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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de aanleg van een bufferzone en uitbreiding van het industrieterrein te 
Tessenderlo-Schoonhees, werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de 
vorm van proefsleuven opgelegd. Het projectgebied heeft een oppervlakte van circa 4,75 ha en 
wordt in het noorden en oosten respectievelijk begrensd door de Schoonhees(weg) en de 
Fabrieksstraat. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door het tracé van de aardgasvervoerleiding 
van Fluxys NV. In het westen is het projectgebied begrensd door Chevron Phillips Chemicals.  
Het onderzoek werd door Tessenderlo Chemie NV aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd 
en het terreinwerk werd uitgevoerd van 13 februari tot en met 15 februari 2011. 
 

 
Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied in het rood. 

 
Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (fig. 1) komen in de directe omgeving van het 
projectgebied enkele vindplaatsen voor. Net ten zuidwesten van het onderzoeksterrein is het Hof 
van Goor gesitueerd (CAI 51612). Deze site met walgracht werd, na een positief vooronderzoek in 
2007, opgegraven door Studiebureau Monumentenzorg bvba onder leiding van Maarten Smeets1. 
Het Hof van Goor werd in 1301 voor het eerst vermeld en werd afgebroken in de jaren ’90 van de 
20ste eeuw.  

                                                 
1
 Vandegehuchte, Fexer & Smeets 2009. 



Het archeologisch vooronderzoek in Tessenderlo-Schoonhees (fase 5)  

 
  

3 
 

In het uiterste noorden zijn bij de aanleg van een aardgasvervoerleiding resten van 18de-eeuwse 
bewoning aangetroffen (CAI 150857)2. In de zone ten zuiden van het projectgebied werden in 20073 
en 20114 meerdere vooronderzoeken uitgevoerd die geen resultaten opleverden.  
Ten noorden van het projectgebied bevinden zich de restanten van een schans van Schoonhees uit 
de 16de eeuw (CAI 700763). Eind 2011 werd hier een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd dat de 
aanwezigheid van deze schans archeologisch bevestigde5. Ook ter hoogte van ‘Schansgoren’ kan de 
locatie van een schans uit de 17de eeuw worden waargenomen in de vorm van een licht bolvormig, 
rechthoekig stuk weiland. Op deze plaats werd in de jaren 1940 ook een muntschat aangetroffen 
(kruik met 100 zilveren munten) (CAI 700768).  
In de ruime omgeving van het projectgebied zijn verder nog meldingen bekend van vuurstenen 
artefacten. Een vondstconcentratie ten noorden van het projectgebied dateert uit het mesolithicum 
(CAI 52249), terwijl de meer zuidoostelijk gelegen vindplaats niet precies kon worden gedateerd (CAI 
52355). Ter hoogte van het veldtoponiem ‘Schoonhees’ werd eveneens een concentratie van lithisch 
materiaal aangetroffen dat in het mesolithicum (o.a. artefacten in wommersomkwartsiet) en het 
neolithicum (o.a. fragment van een gepolijste bijl) wordt gedateerd (CAI 52276). 
 
De Ferrariskaart (1771-1778) toont duidelijk de schans in de vorm van een rechthoekige 
grachtstructuur met bijbehorende gebouwen ten noorden van het projectgebied. Ook in de 
noordoostelijke hoek van het onderzoeksgebied bevond zich oorspronkelijk nog een hoevegebouw, 
dat recentelijk werd afgebroken6. In het zuidwesten is het Hof van Goor zichtbaar met haar 
grachtstructuur en gebouwen (fig. 2).  
De directe omgeving rond de woonsites bestonden uit akkerland en weide. Op de Atlas der 
Buurtwegen is een gelijkaardige beeld te zien (fig. 3).  
 

 
Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied. 

                                                 
2
 Vander Ginst & Smeets 2010. 

3
 Vandegehuchte, Fexer & Smeets 2007. 

4
 Steenhoudt, Yperman & Smeets 2011. Yperman 2011. Steenhoudt, Yperman, Fockedey & Smeets 2011. 

5
 Yperman, Fockedey & Smeets 2012. 

6
 De zone met de gebouwfunderingen viel buiten de afbakening van het vooronderzoek. 
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Fig. 3: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied. 
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Hoofdstuk 2 Bodemkundige aspecten 
 
 
2.1 Fysiografie 
 
 
2.1.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een gemiddelde hoogte van 26 m TAW7, maar het terrein vertoont een 
vrij uitgesproken microreliëf. Het noordelijke deel van het terrein (langsheen de Schoonheesweg) ligt 
hoger dan het zuidelijke deel (langsheen het Fluxys-aardgastracé). De afwatering gebeurt naar het 
zuiden in de richting van de Aartsstraatvliet en de Kleinebeek. Deze behoren beide tot het 
Demerbekken8 (fig. 4).  
 

 
Fig. 4: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied9. 

 
 
2.1.2 Algemene geologische opbouw 
 
De ondergrond wordt gevormd door het Diestiaan (Plioceen), glauconietrijk (kleiig) zand dat op de 
toppen en ruggen verweerd is tot roodbruine, limoniethoudende, stenige zanden. Op de hellingen en 
op geërodeerde plaatsen bestaat het uit zandige zware verweringsklei. 

                                                 
7
 Volgens het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/ 

8
 Volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/. 

9
 Fysiografisch beeld volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-

vlaanderen/vha/. 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/
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Het Tertiair substraat werd tijdens het Pleistoceen grotendeels bedekt met lemig zand, lichte 
zandleem of zandleem. Het pleistoceen materiaal werd door erosie aangetast en kwam terecht in de 
valleien waar het sedimenteerde. Tijdens relatief warme en droge perioden ontwikkelde zich op dit 
fluviatiel lemig materiaal bos, dat onder invloed van de stijging van het zeewaterpeil en verkoeling 
van het klimaat vernietigd werd. De wortels en stambases (stobben) van de bomen werden begraven 
onder solifluxilagen van zandig, lemig of kleiig materiaal. 
 
Er mag aangenomen worden dat in de buurt van de tertiaire opduikingen, die relatief hoog gelegen 
waren, het Pleistoceen volledig geërodeerd werd. Het tertiair materiaal werd tijdens het holoceen 
door verstuiving en/of colluviatie in de onmiddellijke omgeving verspreid en overdekte de 
verweringsbodems van het Tertiair of eventueel de relicten van het Pleistoceen. 
Verstuiving van het zandig materiaal afkomstig uit de valleien, voornamelijk uit het noorden, was vrij 
algemeen en aanzienlijke oppervlakten werden bedekt met stuifzand. Ten gevolge van ontbossing in 
recente tijden grepen verstuivingen plaats die de huidige landduinen deden ontstaan. Door 
menselijke tussenkomst en gedeeltelijk op natuurlijke wijze werden sommige van deze duinen min of 
meer genivelleerd. In de valleien werd alluviaal materiaal afgezet en vormde zich in de laagst gelegen 
delen veen. 
 

 
Fig. 5: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied10. 

 
 
2.2 Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen 
 
Het projectgebied ligt op lemig – zandgronden (S...) (fig. 5), wScm zijn matig droge, lemige 
zandgronden met diepe antropogene humus A horizont (m) en een klei-zandsubstraat op geringe 
diepte (w). In profiel hebben ze een grijsachtige of bruinachtige humeuze bovengrond (ca. 60 cm dik) 
welke in het onderste deel roestig zijn. Ze rusten op een sterk gegleyifieerde ondergrond, op een 

                                                 
10

 Volgens de Belgische Bodemkaart, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/. 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/
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begraven profiel of op een pleistoceen substraat.  De hoogtste delen van het landschap, langsheen 
de Schoonhees(weg) worden ingenomen door wSdfc-gronden. Dit zijn matig natte lemig-
zandgronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont en een klei-zandsubstraat op 
geringe diepte (w). 
In de winter zijn deze gronden te nat en in de zomer te droog. Daarenboven is de afvoer van het 
oppervlaktewater noodzakelijk. Voor weide en veeleisende teelten zijn deze gronden matig 
geschikt11. 
 
 
2.3 Bodemgenese en terreinwaarnemingen  
 
 
2.3.1 Bodemgenese 
 
 
2.3.1.1 Gronden met diepe antropogene humus A horizont 
 
Belangrijke oppervlakten vertonen een diepe, humeuze bovengrond. Bij een gedeelte van deze 
gronden greep een eolische zandaanvoer plaats gedurende de bebouwing, zodat de ophoging er 
slechts gedeeltelijk aan menselijke invloed te wijten is. Dit is onder andere het geval voor diep 
humeuze gronden met bruinachtige bovengrond die algemeen voorkomen in de nabijheid van 
valleien.  
Gronden met grijsachtige bovengrond worden daarentegen meestal in de omgeving van woningen 
aangetroffen, zodat mag verondersteld worden dat hier vooral met plaggen (organisch materiaal 
vermengd met minerale bestanddelen, vooral zand) bemest werd. 
Sommige diepe humeuze bodems zijn ontstaan én door natuurlijke opstuiving én door 
plaggenbemesting12. 
 
 
2.3.1.2 Gronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont 
 
De zandige sedimenten die op het einde van het Tertiair aan het oppervlak voorkwamen, vertonen 
sporen van een verwering die doorgegaan is onder een warm en vochtig klimaat. De actuele 
podzolisatieverschijnselen hebben zich op dit relict bodemprofiel voltrokken. Door uitspoeling van 
humus en ijzer is een podzolachtige bodem ontstaan. In het zandige Diestiaan is de oxydatie van het 
glauconiet duidelijk waarneembaar en vormde zich een bruinrode podzolachtige bodem. Het 
materiaal van het Diestiaan dat tijdens het Holoceen verplaatst werd, vertoont dezelfde ontwikkeling 
als het autochtoon moedermateriaal. 
Op de holocene stuifzanden is dezelfde bodemvorming minder uitgesproken wegens het lager 
ijzergehalte. Het betreft in de meeste gevallen een humusaccumulatie en een zwakke 
ijzeraanrijking13. 
 
 
 

                                                 
11

 Baeyens 1960: 40. 
12

 Baeyens 1960: 18  
13

 Baeyens 1960: 17 - 18. 
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2.3.2 Terreinwaarnemingen 
 
Op de bodemkaart is er een onderscheid tussen de diep humeuze gronden (..m) en de gronden met  
weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont (..f). Als referentieprofiel werd een plaats gekozen 
(proefsleuf 22) die zowel topografisch als bodemkundig de problematiek weerspiegelt. Het zijn 
eigenlijk twee profielen die op slechts enkele meter van elkaar zijn verwijderd (fig. 6). 
 

 
Fig. 6: Lokalisatie van de referentieprofielen in proefsleuf 22. 

 
Het eerste profiel (fig. 7) vertoont een duidelijke “plaggen”horizont van 85 cm dikte. In deze horizont 
is een duidelijke Ap (ploeglaag) met een dikte van 33 cm te zien (1). De rest van het plaggenprofiel is 
bruin, maar wordt donkerder naar de onderkant toe (2), mogelijk ten gevolge van de opname van de 
A-horizont bij het bewerken. Deze is dan ook afwezig. De E-horizont is vrij intact en quasi 
onaangeroerd (3). Daaronder is een duidelijke Bh horizont met een onregelmatig verloop aanwezig 
(4). Spitsporen zijn waarneembaar tot in de E horizont (5). Op 110 cm diepte is er grondwater 
aanwezig. 
 
Het tweede profiel (fig. 8) is gelijkaardig aan de voorgaande, maar hier ligt het verschil in de 
bewaring van de A-horizont (1), met als gevolg de bewaring van het oorspronkelijke loopoppervlak. 
De B horizont is ook veel zwakker dan te zien is op het eerste profiel (2). 
Het algemeen gangbare beeld van een plaggenbodem met langzame ophoging door een (jaarlijkse) 
aanvoer van potstalmest klopt in dit geval niet. Een eerste argument is de aanwezigheid van 
onaangeroerde A- of E-horizonten. Deze zijn bewaard omdat er in één keer genoeg sediment is 
aangevoerd waardoor deze niet meer konden worden aangeroerd. 
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Een tweede argument vormt de grondwaterstand. Deze reikt ongeveer tot net onder de B-horizont, 
zo’n 35 cm onder het oorspronkelijk loopoppervlak. Dit wijst er mogelijk op dat er om één of andere 
reden massaal grond werd aangevoerd om problemen met (grond)wateroverlast te vermijden. 
Bovendien werd hierdoor ook het microreliëf beïnvloed. Vreemd genoeg zijn deze profielen te 
vinden in de hoogste delen van het landschap. 
In de lager gelegen delen van het projectgebied is de antropogene bovengrond een stuk minder dik 
(circa 50 cm) waardoor de oorspronkelijke podzolbodem op de meeste plaatsen is opgenomen in de 
ploeglaag. In de omgeving van natuurlijke anomalieën in het microreliëf (bvb. cluster van 
boomvalstructuren) is de podzolbodem toch relatief goed bewaard gebleven. 
 

 
Fig. 7: Een begraven podzolprofiel met duidelijke humus of/en ijzer B horizont (..g). 
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Fig. 8: Detailopname van bodemprofiel 2 met een begraven podzolprofiel met weinig duidelijke 

humus of/en ijzer B horizont (..f).  

2 

1 
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Hoofdstuk 3 Werkmethode 
 
Over het volledige terrein werden 22 ononderbroken proefsleuven aangelegd met een parallelle 
tussenafstand van 15 meter ten opzichte van elkaar (fig. 9). De breedte van de proefsleuven bedroeg 
circa 1,8 meter. Nabij de hoogspanningsmast (150 kV) in de noordwestelijke hoek van het terrein 
werd proefsleuf 22 uitgebreid met een kijkvenster van ongeveer 6 x 7 m. Het verdiepen van de 
proefsleuven en het kijkvenster gebeurde laagsgewijs waarna ieder aangelegd niveau wordt 
geconctroleerd op de aanwezigheid van vondstmateriaal. De totale oppervlakte van de proefsleuven 
en kijkvensters bedraagt 7236 m² ofwel 15,2% van de totale oppervlakte van het terrein (47500 m²). 
 

 
Fig. 9: Zicht op het projectgebied met proefsleuf 20 op de voorgrond. 

 
Binnen de grenzen van het projectgebied bevond zich een recente aanplanting (groenbuffer) van 
jonge bomen met een breedte van ongeveer 20 meter en een lengte van ongeveer 150 meter. Deze 
zone werd niet onderzocht. Een dumpplaats van bouwpuin, afkomstig van de afgebroken hoeve in de 
noordoostelijke hoek van het terrein, zorgde voor een bijkomende onderbreking in het 
sleuvenpatroon. Vanwege de aanwezigheid van een hoge en dichte begroeiing kon er op het 
maaiveld geen prospectie worden gedaan met behulp van een metaaldetector. 

 
De aanwezige sporen werden waar nodig opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Op 
verschillende plaatsen werden profielputten gemaakt om de bodemopbouw van het projectgebied te 
kunnen registreren.  Enkele sporen werden gecoupeerd om de diepte en de bewaringstoestand te 
achterhalen. Van de gecoupeerde sporen en bodemprofielen werden digitale coupetekeningen 
gemaakt. Alle sleuven, sporen en bodemprofielen werden digitaal topografisch ingemeten.  
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van de sporen 

 
In totaal werden 20 bodemsporen van antropogene oorsprong opgetekend, waarvan in totaal 17 
(perceels- of afwaterings)greppels en drie kuilsporen. Tijdens het onderzoek werden ook talrijke 
kuilen en greppelstructuren aangetroffen met plastic afval en bouwpuin in de vullingen. Samen met 
enkele natuurlijke bodemsporen zonder vondstmateriaal werden deze recente bodemverstoringen 
niet ingemeten. 
 
 
4.1 Greppelstructuren 
 
De meeste  greppels (S1 t.e.m. S13, S15, S17, S19 en S20) hebben een parallele oriëntatie ten 
opzichte van het hoogtelijneninterval (dus loodrecht op de hoogtelijnen van de topografische kaart) 
waardoor zowel een functie als terreinafbakening en als afwatering kan worden vermoed14. Hoewel 
er geen vondsten werden aangetroffen, wijzen de scherpe aflijningen van de sporen en de vaak sterk 
humeuze vullingen op recente uitgravingen. De breedte van de greppels varieert tussen 40 cm en 
220 cm. 
 

 
Fig. 10: Greppel S20 in het grondvlak en in profiel. 

 
4.2 Kuilsporen 
 
Een diffuus afgelijnd, rechthoekig kuilspoor (S14) in proefsleuf 8 heeft een vulling van zandige leem 
met een intense bijmenging van humus en houtskool (fig. 11). In het spoor bevindt zich een zeer 
scherp afgelijnde, ronde opvulling van bruin zand. Dit laatste wordt geïnterpreteerd als een boorgat 
voor het plaatsen van een houten (weide)paal. De lengte van de kuil kon niet worden bepaald 
wegens het verdwijnen van de vulling in de sleufwand. De breedte van de kuil bedraagt 50 cm. 
 
In proefsleuf 13 bevindt zich een geïsoleerd, scherp afgelijnd kuilspoor (S16) met onregelmatige 
vorm in het grondvlak (lengte: 70 cm/breedte: 55 cm) (fig. 12). De vulling, bestaande uit grote 
brokken verzette podzolbodem, vertoont een heterogene kleur. Mogelijk kan de kuil worden gelinkt 
aan de verdwenen laat- en postmiddeleeuwse bewoningssites (afgebroken hoeve) in de buurt.  
 

                                                 
14

 Greppels met een loodrechte oriëntatie ten opzichte van de hoogtelijneninterval (dus parallel aan de 
hoogtelijnen van de topografische kaart) kunnen minder gemakkelijk water afvoeren. 
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Fig. 11: Kuilspoor S14 met een recent boorgat in de vulling. 

 

 
Fig. 12: Kuilspoor S16 met een scherpe, onregelmatige aflijning . 



Het archeologisch vooronderzoek in Tessenderlo-Schoonhees (fase 5)  

 
  

14 
 

Een grote, ronde kuil (diameter: 170 cm) (S18) in proefsleuf 21 heeft een vulling die bestaat uit 
verzette brokken podzolbodem en moedermateriaal (fig. 13). De contouren van de kuil vertonen 
sporen van een secundaire podzolisatie of lichte verbruining. De westelijke rand van de kuil wordt 
oversneden door een smalle greppel (S19). Ook deze kuil kan worden gelinkt aan een bepaald 
landgebruik dat is geassocieerd met de laat- en postmiddeleeuwse bewoningssites. 
 

 
Fig. 13: Kuilspoor S18. 
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Hoofdstuk 5 De vondsten 
 
Naast enkele baksteen- en aardewerkfragmenten (industrieel wit aardewerk) uit de vullingen van 
recente kuilen, werden twee lithische artefacten verzameld ter hoogte van de begraven 
podzolbodem (proefsleuven 21 en 22) nabij de hoogspanningsmast in de noordwestelijke hoek van 
het terrein (fig. 14).  
De artefacten bevonden zich echter niet meer in situ. Een sterk gerold afslagje met intense 
blauwwitte patina werd aangetroffen in de vrijgekomen Ap-horizont. De andere vondst werd 
aangetroffen in de vulling van een recente bodemverstoring en betreft een fragment van een zwaar 
verbrande schrabber. Het lithisch materiaal is niet diagnostisch en kan slechts ruim in de steentijd 
worden gedateerd. 
 

 
Fig. 14: Klein afslagje en fragment van een zwaar verbrande schrabber in vuursteen. 
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Hoofdstuk 6 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe 
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden. 
 
Het archeologisch vooronderzoek had als doel om eventueel aanwezige archeologische waarden te 
detecteren en te waarderen.  
Over het volledige terrein met een oppervlakte van circa 4,75 ha werden ononderbroken 
proefsleuven aangelegd met een parallelle tussenafstand van 15 m ten opzichte van elkaar. Tijdens 
het onderzoek werden in totaal 20 antropogene bodemsporen aangetroffen, waarvan het merendeel 
bestaat uit (smalle) afwaterings- en/of perceelsgreppels die mogelijk zijn geassocieerd met de reeds 
verdwenen laat- en postmiddeleeuwse bewoningssites in de omgeving van het projectgebied.  
Verder onderzoek van deze greppels zal nauwelijks of geen meerwaarde betekenen voor de 
archeologische kennis van het gebied. Enkele geïsoleerde kuilsporen, vaak met een scherpe aflijning 
in het grondvlak, worden in de laat- of postmiddeleeuwse periode gedateerd en vormen een 
weerslag van het historisch landgebruik. Er zijn verder geen wetenschappelijke vraagstellingen die 
een meer gedetailleerd onderzoek van deze sporen noodzakelijk maakt. Ook omwille van de 
combinatie van een zeer lage sporendensiteit en het voorkomen van talrijke moderne verstoringen 
wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 

 
Fig. 15: Uitsnede van het sleuvenplan met aanduiding van de advieszone. 
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In de noordwestelijke hoek van het projectgebied, in de omgeving van de hoogspanningsmast en in 
de buurt van de zone waar ook bij het vooronderzoek van fase 4 een gelijkaardige bodemgesteldheid 
werd aangetroffen, bevindt zich een begraven podzolbodem (fig. 15). 
Dit betekent dat het oude prehistorisch loopvlak met een potentiele vondstlaag hier goed bewaard is 
gebleven. In deze zone werden twee vuurstenen artefacten aangetroffen, maar echter niet meer in 
situ.  
Om die reden werd een kijkvenster aangelegd om de top van de podzolbodem wat ruimer te kunnen 
bemonsteren. Op deze locatie werden geen bijkomende artefacten aangetroffen.  
Er wordt geadviseerd om deze zone (ca. 1.700 m²) verder te waarderen door middel van een 
megabooronderzoek in een dens boorgrid (4m x 5m; ongeveer 85 boringen) om eventuele 
vondstconcentraties op te sporen. Het opgeboorde sediment dient met behulp van een handzeef 
(maaswijdte van 4 mm) onderzocht op de aanwezigheid van (vuurstenen) artefacten.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 

Sp. Nr. Sl. Type Vorm Vulling Bijmenging Kleur Opmerkingen 

1 1 Greppel Langwerpig 
(br: 40 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

2 2 Greppel Langwerpig 
(br: 70 cm) 

zandige leem tertiaire klei DBr-Groe  

3 2 Greppel Langwerpig 
(br: 40 cm) 

zandige leem humus Br-Gr  

4 3 Greppel Langwerpig 
(br: 100 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

5 3 Greppel Langwerpig 
(br: 85 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

6 3 Greppel Langwerpig 
(br: 80 cm) 

zandige leem humus Br  

7 3 Greppel Langwerpig 
(br: 90 cm) 

zandige leem humus + tertiaire klei DBr-Groe  

8 4 Greppel Langwerpig 
(br: 220 cm) 

zandige leem humus Br  

9 4 Greppel Langwerpig 
(br: 55 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

10 5 Greppel Langwerpig 
(br: 220 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

11 5 Greppel Langwerpig 
(br: 95 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

12 7 Greppel Langwerpig 
(br: 100 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

13 7 Greppel Langwerpig 
(br: 190 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

14 8 Kuil Rechthoekig 
(l: 70 cm/br: 

50 cm) 

lemig zand houtskool Ge-Gr + Zw gevlekt met boorgat voor 
een paal 

(deels in sleufwand) 

15 8 Greppel Langwerpig 
(br: 75 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr  

16 13 Kuil Onregelmatig 
(l: 70 cm/br: 

55 cm) 

lemig zand humus + verzette podsol DBr-Gr + Ge-Br 
gevlekt 

scherpe 
aflijning/recent 

17 18 Greppel Langwerpig 
(br: 210 cm) 

zandige leem humus, baksteen, 
industrieel wit aardewerk 

DBr  

18 21 Kuil Rond 
(l: 170 cm/br: 

170 cm) 
 

lemig zand verzette podsol DBr-Gr + Ge-Br 
gevlekt 

wordt oversneden 
door S19 

(deels in sleufwand) 

19 21 Greppel Langwerpig 
(br: 50 cm) 

zandige leem humus Br-Gr oversnijdt S18 

20 21 Greppel Langwerpig 
(br: 50 cm) 

zandige leem humus DBr-Gr gevlekt gecoupeerd 

 
Gebruikte afkortingen: 
 
Kleur: 
D- donker 
Br bruin 
Gr grijs 
Groe groen 
Ge geel  
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 

Vondstnummer Sleuf Context/spoornr. Materiaal Opmerkingen Datering 

2012-025-001 21 losse vondst vuursteen sterk gerold afslagje steentijd alg. 

2012-025-002 22 losse vondst vuursteen zwaar verbrande afslag steentijd alg. 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 

Inv. Nr. Sleuf Spoor Aard 

2012-025-001 1   Overzicht 

2012-025-002 1   Overzicht 

2012-025-003 1   Overzicht 

2012-025-004 1   Overzicht 

2012-025-005 1   Overzicht 

2012-025-006 1   Overzicht 

2012-025-007 1   Overzicht 

2012-025-008 1   Overzicht 

2012-025-009 1   Overzicht 

2012-025-010 1   Overzicht 

2012-025-011 1   Overzicht 

2012-025-012 1   Overzicht 

2012-025-013 1   Overzicht 

2012-025-014 1 1 Vlak 

2012-025-015 2 2 Vlak 

2012-025-016 2 2 Vlak 

2012-025-017 2   Overzicht 

2012-025-018 2   Overzicht 

2012-025-019 2   Overzicht 

2012-025-020 2   Overzicht 

2012-025-021 2   Overzicht 

2012-025-022 2   Overzicht 

2012-025-023 2   Overzicht 

2012-025-024 2   Overzicht 

2012-025-025 2   Overzicht 

2012-025-026 2   Overzicht 

2012-025-027 3   Overzicht 

2012-025-028 3   Overzicht 

2012-025-029 3   Overzicht 

2012-025-030 3   Overzicht 

2012-025-031 3   Overzicht 

2012-025-032 3 4 Vlak 

2012-025-033 3   Overzicht 

2012-025-034 3   Overzicht 

2012-025-035 3   Overzicht 

2012-025-036 3 5 Vlak 

2012-025-037 3 6 Vlak 

2012-025-038 3 6 Vlak 

2012-025-039 3   Overzicht 

2012-025-040 3 7 Vlak 

2012-025-041 3   Overzicht 

2012-025-042 4   Overzicht 

2012-025-043 4   Overzicht 

2012-025-044 4   Overzicht 

2012-025-045 4   Overzicht 

2012-025-046 4 8 Vlak 

2012-025-047 4 8 Vlak 

2012-025-048 4 9 Vlak 

2012-025-049 4   Overzicht 

2012-025-050 4   Overzicht 

2012-025-051 4   Overzicht 

2012-025-052 4   Overzicht 

2012-025-053 4   Overzicht 

2012-025-054 5   Overzicht 

2012-025-055 5   Overzicht 

2012-025-056 5   Overzicht 

2012-025-057 5   Overzicht 

2012-025-058 5   Overzicht 

2012-025-059 5 10 Vlak 

2012-025-060 5 10 Vlak 

2012-025-061 5   Overzicht 

2012-025-062 5   Overzicht 

2012-025-063 5   Overzicht 

2012-025-064 5 11 Vlak 

2012-025-065 5 11 Vlak 

2012-025-066 5   Overzicht 

2012-025-067 5   Overzicht 

2012-025-068 6   Overzicht 

2012-025-069 6   Overzicht 

2012-025-070 6   Overzicht 

2012-025-071 6   Overzicht 

2012-025-072 6   Overzicht 

2012-025-073 6   Overzicht 

2012-025-074 6   Overzicht 

2012-025-075 7   Bodemprofiel 

2012-025-076 7   Bodemprofiel 

2012-025-077 7   Bodemprofiel 
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2012-025-078 7   Bodemprofiel 

2012-025-079 7   Bodemprofiel 

2012-025-080 7   Overzicht 

2012-025-081 7 12 Vlak 

2012-025-082 7   Overzicht 

2012-025-083 7   Overzicht 

2012-025-084 7   Overzicht 

2012-025-085 7   Overzicht 

2012-025-086 7   Overzicht 

2012-025-087 7   Overzicht 

2012-025-088 7   Overzicht 

2012-025-089 7   Overzicht 

2012-025-090 7 13 Vlak 

2012-025-091 7 13 Vlak 

2012-025-092 7   Overzicht 

2012-025-093 8   Overzicht 

2012-025-094 8   Overzicht 

2012-025-095 8   Overzicht 

2012-025-096 8   Overzicht 

2012-025-097 8 14 Vlak 

2012-025-098 8   Overzicht 

2012-025-099 8 15 Vlak 

2012-025-100 8   Overzicht 

2012-025-101 9   Overzicht 

2012-025-102 9   Overzicht 

2012-025-103 9   Overzicht 

2012-025-104 9   Overzicht 

2012-025-105 9   Overzicht 

2012-025-106 10   Overzicht 

2012-025-107 10   Overzicht 

2012-025-108 11   Overzicht 

2012-025-109 11   Overzicht 

2012-025-110 12   Overzicht 

2012-025-111 12   Overzicht 

2012-025-112 12   Overzicht 

2012-025-113 12   Overzicht 

2012-025-114 12   Overzicht 

2012-025-115 12   Overzicht 

2012-025-116 12   Overzicht 

2012-025-117 12   Overzicht 

2012-025-118 12   Overzicht 

2012-025-119 12   Overzicht 

2012-025-120 12   Overzicht 

2012-025-121 12   Overzicht 

2012-025-122 13 16 Vlak 

2012-025-123 13   Overzicht 

2012-025-124 13   Overzicht 

2012-025-125 13   Overzicht 

2012-025-126 13   Overzicht 

2012-025-127 14   Overzicht 

2012-025-128 14   Overzicht 

2012-025-129 14   Overzicht 

2012-025-130 14   Overzicht 

2012-025-131 15   Bodemprofiel 

2012-025-132 15   Bodemprofiel 

2012-025-133 15   Bodemprofiel 

2012-025-134 15   Bodemprofiel 

2012-025-135 15   Overzicht 

2012-025-136 15   Overzicht 

2012-025-137 15   Overzicht 

2012-025-138 15   Overzicht 

2012-025-139 16   Overzicht 

2012-025-140 16   Overzicht 

2012-025-141 16   Overzicht 

2012-025-142 16   Overzicht 

2012-025-143 16   Overzicht 

2012-025-144 17   Overzicht 

2012-025-145 17   Overzicht 

2012-025-146 17   Overzicht 

2012-025-147 17   Overzicht 

2012-025-148 18   Overzicht 

2012-025-149 18   Overzicht 

2012-025-150 18   Overzicht 

2012-025-151 18 17 Vlak 

2012-025-152 18   Overzicht 

2012-025-153 18   Overzicht 

2012-025-154 19   Overzicht 

2012-025-155 19   Overzicht 

2012-025-156 19   Overzicht 

2012-025-157 19   Overzicht 

2012-025-158 19   Overzicht 

2012-025-159 20   Overzicht 
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2012-025-160 20   Overzicht 

2012-025-161 20   Overzicht 

2012-025-162 20   Overzicht 

2012-025-163 20   Overzicht 

2012-025-164 20   Overzicht 

2012-025-165 20   Overzicht 

2012-025-166 20   Overzicht 

2012-025-167 20   Overzicht 

2012-025-168 21 18 Vlak 

2012-025-169 21 19 Vlak 

2012-025-170 21 20 Vlak 

2012-025-171 21 20 Profiel 

2012-025-172 21 20 Profiel 

2012-025-173 21   Overzicht 

2012-025-174 21   Overzicht 

2012-025-175 21   Overzicht 

2012-025-176 21   Overzicht 

2012-025-177 21   Overzicht 

2012-025-178 21   Overzicht 

2012-025-179 22   Overzicht 

2012-025-180 22   Overzicht 

2012-025-181 22   Overzicht 

2012-025-182 22   Overzicht 

2012-025-183 22   Overzicht 

2012-025-184 22   Overzicht 

2012-025-185 22   Bodemprofiel 

2012-025-186 22   Kijkvenster 
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Bijlage 4 Profieltekening 
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Bijlage 5 Profielbeschrijvingen 
 

 
Profiel 1 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: proefsleuven. 
3. Plaats:    Tessenderlo – Fabrieksstraat – Schoonhees (proefsleuf 22). 
4. Hoogteligging:  25 m TAW. 
5. Coördinaten:   51° 3'39.59"N ; 5° 6'25.11"O. 
6. Datum:    Donderdag, 16.02.2012. 
7. Tijdstip:   09:45 u. 
8. Landgebruik en vegetatie:  Braakliggend, gras en wilde planten. 
9. Weersomstandigheden:  Regenachtig, 8°C. 
10. Oriëntatie: ZW. 
11. Bodemeenheid:  Scm: matig droge lemig – zandgronden met diepe antropogene 

humus A horizont. 
 
2. Profielbeschrijving 
 
H1 
0-33 cm: Ap1: lemig zand; zeer donker bruin (10YR 2/2); zwak kruimelig; veel plantenwortels; rechte, 
abrupte ondergrens. 
 
H2 
36 - 60 cm: Ap2: lemig zand; donkerbruin (10YR 3/3); structuurloos; weinig plantenwortels; rechte 
diffuse, rechte ondergrens. 
 
H3 
91 -109 cm: E: zand; bruinachtig lichtgrijs (10YR 6/2); structuurloos; abrupte, onregelmatige 
ondergrens. 
 
H4 
109 - 113 cm: Bh: zand; zeer donkerbruin (10YR 2/2); structuurloos; abrupte, onregelmatige 
ondergrens. 
 
Opmerking : Grondwater op 110 cm. Spitsporen aan de basis van de ‘plaggenbodem’. 
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3. Foto 
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Profiel 2 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: proefsleuven. 
3. Plaats:    Tessenderlo – Fabrieksstraat – Schoonhees (proefsleuf 22). 
4. Hoogteligging:  25 m TAW. 
5. Coördinaten:   51° 3'39.59"N ; 5° 6'25.11"O. 
6. Datum:    Donderdag, 16.02.2012. 
7. Tijdstip:   09:45 u. 
8. Landgebruik en vegetatie:  Braakliggend, gras en wilde planten. 
9. Weersomstandigheden:  Regenachtig, 8°C. 
10. Oriëntatie: NW. 
11. Bodemeenheid:  Scm: matig droge lemig – zandgronden met diepe antropogene 

humus A horizont. 
 
2. Profielbeschrijving 
 
H1 
0-36 cm: Ap1: lemig zand; zeer donker bruin (10YR 2/2); zwak kruimelig; veel plantenwortels; rechte, 
abrupte ondergrens. 
 
H2 
36 - 60 cm: Ap2: lemig zand; donkerbruin (10YR 3/3); structuurloos; weinig plantenwortels; rechte 
diffuse, rechte ondergrens. 
 
H3 
60 - 82 cm: Ap3: lemig zand; donkerbruin (10YR 3/3); structuurloos; golvende, abrupte ondergrens; 
op de basis veel brokken van andere horizonten. 
 
H4 
82- 91 cm: A1: lemig zand; zwart (7,5 YR 2/1); structuurloos; rechte, abrupte ondergrens. 
 
H5 
91 -109 cm: E : zand; bruinachtig lichtgrijs (10YR 6/2); structuurloos; abrupte, rechte ondergrens. 
 
H6 
109 - 113 cm: Bh: zand; grijsachtig donkerbruin (10YR 4/2); structuurloos; diffuse, rechte ondergrens. 
 
H7 
> 113: C: zand; olijf lichtbruin (2,5 YR 2/4); structuurloos. 
 
Opmerking : Grondwater op 110 cm. 
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3. Foto 
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Detail 
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Bijlage 6 Opgravingsplan 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Administatieve gegevens 
 
Opdrachtgever Tessenderlo Chemie NV 
Uitvoerder Studiebureau archeologie BVBA 

Bietenweg 20, 3300 Tienen 
Vergunningshouder Nick Van Liefferinge 
Beheer en plaats opgravingsgegevens Gemeente Tessenderlo 
Beheer en plaats vondsten en stalen Gemeente Tessenderlo 
Projectcode 2012/025 
Vindplaatsnaam Tessenderlo-Schoonhees (fase 5) 
Locatie Limburg-Tessenderlo-Schoonhees Fabriekstraat 
Lambertcoördinaat 1 201915,141; 195080,949; 24,822 
Lambertcoördinaat 2 201994,534; 195031,351; 25,034 
Lambertcoördinaat 3 201962,565; 194885,01; 24,872 
Lambertcoördinaat 4 201932,948; 194832,106; 25,908 
Kadasternummers Tessenderlo Afdeling 3, Sectie C, percelen: 912g 

(partim), 914l (partim), 946/02m (partim), 947k, 
947m (partim), 947n (partim), 948 (partim), 
950a, 951f (partim), 1325k (partim), 1325l 
(partim) en 1325m (partim) 

Kadasterplan Zie opgravingsplan 
Topografisch plan Zie fig. 1, fig. 4 en fig. 5 
Begindatum veldwerk 13/02/2012 
Einddatum veldwerk 15/02/2012 
 
 
Onderzoeksopdracht 
 
Verwijzing Bijzondere voorwaarden Zie bijzondere voorwaarden 
Archeologische verwachtingen In de onmiddellijke omgeving bevinden zich de 

schans van Schoonhees (CAI 700763) en het in 
2007 reeds opgegraven 'Hof van Goor' (CAI 
51612). Voorts is er in de buurt de vindplaats 
van steentijdartefacten (CAI 52355). 

Wetenschappelijke vraagstellingen Zie vergunning 
Aard van de bedreiging Uitbreiding industrieterrein met buffer 
Randvoorwaarden Er mogen geen werkzaamheden uitgevoerd 

worden op minder dan 15 m van de installaties 
van Fluxys. 



Raadpleging specialisten 
 
Inbreng advies bij substantiële staalname Niet van toepassing 
Inbreng advies bij conservatie Niet van toepassing 
Inbreng wetenschappelijke begeleiding Niet van toepassing 
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