijke omgeving van het grote 
Winkelderven. 
83 Op basis van de topografische situatie: licht verheven terrein in de onmiddellijk omgeving van de Aa-beek. 
84 Op basis van de topografische situatie: kleine landduin in de onmiddellijk omgeving van enkele vennen. 
85 Op basis van de mogelijke bewaring van voornamelijk prehistorische sites onder podzolbodems (heide). 
86 Op basis van zowel een betere bewaringstoestand (afdekking) als een moeilijkere detectie ten gevolge van 
het afdekkend pakket. 
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Veengebied (zone 6) hoge potentie87 
Landduin (zone 7) hoge potentie88 
Tabel 8: Overzicht van de archeologisch meest potentievolle zones. 

 
Aan de hand van de verzamelde en gecombineerde gegevens worden vier zones aangeduid die een 
hoge archeologische potentie hebben. Het gaat hierbij om:  

- de zuidoostelijke zone (zone 3 op basis van de topografische kaart), zowel op basis van 
de weinige archeologische gegevens, de topografische situatie als de bodemkundige 
toestand (zone met profielontwikkeling -m) 

- de westelijke zone (zone 4 op basis van de topografische kaart), zowel op basis van de 
topografische situatie als de bodemkundige toestand (zone met profielontwikkeling -m 
en -g) 

- de landduin (zone 7) 
- de zone met veenbodem (vallei van de Aa-beek en de Lossing) (zone 6) 

 
De zones met een profielontwikkeling -g en -m krijgen een middelhoge archeologische potentie. Ook 
zone 5 op basis van de topografische kaart krijgt deze potentie.  
De rest van het grondgebied Molenbeersel krijgt een lage archeologische potentie, hoewel het altijd 
mogelijk blijft dat er hier (interessante) archeologische sites aanwezig zijn. 
 
Als laatste is er ook één grote zone uitgesloten. Het betreft hier de huidige dorpskern (zone 2 op 
basis van de topografische kaart) van Molenbeersel en het industrieterrein. Hoewel zich hier ook 
archeologische resten kunnen bevinden, is dit moeilijk te evalueren aangezien er al veel en grote 
verstoring is. Daarnaast valt deze zone toch buiten het eigenlijke doel van de ruilverkaveling. 
 
 
  

                                                           
87 Op basis van vooral de mogelijke aanwezigheid van archeologisch minder gekende types sites (ontginning, 
infrastructuur, …). 
88 Kleine landduin in de onmiddellijk omgeving van enkele vennen. 
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Hoofdstuk 4 Advisering per zone 
 
Achtereenvolgens worden adviezen gegeven voor het ‘restgebied’ met een lage archeologische 
potentie, daarna voor de zones met een middelhoge archeologische potentie en ten slotte voor de 
zones met een grote archeologische potentie. 
De adviezen die voor het ‘restgebied’ gegeven zijn, gelden ook voor de andere zones. 
 
De afbakening van een aantal zones gebeurde op basis van bodemkundige gegevens. Zoals reeds 
aangehaald zijn de gegevens van de bodemkaart echter onnauwkeurig. Het verdient dan ook de 
aanbeveling na een volledige bodemkartering van Molenbeersel de huidige afbakening aan te passen 
aan de nieuwe bodemkundige gegevens. 
Onderstaande adviezen zijn grotendeels gebaseerd op reeds geformuleerde adviezen in het kader 
van eerdere ruilverkavelingen89

 
. 

 
4.1 Archeologisch advies: algemeen 
 
Algemeen gezien kan best vermeden worden te veel werken uit te voeren die een destructieve 
invloed op het archeologisch patrimonium hebben. Voornamelijk ondergrondverzet dient vermeden 
te worden. 
Bij de aanleg van nieuwe wegen dient een controle te gebeuren voorafgaandelijk aan de werken. Dit 
houdt in dat de afgraving van de wegkoffer gebeurt onder begeleiding van een archeoloog en tot op 
het archeologisch niveau (door de archeoloog te bepalen). Uiteraard dient hiervoor de nodige tijd 
voorzien te worden. 
Bij werken aan de bestaande wegen is geen begeleiding nodig. Ook werken aan de bestaande 
grachten langsheen de wegen vormen geen bezwaar. Bij het trekken van nieuwe grachten geldt de 
vondstmeldingsplicht. Aangezien deze werken eerder beperkt in omvang zijn, worden enkel de 
profielen gecontroleerd door een archeoloog. 
 
Zowel bij werken met ondergrondverzet als eventueel diepploegen, moet de betreffende zone ruim 
op voorhand voorafgaandelijk onderzocht worden door middel van parallelle proefsleuven 
(onderlinge afstand van maximaal 15 m tussen de sleuven, één kraanbak breed) die reiken tot op het 
archeologisch leesbare niveau. Eventueel worden ook bijkomende kijkvensters (10x10 m) gegraven 
om een betere inschatting van de aangetroffen sporen te kunnen maken.  
Indien archeologisch relevante sporen worden aangetroffen, dienen de nodige tijd en middelen 
voorzien te worden om tot een vlakdekkende opgraving over te gaan. Zolang eventuele grondwerken 
(bv. nivelleringen, samenvoegen percelen) zich beperkten tot de teelaarde (met minimaal behoud 
van de onderste 20 cm van de A-horizont) is geen archeologische begeleiding vereist. 
 
 
4.2 Zones met een middelhoge archeologische potentie 
 
De algemene bepalingen uit 4.1 zijn eveneens van toepassing op deze zones. Daarnaast vormen 
werken in de zones met profielontwikkeling -g en -m die beperkt blijven tot de teelaarde (minimaal 
behoud van onderste 20 cm van de A-horizont) geen bezwaar. In geval van ondergrondverzet dient 

                                                           
89 Heirbaut, Vanderhoydonck & Annaert 2004: 40-44. 
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ruim op voorhand een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden door middel van 
proefsleuven. Hierbij wordt gegraven tot het archeologisch leesbare niveau, dat bepaald wordt door 
een archeoloog. 
 
Zones met bewaarde podzolen, in combinatie met interessante topografische locaties, dienen 
voorafgaand ook gewaardeerd te worden ten aanzien van prehistorische vondsten. Hiertoe wordt 
een verkennend booronderzoek uitgevoerd om de aan- of afwezigheid van vindplaatsen te 
detecteren, de omvang en de bewaringstoestand vast te stellen. 
In deze fase worden boringen in een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m gedaan (minimale 
diameter van de boorkop is 15 cm). Het opgeboorde sediment, per bodemhorizont, wordt gezeefd 
teneinde artefacten te recupereren. De dikte van de horizonten of sedimenten worden opgemeten 
met vermelding van gaafheid (gaaf, verstoord maar herkenbaar, heterogeen). De beschrijving van de 
horizonten wordt gebaseerd op het FAO Unesco systeem (A, E, B, C). 
Indien nodig voor een grondige evaluatie kunnen ook proefputten van 1 x 1 m gegraven worden. Elke 
werkput wordt in vieren onderverdeeld. De afzonderlijke delen worden met de schop afgegraven en 
het uitgegraven sediment wordt per horizont gezeefd (maximale maaswijdte van 4 mm).  
Indien archeologisch relevante sporen of concentraties worden aangetroffen, dienen de nodige tijd 
en middelen voorzien te worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
 
4.3 Zones met een hoge archeologische potentie 
 
Zoals hierboven reeds beschreven zijn vier zones geselecteerd op basis van een hoge archeologische 
potentie. Omdat de verwachtingen per zone zodanig verschillend zijn, wordt per afgebakende zone 
een apart advies gegeven. 
 
De zuidoostelijke zone (Afd. 2, Sectie A, percelen 113b, 114a, 115a, 116c, 117b, 118e, 118/02, 119, 
120, 122s, 122t, 123, 124a, 125k, 125w 126g, 127t, 620a, 621b, 622b, 622c, 622/02c, 624a, 640a, 
659a2, 659f, 659p, 659v, 659x, 659y, 659z, 659/02b, 660, 661c, 662, 663a, 664, 665, 666, 668c, 
669c2, 669y2, 669z2, 670b 671, 675h, 675k, 677l, 678h, 678l, 678m, 678p, 678r, 678t, 678v, 679s, 
680l, 681d, 681e, 681k, 683g, 683l, 683m, 683p, 684g, 684h, 703h 703v, 703w, 703x, 703y, 703z, 704, 
705a, 705h, 705m, 705n, 705p, 705r, 706a, 707, 708, 709, 710a, 711a, 712a, 713d, 714a, 715a, 716, 
717, 718, 719, 720a2, 720b2, 720d, 720f, 720g, 720p, 720s, 720y, 720z, 721, 722a, 722/02, 723h, 
723/02, 724b, 725, 725/02, 726b, 726c, 726d, 726/02, 726/03, 754, 755a, 756, 757b, 758, 759, 760p, 
760/02a, 760/02b, 760/02c, 761a; Afd. 2, Sectie D, percelen 113b, 114a, 115a, 116c, 117b, 118e, 
118/02, 119, 120, 122s, 122t, 123, 124a, 125k, 125w 126g, 127t, ) heeft de meeste potentie voor 
sites uit de metaaltijden en kan best zo veel mogelijk onverstoord bewaard blijven.  
De aanwezigheid van een plaggenbodem in deze zone zou ervoor zorgen dat mogelijke sites relatief 
goed beschermd zijn tegen ‘gewone’ landbouwactiviteiten, hoewel het verkennend booronderzoek 
in deze zone weinig echte plaggenbodems vertoonde.  
Bij diepploegen of ondergrondverzet moet daarom ruim op voorhand een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd worden. Gezien hier begraving verwacht kan worden, wordt niet gewerkt door middel 
van lange parallelle sleuven, maar wordt de Lorraine-methode toegepast. Hierbij worden om de 10 m 
korte proefsleuven van 10 m lang getrokken, in een verspringend patroon.  
Afhankelijk van de noodzakelijke werken zal daarop een uitgebreid archeologisch onderzoek 
uitgevoerd dienen te worden. 
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De westelijke zone (Afd. 2, Sectie D, percelen 783a2, 783g, 784b, 785d, 786d, 787b, 787d, 795k, 
798b, 798f, 799a, 802k, 802l, 802m, 802n, 802p, 803a, 806a, 807a, 808k, 809a, 810a, 811b, 812g, 
812h, 812m, 817b, 890e, 891e, 892e, 895h, 895k, 896d, 896e, 896f, 896m, 897a, 900a, 900b, 901a, 
901b, 901c, 902, 903a, 903b, 911, 1025b, 1026c, 1028a) en ook de zone van de landduin (Afd. 2, 
Sectie A, percelen 160g, 160h, 163a, 164b, 165, 166, 167g, 167n, 167p, 167r, 167v, 206) hebben 
vooral een prehistorische potentie. Deze zones dienen voorafgaand gewaardeerd te worden ten 
aanzien van prehistorische vondsten. Hiertoe wordt een verkennend booronderzoek uitgevoerd om 
de aan- of afwezigheid van vindplaatsen te detecteren, de omvang en de bewaringstoestand vast te 
stellen. 
In deze fase worden boringen in een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m gedaan (minimale 
diameter van de boorkop is 15 cm). Het opgeboorde sediment, per bodemhorizont, wordt gezeefd 
teneinde artefacten te recupereren. De dikte van de horizonten of sedimenten worden opgemeten 
met vermelding van gaafheid (gaaf, verstoord maar herkenbaar, heterogeen). De beschrijving van de 
horizonten wordt gebaseerd op het FAO Unesco systeem (A, E, B, C). 
Indien nodig voor een grondige evaluatie kunnen ook proefputten van 1 x 1 m gegraven worden. Elke 
werkput wordt in vieren onderverdeeld. De afzonderlijke delen worden met de schop afgegraven en 
het uitgegraven sediment wordt per horizont gezeefd (maximale maaswijdte van 4 mm).  
Indien geen prehistorische sites worden aangetroffen, blijft een archeologische 
proefsleuvenonderzoek nog wel noodzakelijk. Deze bepaling is echter niet van toepassing op de zone 
van de landduin. 
 
In het veengebied (Afd. 2, Sectie D, percelen 1, 2a, 2b, 2/02, 2/03, 2/04, 18, 18/02, 53b, 53c, 53d, 
53/02, 99c, 101a, 106a, 106/02, 107, 107/02, 107/03, 160, 161, 162b, 163m, 164h, 164/02, 165r, 
166g, 166h, 167c, 3d, 4t, 9h, 10f, 11p, 11r, 12e, 15e, 244e, 244f,145c,  145d, 145e, 219z5, 259h, 259k, 
344a4, 344a5, 344a6, 344b5, 344b6, 344c5, 344c6, 344d5, 344d6, 344e2, 344e6, 344f5, 344g2, 
344g5, 344h2, 344h5, 344k5, 344l5, 344m4, 344m5, 344n4, 344n5, 344p4, 344p5, 344r3, 344r4, 
344r5, 344s4, 344s5, 344t5, 344v4, 344v5, 34w4, 344w5, 344x4, 344x5, 344y4, 344y5, 344z3, 344z5, 
346f2, 857t, 858h, 858n, 858r90

                                                           
90 De nummers in italic bevinden zich net ten zuiden van het projectgebied. 

) dient ernaar gestreefd te worden geen ingrepen uit te voeren. Voor 
werken die aan de huidige loop, maar die de ondergrond niet roeren, is geen begeleiding 
noodzakelijk (bv. verstevigingswerken). Bij werken die niet breder zijn dan 1 m geldt de 
vondstmeldingsplicht, maar bij werken die breder dan 1 m zijn, moet archeologische begeleiding van 
de werken voorzien worden. Er dienen de nodige budgetten voorzien te worden voor het behoud 
van kwetsbare vondsten (voornamelijk in hout en been, maar ook metaal) en het uitvoeren van 
pollenanalyses die interessante gegevens over het historische landschap kunnen verstrekken.  
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BIJLAGE 1: ARCHIS2 KAARTEN VAN DE NEDERLANDSE GEMEENTEN STRAMPROY 
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BIJLAGE 2: KAARTMATERIAAL BIJ DE ARCHEOLOGISCHE STUDIE VAN 
MOLENBEERSEL 
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Erratum 

p. 52, tabel 8:   
 

Topografische gegevens   
zone 2 hoge potentie 
zone 3 hoge potentie 
zone 4 middelhoge potentie 
zone 5 middelhoge potentie 
zone 7 hoge potentie 

 
 
wordt: 
 

Topografische gegevens   
zone 2 hoge potentie 
zone 3 hoge potentie 
zone 4 hoge potentie 
zone 5 middelhoge potentie 
zone 7 hoge potentie 
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