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Voorwoord door Maike Meijers, voorzitster 
 
 
Beste lezer, 
 
In 2005 sloegen drie gemeenten de handen in elkaar omdat zij geloofden in de grote 
waarde van hun archeologisch erfgoed. De Zuid-Oost-Limburgse Archeologische 
Dienst zag het levenslicht. U heeft nu de bundeling van de jaarverslagen van de 
ZOLAD in handen… lijviger dan ooit.  
 
Was 2006 een topjaar voor de archeologie in Bilzen, Lanaken en Riemst – denken 
we maar even terug aan de ontdekking van de oudste site van Vlaanderen, de 
Karolingische boomstamgraven van Munsterbilzen en de vondst van een 
onvermoede burchtkapel te Pietersheim – 2007 moet er niet voor onderdoen, 
integendeel. In 2007 kent de ZOLAD een spectaculaire stijging van het aantal 
geplande archeologische onderzoeken: niet minder dan 18! 
Dit heeft voor een deel te maken met een toenemend aantal openbare werken in de 
drie gemeenten, maar ongetwijfeld ook met een groeiende interesse voor 
archeologie. Opvallend in 2007 is de grote bedrijvigheid van de steenbakkerijen die 
hun fabrieksterrein of hun groeven uitbreiden. Met de steenbakkers wordt telkens 
overeengekomen om de terreinen met proefsleuven archeologisch te toetsen. U leest 
er alles over in deel II. 
Een bijzondere vermelding waard is de beslissing van de Vlaamse Overheid om de 
archeologische site Veldwezelt-Hezerwater te beschermen (7 december 2007). 
Daarmee is de derde archeologische bescherming in Vlaanderen en de eerste 
archeologische bescherming in de provincie Limburg een feit.  
Dit jaar getuigt ook van een schitterende samenwerking tussen de ZOLAD, 
metaaldetectoramateurs en vrijetijdsarcheologen. Meer dan vierhonderd 
vondstmeldingen liepen binnen bij de ZOLAD. Een tentoonstelling van 
prospectievondsten “Zonder schop – archeologie in het veld” was in de drie 
gemeenten te bewonderen. Een Romeinse wijnzeef, gevonden te Lafelt, werd aan 
ons overgedragen en in opdracht van de ZOLAD en de gemeente Riemst 
gerestaureerd.  
Het overgrote deel van het werk van de ZOLAD-archeoloog bestaat in het verlenen 
van adviezen en het inventariseren van vondsten en bibliografieën, in het 
aanmoedigen van archeologisch onderzoek in de regio en het in de gaten houden 
van bodemverstorende activiteiten. Hij kreeg dit jaar, met het begin van een nieuwe 
politieke legislatuur, een nieuwe Raad van Bestuur naast zich. Onze oprechte dank 
gaat uit naar de vorige leden die letterlijk pionierswerk verricht hebben.  
 
de volgende jaren kondigen zich reeds aan als drukke archeologische jaren. U zal 
kunnen kennis maken met enkele nieuwe initiatieven. Via een eigen website, 
regelmatige nieuwsbrieven en zelfs populair-wetenschappelijke uitgaven zal u meer 
dan ooit op de hoogte gehouden worden van wat er zoal reilt en zeilt net onder de 
grond van Bilzen, Lanaken, Voeren en Riemst.  
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Inleiding en dankwoord 

 
 
Iedereen zal het beamen, de eerste levensjaren zijn de belangrijkste wil iets 
levensvatbaar zijn. Zo dus ook voor de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst. 
2005 was een opstartjaar, een jaar dat in het teken stond van het leggen van 
contacten en het uittekenen van de krijtlijnen van het beleid dat de ZOLAD in de 
komende jaren zou volgen. Nodeloos te herhalen dat 2006, wat resultaten betreft, 
een succesvol jaar was. In 2006 werd ook geconsolideerd wat het voorgaande jaar 
bereikt was; in die zin verschilde 2007 niet zoveel van 2006. Wat in 2007 wel nieuw 
was, was ten eerste de grote toename van projecten; het bewijs dat het gevoerde 
beleid en de gecreëerde structuren wel degelijk zijn vruchten afwerpen. Een tweede 
nieuwigheid in 2007 was het experimenteren, het zogenaamde aftasten van grenzen 
van het mogelijke en het onmogelijke. In diverse dossiers werd met name 
geëxperimenteerd ofwel met nieuwe methoden en technieken, nieuwe invalshoeken 
en perspectieven, ofwel met een andere dossiermatige benadering. De resultaten 
hiervan staan doorheen dit document te lezen. Moge de door de lokale en regionale 
overheden ter beschikking gestelde gelden goed besteed blijken. Het oordeel is aan 
de lezer… 
 
Het is hierbij ook onze aangename plicht in dit kader alle mensen te bedanken 
zonder wie de ZOLAD zijn huidige resultaten nooit zou hebben bereikt of kenbaar 
zou hebben kunnen maken. Het is verwonderlijk dat hun aantal elk jaar nog steeds 
stijgt. 
Ten slotte gaat een groot woord van dank uit aan de colleges van Burgemeester en 
Schepenen én het gemeentepersoneel van Bilzen, Riemst en Lanaken. Zij zijn het 
die de ZOLAD toelaten te kunnen experimenteren met allerhande instrumenten op 
gemeentelijk niveau. Een groot woord van dank gaat evenzeer uit naar de inwoners 
van Bilzen, Riemst en Lanaken die blijkens de blijvende positieve reacties de werking 
van de ZOLAD een warm hart toedragen.  
 
Voor nog meer informatie kan u terecht bij onze intergemeentelijke archeoloog Tim 
Vanderbeken via tim.vanderbeken@zolad.be of +32 473 96 48 80. 

mailto:tim.vanderbeken@zolad.be
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Leeswijzer 

 

Deel I: De uitbouw van de archeologische dienst: administratie en 
organisatie 
Dit gedeelte is een oplijsting van enkele administratieve gegevens, noodzakelijk voor 
de formele oprichting van de ZOLAD. Dit gedeelte werd enkel in 2005 aan het 
jaarverslag toegevoegd. 
 

Deel II: De archeologische werking 2005-2008 
In een eerste deel wordt de algemene werking van de archeologische dienst punt per 
punt aangehaald. Ten behoeve van de duidelijkheid werd beslist om net zoals in de 
voorgaande jaren in dit onderdeel de resultaatsverbintenis uit 2007 als leidraad te 
volgen. Initiatieven uit 2006 liepen ook door in 2007, deze zullen dus niet als 
dusdanig opnieuw vernoemd of in extenso besproken worden. 
 

Deel III: Archeologische dossiers 2005-2008 
In een tweede deel worden, per gemeente, alle dossiers uit 2007, hun dossierverloop 
en hun eventuele resultaten kort toegelicht. In de mate van het mogelijke werden zij 
chronologisch geordend. Tegelijkertijd worden ze –het oog wil ook wat– voorzien van 
beeldmateriaal. Bij deze wensen wij ons ook te verontschuldigen voor het 
archeologische vakjargon dat af en toe zal gehanteerd worden. Er werd ook, per 
gemeente, aan toegevoegd welke dossiers in 2008 zullen doorlopen of behandeld 
zullen worden. 
 

Deel IV: Beleidsplan en Plannen van Aanpak 2006-2009 
In 2005 schreef de ZOLAD een ambitieus beleidsplan aan de welke een beheersplan 
is gekoppeld. Afhankelijk van de dossiers en de noden wijzigt dit beheersplan 
jaarlijks. In dit deel wordt dit beheersplan met haar actiepunten toegelicht.  
 
Een derde deel bevat een stand van zaken –noem het een evaluatie van het plan 
van aanpak voor 2007–, een plan van aanpak voor 2008 en ten slotte de 
verschillende aanpassingen voor het beleidsplan uit 2005. De wijzigingen of 
aanpassingen worden per domein kort toegelicht. Er moet opgemerkt worden dat dit 
jaar er minder aanpassingen dan vorige jaar vereist waren. 
 
Er werd voor gekozen om de verslagen van de raad van bestuur, de eindbalansen 
van 2005-2009 en de begrotingen voor 2006-2010 niet in deze bundeling op te 
nemen. Dit zijn namelijk documenten waar de gewone lezer weinig baat bij heeft. Er 
werd ook beslist geen bijlagen aan dit al lijvige document toe te voegen. 
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Deel I 
De uitbouw van de archeologische dienst:  
De administratie en de organisatie 
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RSZPPO 
Als intergemeentelijke dienst is de ZOLAD wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij de 
Rijksdienst Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden, kortweg 
RSZPPO. Door deze instelling werd aan de ZOLAD twee unieke 
aansluitingsnummers toegekend:  
 Ondernemingsnummer (KBO-nummer):  0874.033.247 
 RSZPPO-nummer:     4572 00 39 

 
Loonadministratie en Sociaal Secretariaat 
Om de loonadministratie te kunnen overzien en bij te houden werd in mei 2005 op 
zoek gegaan naar een Sociaal Secretariaat. Er werden hiervoor diverse offertes 
opgevraagd. Vanwege de deskundige ervaring met andere intergemeentelijke 
archeologische diensten zoals de KLAD en de ADAK viel de keuze op 
Weddecentrale Schaubroeck uit Deinze.  
Door de Weddecentrale Schaubroeck werd de ZOLAD ook, na aangifte, een zgn. 
Dimonanummer toegekend1.  
 
 Dimonanummer :      503571203708 

 
Verzekeringen 
In 2005 werden bij Ethias een aantal verzekeringen afgesloten: 
 Verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 
 Verzekering tegen lichamelijke ongevallen – vrijwillige medewerkers 
 Verzekering tegen lichamelijke ongevallen – mandatarissen 
 Verzekering brand 

 
Inrichting en uitrusting 
Kantoor 
In overleg met de gemeente Riemst werd bekomen dat de intergemeentelijke 
archeoloog gehuisvest zou worden in het gemeentehuis. Hiervoor werd tussen de 
ZOLAD en de gemeente een gebruiksovereenkomst opgesteld en ondertekend. De 
maandelijkse kostprijs voor het gebruik bedraagt 50 euro. 
 
Aankoop materiaal  
Kantoor 
De ZOLAD kocht een aantal kantoorartikelen aan. Het gaat met name om een 
bureaudesk, stoelen en dossierkasten. Er werd eveneens computerhardware 
aangekocht, zijnde: een computer, een A3-printer en een A3-scanner. De Raad van 
Bestuur gaf ook zijn fiat om GIS-software (ArcGis) aan te kopen bij ESRI-belux. 
 
Archeologie 
Er werd eerst en vooral geïnvesteerd in een basisuitrusting zoals klein teken- en 
graafmateriaal en jalons. In een later stadium zal dit aangevuld worden met o.a. een 

                                                 
1
 De DIMONA-aangifte heeft als doel het begin en het einde van een arbeidsrelatie onmiddellijk aan te 
geven aan de openbare instanties die over deze gegevens moeten beschikken. Aangezien de 
arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer door de DIMONA-aangifte komt vast te 
staan, worden bepaalde verplichtingen in hoofde van de werkgevers inzake sociale documenten 
vereenvoudigd of afgeschaft (o.a afschaffing van het personeelsregister) 
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niveaumeter, boorset,…. Op aanraden van andere intergemeentelijke archeologen 
werd ook een metaaldetector aangekocht. Tenslotte werd de basisuitrusting 
vervolledigd met de aankoop van een digitaal fototoestel. Op termijn zal er ook nog 
een analoog fototoestel aangekocht worden. 
 
Accountant 
In 2005 werd contact opgenomen met een diverse accountantbureaus. De keuze viel 
uiteindelijk op A & Co. 
 
Gemeentelijke bijdragen 
Naast de toelage vanuit de Vlaamse Gemeenschap ontvangt de ZOLAD van de 
deelnemende gemeenten een vaste én een variabele bijdrage. Deze laatste wordt 
berekend op basis van het aantal inwoners en de oppervlakte van de gemeente: 
 

- € 1000 vaste bijdrage per gemeentebestuur 
- € 0.42 bijdrage per aantal hectare per gemeentebestuur 
- € 0.15 bijdrage per aantal inwoners per gemeentebestuur 
- de helft van deze som voor het opstartjaar  

 

Volgens dit principe keert de gemeente Bilzen 8.617 euro uit, de gemeente Lanaken 
7.120 euro en de gemeente Riemst 5.801 euro. In het werkjaar 2005 werd 
afgesproken dat de gemeenten slechts de helft zouden uitkeren vanwege het feit dat 
de ZOLAD slechts een half jaar operationeel zou zijn. Vanaf het werkjaar 2006 zou 
de normale bijdrage weer uitgekeerd worden. 
 
Administratieve medewerkers 
Voor kleine administratieve taken en voor contacten met de diverse gemeentelijke 
administratieve diensten werden door de Raad van Bestuur voor elke gemeente een 
administratieve medewerker aangeduid. Dit laat toe om de administratieve taken 
voor de archeoloog tot een minimum te beperken of toch aanzienlijk te 
vergemakkelijken. Deze administratieve taken bestonden uit: 
 onderhoud contacten met het schepencollege en gemeentebestuur; 
 aanleveren van relevante informatie omtrent de werking van de gemeente; 
 doorgeven van informatie, documenten,… 
 … 
 

 
Statuten 
Wegens onduidelijkheden omtrent de te doorlopen procedure werden de statuten 
nog niet doorgestuurd naar het Belgische Staatsblad. De onduidelijkheden hebben 
voornamelijk te maken met de instantie die het eerst de statuten zal behandelen. 
Voorbeelden uit andere regio‟s (KLAD en ADAK) tonen aan dat de procedure 
allerminst eenduidig is.  
Tussen 2006 en 2010 werden de statuten meerdere malen aangepast. De laatste 
versie (20-11-2009) liet toe de ZOLAD door te laten groeien naar ZOLAD+, de eerste 
Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst van Vlaanderen, waarover later meer. 
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Deel II 
De archeologische werking 
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2005 
 

Het actualiseren van de inventaris van de archeologische 
erfgoedwaarden en het uitvoeren van prospecties 
 
Prospecties door Dhr. Groenendijk 
In het kader van de leembank-problematiek werden op vraag van dhr. Van den Hove, 
erfgoedconsulent bij de Afdeling monumenten en Landschappen, bepaalde percelen 
in de gemeenten Lanaken en Riemst onderworpen aan een intensieve prospectie. 
De resten werden door het VIOE op Romeinse resten gecontroleerd, de 
middeleeuwse resten werden gedetermineerd door dhr. W. Tiri van Archaeological 
Solutions  
In het kader van zijn functie bij de KULeuven en de gemeente Riemst prospecteerde 
Dhr. Groenendijk de verschillende leemgroeves in het gebied. Hierbij kwamen 
diverse vuurstenen artefacten aan het licht (zie verder). Er werd aan hem gevraagd 
van elke vondstconcentratie een vondstmelding te doen. Deze werden doorgestuurd 
naar de bevoegde administraties en door de ZOLAD verwerkt ten behoeve van de 
CAI. 
 
Prospecties door dhr. de Warrimont 
De Warrimont prospecteerde in het voorbije eveneens de diverse leemgroeves. 
Hierbij werden een aantal artefacten aangetroffen, waarvan ook melding werd 
gemaakt. 
 
Luchtfotografie KULeuven 
In het kader van de leembank-problematiek werd ook aan Prof. Dr. Lodewijkx 
gevraagd luchtprospecties uit te voeren op de bedreigde terreinen. Voorlopig leverde 
dit weinig op. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de slechte 
zichtbaarheid van de archeologsische fenomenen te wijten aan 1) de 
ruilverkavelingen, 2) de intensieve landbouw 
en 3) de slechte atmosferische 
omstandigheden. 
Er werden naast de door de leemontginning 
bedreigde gebieden ook nog andere zones 
overvlogen. Deze leverden daarentegen wel 
archeologische sporen op: in Briegden (zie 
verder) werd een vierkante structuur 
waargenomen en in Millen naar alle 
waarschijnlijkheid een geniveleerde 
tumulus. 
 
Contacten met (detector)-amateurs 
In het gebied zijn diverse (detector-)amateurs werkzaam. De ZOLAD nam het 
initiatief om deze amateurs rond de tafel te verzamelen en te praten over een 
mogelijke samenwerking. Dit gebeurde op 8 juni 2005. Hier werd voorgesteld een 
aantal werkgroepen op te richten. Dit zal verdere concrete vormen aannemen in 
2006. 
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Anderzijds kreeg de ZOLAD via diverse kanalen berichten dat er detector-amateurs 
in het gebied „gespot‟ waren. De ZOLAD nam contact op met elk van deze amateurs 
en nodigde hen uit voor een gesprek. Hierbij werd hen gevraagd van elke vondst een 
vondstmelding te doen. Dit leverde tot nog toe weinig tot geen resultaten op.  
 
Contacten met heemkringen in de regio 
Vanwege de grootte van het gebied zag de ZOLAD de noodzaak in om met de 
diverse heemkringen in de regio een samenwerkingsverband aan te gaan. Zij werden 
eveneens uitgenodigd voor een gesprek. Zij verklaarden zich bereid om in de 
toekomst met de ZOLAD samen te werken, zij het in beperkte mate en voor zover dat 
hun eigen werking niet hypothekeerde. 
 

Opstellen van een Lokale Archeologische Advieskaart 
In de eerste maanden na de oprichting werd een eerste voorlopige kaart opgemaakt. 
Deze kaart was een combinatie van de gangbare LAA en een vertaling van de 
Nederlandse IKAW. Deze kaart was tot voor kort in een testfase, maar werd 
afgevoerd vanwege het feit dat deze niet bruikbaar was in een planologische context. 
De kaart werd dan ook zodanig omgevormd dat ze dat wel werd.  
 

Het uitbrengen van advies bij de ruimtelijke planning en 
stedenbouwkundige vergunningen 
In mei en juni organiseerde de ZOLAD een overleg met de drie gemeentelijke 
afdelingen verantwoordelijk voor de bouwvergunningen. Er werd afgesproken een 
testfase te doorlopen. Deze liep af eind december 2005. Er werd afgesproken dat de 
haalbaarheid op het einde van deze termijn zou besproken worden. 
De zes maand durende testfase hield in dat alle grote ingrepen, met inbegrip van de 
eengezinswoningen, voor advies overgemaakt werden en dat de ZOLAD ook 
daadwerkelijk voor al deze dossiers advies uitbracht. De intergemeentelijke archeoog 
wou namelijk zelf ervaren wat dit meebrengt que tijdsinvestering en qua return van 
de bouwheer. Aan de bouwheer werd, bijvoorbeeld bij een geadviseerde 
werfcontrole, gevraagd de ZOLAD door middel van een standaarddocument op de 
hoogte te brengen van de start van de graafwerken. Wat de werfcontroles betreft 
was het aantal respondenten bedroevend laag. Bovendien was de archeologische 
return van de werfcontroles eveneens laag. Dit was weliswaar verwacht. In totaal 
werden sinds mei 2005 ca. 170 adviezen uitgebracht. Begin december werd, na 
evaluatie van de testfase, een nieuwe adviesmethode toegepast, deze bereid in 
zekere zin de inwerkingtreding van het beleidsplan voor. 
Een tweede terrein waar de ZOLAD actief is geweest, waren de voorbereidingen van 
de verschillende Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS). Het GRS van 
Bilzen werd in 2005 voltooid. Hierin werden een aantal paragrafen opgenomen: 
 
Ook in het kader van het GRS van Lanaken werden een aantal gesprekken gevoerd. 
Op vraag van de Afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Lanaken schreef 
de ZOLAD eveneens een aantal archeologische paragrafen. In februari of maart 
2006 zullen deze teksten besproken worden en ingevoegd worden in het GRS. 
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Het uitvoeren van werfcontroles en noodonderzoek 
Hierboven werden al de problemen omtrent de werfcontroles toegelicht, niettemin 
werden er zo een twintigtal werfcontroles uitgevoerd. In slechts drie gevallen waren 
deze positief. Het ging met name om: 
 Cornelstraat te Munsterbilzen 

In de Cornelstraat werden een aantal kuilen aangetroffen, weliswaar zonder 
enig verband, noch enige (dateerbare) inhoud. Er werden geen verdere acties 
ondernomen. 

 Bilzersteenweg te Vlijtingen 
Langs de Bilzersteenweg werd tijdens aquafinwerken de oude 
(gekanaliseerde) loop van het Hezerwater in kaart gebracht. Er werd een 
coupe gezet dwars op de loop. Er werden geen verdere acties ondernomen. 

 Valmeerstraat te Herderen 
In de Valmeerstraat werden op een diepte van ca. 2.5 m. een begraven 
bodem aangetroffen. In de uitlogingshorizont van deze bodem bevonden zich 
talrijke resten uit de Bandkeramiek (zie verder). 

 
Het uitgevoerde noodonderzoek kaderde meestal in een groter project, zoals dat van 
Bilzen, waardoor dit meegenomen wordt in de uitvoering van het overige (geplande) 
veldwerk. Zo nam ARON een deel van de registratie over op het Camille 
Huysmansplein. Anders was de situatie bij het noodonderzoek bij de bouw van de 
nieuwe vleugel van de brandweerkazerne (zie verder).  
 
Naar aanleiding van de vondstmelding in de groeve Vandersanden te Veldwezelt 
werd in overleg met de Nv. Vandersanden, de Afdeling Monumenten en 
Landschappen en de KULeuven besloten een kleinschalig onderzoek uit te voeren 
naar de context van de tijdens de veldprospectie gevonden prehistorische artefacten. 
Hiertoe werd een vlak van 5x10 m opgeschoond zodat de context beter zichtbaar 
werd. Nader onderzoek wees uit dat de vondsten zich net onder het erosief vlak met 
de Weichsel-löss bevond. Dit was volgens de Eenheid Prehistorische Archeologie 
van de KULeuven voldoende reden om een definitief onderzoek in te stellen. Dit 
onderzoek liep van september tot november 2005. De resultaten van dit onderzoek 
zullen binnenkort gepubliceerd worden in de geëigende vakliteratuur. 
 
 

Het samenwerken met archeologen die over een 
opgravingsvergunning beschikken en rapporteren over de 
uitgevoerde opgraving 
 
De ZOLAD werkte in het voorbije werkjaar samen met archeologen die over een 
opgravingsvergunning beschikken in het kader van de volgende projecten: 

 Centrumplan 2de fase te Bilzen 

 Groeve Vandersanden te Veldwezelt 
 
De rapportering van de opvolging bij de werken in Bilzen gebeurt na afronding van 
het volledige onderzoek in het najaar van 2006, deze van de opgravingen in 
Veldwezelt in de loop van 2006. 
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Het deelnemen aan studiedagen georganiseerd door de Afdeling 
Monumenten en Landschappen en hierover eenmaal per jaar 
rapporteren 
 
Tijdens het werkjaar 2005 (sinds mei) werden geen studiedagen ingericht. Er werd 
wel, geheel vrijblijvend, deelgenomen aan de studiedag erfgoedlandschappen op 26 
april 2005. 
 

Het bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen en 
van alle verrichte terreinwerkzaamheden 
 
Tussen Mei en December 2005 werden 188 adviezen uitgebracht. Negen daarvan 
voor de afdeling ML, 40 voor de gemeente Lanaken, 85 voor de gemeente Bilzen en 
54 voor de gemeente Riemst. Aanvankelijk werd geen drempelwaarde ingesteld, 
zodat ook bouwvergunningen voor eengezinswoningen ter advies werden 
voorgelegd. Wegens de lage return, zal deze piste in 2006 verlaten worden (cfr. 
infra.) 
 

Het opmaken van een beheersplan voor 2006  
 
Vanaf september werd begonnen aan de opmaak van een beleids- en beheersplan 
archeologie voor de gemeenten Bilzen, Riemst en Lanaken. Het plan werd opgevat 
om de huidige inzichten omtrent het beheer van archeologisch erfgoed en dan vooral 
de principes van het verdrag van Malta in een gemeentelijke context in te schrijven. 
Dit maakte het beheersplan heel ambitieus qua opzet, maar daarvoor niet minder 
realiseerbaar. Gesprekken met de diverse diensthoofden verantwoordelijk voor 
ruimtelijke ordening en de vergunningen hadden immers aangetoond dat de 
voorhanden zijnde instrumenten zeker bruikbaar waren om de malta-principes in 
gemeentelijke context te implementeren. Bovendien waren ze in Vlaanderen op 
gemeentelijk niveau nauwelijke aangewend in een brede archeologische context.  
 

Het nemen van initiatieven ter verbreding van het maatschappelijk 
draagvlak 
 
Hoewel de tijd kort was om dergelijke initiatieven op een gestructureerde manier op 
te zetten, werden wel een aantal ad hoc-maatregelen getroffen om archeologie bij 
een breed publiek kenbaar te maken. Zo werd in het kader van de werken aan de 
markt in Bilzen, in samenwerking met de heemkundige kring van Bilzen Belisium, 
een infokeet ingericht. Belisium nam het geschiedkundige luik voor haar rekening, de 
ZOLAD het archeologische luik. Op 14/7/2005 werd ze onder persbelangstelling 
ingehuldigd. 
 
Op vraag van de ZOLAD werden in de gemeentelijke informatiebladen ruimte 
vrijgemaakt om de ZOLAD en haar archeoloog voor te stellen. Onder de titel „Tien 
vragen voor de archeoloog‟ kregen de inwoners een reeks antwoorden op de meest 
gestelde vragen. Een van die vragen was bijvoorbeeld: “mag iedereen zomaar 
opgraven?” 
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De ZOLAD werd ook tweemaal uitgenodigd om de inhoud van „Bilzen in Beeld‟, de 
stadsTV van Bilzen, te verzorgen (19/8/2005 en 10/1/2006). Een eerste uitzending 
werd gewijd aan de vondsten op de markt te Bilzen, een tweede aan een 
archeologische tijdreis van de prehistorie tot de middeleeuwen aan de hand van sites 
op Bilzers grondgebied. 
 
Voorts gaf de intergemeentelijke archeoloog diverse interviews voor radio en krant. 
niet alleen ten tijde van de aanstelling, maar ook in het kader van de vondsten in 
Bilzen en Lanaken 
 
Tenslotte werden de eerste stappen gezet om een informatieve internetsite te 
ontwerpen. Veerwacht wordt dat deze begin maart online gaat. 
 
 

Het zetten van de nodige stappen om het werkgebied van de 
projectvereniging ZOLAD te verruimen. 
 
voorlopig niet aan de orde 
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2006
2
 

 

Beleidsvoorbereidende en -opvolgende taken 
 Maken van een overzicht van de archeologische erfgoedwaarden in de regio 

o waardevolle sites  
Op dit moment is de kennis nog te beperkt om sites te evalueren naar 
of te selecteren op hun intrinsieke of wetenschappelijke waarde 

o objecten/vondsten 
Er is een begin gemaakt van een inventaris van de plaatsen waar de 
archeologische vondsten worden bewaard. Hiervoor werd ook contact 
opgenomen met de depotbeheerders van de diverse instanties. Het 
gaat om het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren, het depot 
van het VIOE te Zellik en het depot van de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis. Wat de prospectievondsten betreft, zal ook 
gekeken worden wat hier mogelijk is.  

 Actualiseren van de inventaris van de archeologische erfgoedwaarden in het 
gebied.  
In 2005 werden 21 locaties aan de Centrale Archeologische Inventaris 
toegevoegd. Tot 13 december 2006 waren al 36 nieuwe locaties opgetekend. 
Anderzijds werden enkele al bekende archeologische vindplaatsen 
herbevestigd door prospecties. Er werden acht vondstmeldingen gedaan. 

- één vondstmelding door J.P. de Warrimont, vrijetijdsarcheoloog 
- vijf vondstmeldingen door B. Emons, metaaldetectoramateur 
- twee vondstmeldingen door R. Wenzlawski, metaaldetectoramateur 

 
 Opstellen van een lokale archeologische advieskaart (LAA) op als instrument 

voor het archeologische beleid met bijzondere aandacht voor risicogebieden. 
Een beheerskaart met aandacht voor de risicogebieden was al klaar in 2005 
(zie jaarverslag 2005). Deze werd in 2006 geüpdatet. 

 
 Bewaken van de integratie, op termijn, van het archeologische beleid in de 

structuurplanning en de stedenbouw 
Diverse afspraken zijn gemaakt met de deelnemende gemeenten. Zo werden 
enkele archeologische paragrafen opgenomen in de verschillende gedeelten 
van de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen van Lanaken en Riemst. 
In het GRS van Bilzen werden al in 2005 de voor archeologie noodzakelijke 
paragrafen opgenomen. 
In overleg met de gemeente Bilzen werd ook gekeken in hoeverre een 
gemeentelijke archeologische verordening hier enige hulp kon bieden.  

 
 Geven van advies bij belangrijke / grotere stedenbouwkundige vergunningen 

In 2006 (status 8/11/2006) werden 78 adviezen verstrekt. 8 van de 78 in het 
kader van art. 127 DRO, 26 in het kader van de overeenkomst met de 
gemeente Lanaken, 15 in het kader van de overeenkomst met de gemeente 
Riemst en 29 in het kader van de overeenkomst met de gemeente Bilzen. 

                                                 
2
 De resultaatsverbintenis uit 2006 verschilde danig van deze uit 2005; vandaar de andere structuur 
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Deze getallen weerspiegelen grotendeels de verhoudingen tussen de 
verschillende gemeente wat de ruimtelijke impact betreft. 

 
 Bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen  

Dit werd bij het jaarverslag gevoegd, maar is niet relevant voor deze bundeling 
 
 Bijhouden van een register van alle verrichte terreinwerkzaamheden. 

Onderstaande tabel toont de periode en de duur van de diverse 
veldwerkzaamheden. De rode titelkleur verwijst naar een project dat de 
ZOLAD zelfstandig uitvoerde, de overige projecten werden uitbesteed aan 
ARON bvba. Bij dergelijke projecten verzorgde de ZOLAD de 
terreincoördinatie. 
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 Opmaken van een archeologisch beheersplan op voor 2007. 

Hiervoor verwijzen we naar deel III 
 

Veldwerk 
 Verrichten (of laten verrichten) van prospecties met het oog op de detectie van 

nieuwe vindplaatsen met bijzondere aandacht voor de risicogebieden 
Van de 36 nieuwe vindplaatsen zijn er 8 ontdekt middels actieve 
veldprospectie door de intergemeentelijke archeoloog, 15 middels 
veldprospectie door vrijetijdsarcheologen. Verwacht wordt dat het aantal 
vondsten tegen het einde van 2006 nog zullen toenemen. De ZOLAD 
stimuleerde immers een aantal vrijetijdsarcheologen om hun vondsten, ook 
met terugwerkende kracht, te melden bij de intergemeentelijke dienst. Naar 
schatting zullen zo een vier vrijetijdsarcheologen ingaan op dit voorstel. 
De prospecties van dhr. Groenendijk noch de luchtfotografische prospecties 
door de KULeuven leverden in 2006 nieuwe archeologische sites op. De 
prospecties van dhr. de Warrimont daarentegen wel (zie deel III). Ook dhr. 
Sourbron, actief vrijwilliger bij diverse opgravingen, meldde een drietal nieuwe 
vindplaatsen in Bilzen. 
Op 28/9/2006 vond ook de jaarlijkse bijeenkomst van vrijetijdsarcheologen 
werkzaam in het gebied. Een zestal archeologen gaven zich op voor het 
uitvoeren van gerichte prospecties. 
In 2006 meldden zich ook een vijftal nieuwe vrijetijdsarcheologen. vier ervan 
prospecteren actief waarvan drie met een metaaldetector. Er werd hen 
aangeraden contact op te nemen met de provinciale archeoloog te Tongeren. 
ZOLAD zal fungeren als meldpunt. 

 Verrichten van controles op bouwwerven 
In 2006 werden 11 werfcontroles en 3 begeleidingen uitgevoerd. Voor meer 
details over de diverse dossiers, wordt verwezen naar Deel II 
- Verkaveling Heeneberg te Herderen, uitgevoerd door de ZOLAD 
- Sint-Pieterspoort te Rekem, uitgevoerd door de ZOLAD 
- Onderwijsstraat te Munsterbilzen, uitgevoerd door de ZOLAD 
- Verkaveling Heukelommerweg te Heukelom, uitgevoerd door de ZOLAD 
- Ruilverkaveling Vliermaalroot te Beverst, uitgevoerd door de ZOLAD 

 Verrichten of laten uitvoeren van noodonderzoek 
In 2006 werd slecht driemaal, in de strikte zin van het woord, noodonderzoek 
verricht, met name bij de doortocht van de N730 te Munsterbilzen, bij de Sint-
Pieterspoort te Rekem (zie deel II). In het eerste dossier werd een 
aanvankelijke archeologische begeleiding omgezet in een noodopgraving 
vanwege belangrijke vondsten. In het tweede dossier werd slechts tijd 
uitgetrokken voor een sporenregistratie zonder verder graafwerk. 
Een aparte categorie is het veldwerk dat verricht is naar aanleiding van de 
vondst van de skeletten te Veldwezelt. Hier werd het graafwerk uitgevoerd 
door het DVI (Disaster Victim Identification) van de Gerechtelijke Politie in 
samenwerking met Marit Vandenbruaene, fysisch antropologe.  
 

 Opvolgen van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan van andere 
archeologen of instanties. 
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In Bilzen, Riemst en Lanaken werden in totaal zes onderzoeken verricht. 
Hierna volgt een kort overzicht van de diverse projecten, voor meer 
bijzonderheden verwijzen we naar deel II. 
 

o Riemst: 
o Uitbreiding landbouwbedrijf Moors te Vlijtingen, uitgevoerd door de 

ZOLAD 
o Bilzen: 

o Voortzetting Markt te Bilzen, uitgevoerd door ARON bvba 
o Doortocht N730 te Munsterbilzen, uitgevoerd door ARON bvba 
o Onderwijsstraat te Munsterbilzen, uitgevoerd door ARON bvba 

o Lanaken: 
o Bedrijventerrein Europark te Lanaken, uitgevoerd door ARON bvba 
o Pietersheim te Lanaken, uitgevoerd door ARON bvba 

 

Sensibiliserende en stimulerende taken  
 Aanmoedigen van archeologisch onderzoek in de regio 

Met het oog op een archeologische opvolging van de uitbreiding van de 
Vandersandengroeve in Kesselt werd een overleg met Nv Vandersanden 
Steenfabrieken georganiseerd. De ontginner, die voorlopig nog steeds werkt 
onder de exploitatievergunning uit 2000, zou in november 2007 met de 
uitbreiding starten. Hierbij was overeengekomen in de exploitatievergunning 
dat het IAP hierbij zou betrokken worden. Aangezien de situatie op Vlaams 
niveau sinds 2000 drastisch gewijzigd zijn, was dit niet meer haalbaar. Tijdens 
het overleg werd bekomen dat het vooronderzoek door de ontginner zou 
betaald worden en dat dit onderzoek als testcase voor de overige gebieden 
kon gelden. 

 Fungeren als aanspreekpunt voor de regio en zorgen voor afstemming tussen 
de verschillende partners in de regio. 
Dit gebeurde in dossiers waar meerdere partijen met elkaar in contact 
kwamen. Er kan hier bijvoorbeeld verwezen worden naar het 
beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater, naar de restauratie van het 
burchtdomein Pietersheim, enz. 

 Nemen van initiatieven ter verbreding van het maatschappelijk draagvlak,  
o Sensibiliseren van het brede publiek 

Er werden tal van initiatieven genomen om het brede publiek kennis te 
laten maken met archeologie. Een eerste initiatief was het plaatsen van 
kijkkasten in de diverse gemeentehuizen, met Riemst als testcase. De 
gemeente kreeg haal wat positieve reacties hierover op de Opendeurdag. 
Een tweede initiatief was de „archeologische tijdreis van de prehistorie tot 
de middeleeuwen aan de hand van sites op Bilzers grondgebied‟. Dit was 
een programma op Bilzen in Beeld dat op 10/1/2006 in lus werd 
uitgezonden 
Een derde initiatief was het organiseren van rondleidingen. Zo werd er 
bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitzonderlijke vondsten te 
Munsterbilzen een „opensleufdag‟ gehouden. Dit initiatief trok ca. 400 
bezoekers aan. Daarnaast gaf de intergemeentelijke archeoloog nog aan 
scholen en toeschouwers uitleg. 
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Een vierde, maar steeds weerkerend initiatief is het naar buiten brengen 
van persberichten. Hierbij gaf de intergemeentelijke archeoloog diverse 
interviews voor radio, TV en krant. 
Een laatste initiatief is het deelnemen aan lezingenreeksen van lokale 
(erfgoed)verenigingen (Lezingenreeks „Spraakwater‟ in Tongeren, 
deelname aan de „ZOL-bijeenkomsten‟, een vergadering van alle 
heemkundigen uit Zuid-Oost-Limburg en de lezingenreeks van de GOGRI). 
Er werd in 2006 ook deelgenomen aan de Erfgoeddag (thema kleur dat 
werd ingevuld als „kleur, archeologie en luchtfoto‟s‟) en de Open 
Monumentendag op het burchtdomein van Pietersheim (Lanaken) in het 
kader van Monumentenstrijd. 

o Sensibiliseren van specifieke doelgroepen zoals bouwheren-promotoren 
en architecten 
Ook hier kan verwezen worden naar het overleg met de ontginners in de 
streek. Anderzijds wordt er aan ad-hoc-sensibilisering gedaan in het kader 
van specifieke dossiers. Structureel sensibiliseren van specifieke 
doelgroepen is echter voorlopig niet haalbaar wegens tijdsgebrek. 

o Andere: 
- In 2006 werd afgesproken dat in Bilzen en Lanaken de bevoegdheid 

archeologie zou toegewezen worden aan een schepen. 
- Het voorbije jaar verstrekte de ZOLAD ook informatie voor de oprichting 

van andere IAD‟s: Kortenberg, Lommel, Hageland 
 Aandacht hebben voor vrijwilligerswerking 

In 2005 werd al een aparte verzekering afgesloten om vrijwilligers werk toe te 
laten. In 2006 werden er tijdens diverse projecten vrijwilligers ingezet: 
Europark (detectoramateurs), Munsterbilzen N730 (detectoramateur en 
vrijetijdsarcheoloog), Markt Bilzen (vrijetijdsarcheoloog), werfcontroles 
(vrijwillige archeoloog) en prospecties (student archeologie) 

 Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van 
archeologie en omzetten van die inzichten in de praktijk. 
De ZOLAD nam deel aan diverse lezingenreeksen (Spraakwater, GOGRI,…), 
congressen (Archaeologia Mediaevalis, Reuvensdagen) en studiedagen 
(Studiedag Merovingers VUBrussel, Ontsluiting Erfgoed Antwerpen, 
Contactdag prehistorie). 
Tijdens dergelijke bijeenkomsten werd de bibliotheek van de ZOLAD 
meerdere malen uitgebreid. 
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2007 
 

Beleidsvoorbereidende en -opvolgende taken 
 Maken van een overzicht van de archeologische erfgoedwaarden in de regio 

o waardevolle sites  
In 2007 werd begonnen met het opzetten van een aantal projecten die in de 
toekomst zullen toelaten de archeologische erfgoedwaarden on-site te 
evalueren. Deze projecten zullen besproken worden in Deel II (zie verder). 
Het gaat om: 

 de evaluatie van enkele Romeinse villaterreinen 

 de evaluatie van de Bandkeramische site van Waltwilder 

 de evaluatie van het plateau van Caestert 
o objecten/vondsten 

In navolging van het opstellen van een inventaris (2006) van de 
bewaarlocatie van de diverse opgravingsarchieven en van objecten die 
vroeger in de regio Bilzen, Riemst en Lanaken zijn opgegraven, werd in 2007 
contact opgenomen met en desgevallend een bezoek gebracht aan de 
diverse instellingen die de opgravingsarchieven en collecties beheren. Ook 
de amateurverzamelingen zijn voor de overgrote meerderheid in kaart 
gebracht.  

o Op initiatief van enkele heemkundekringen in de regio (Wiosello, heemkunde 
Rosmeer en Bilisium) werd begonnen aan het project „archeobib‟. Het project 
beoogt de inventarisatie van alle „archeologische‟ publicaties uit de regio. 

o De ZOLAD stapte ook in het (provinciale) project „aarden monumenten‟. Dit 
project beoogt de inventarisatie en monitoring van bv. tumuli in Haspengouw. 
Er werd een werkbezoek afgelegd op 16/4/2007. Eindpunt is het congres 
'The Archaeology of Erosion, The Erosion of Archaeology'‟ dat het VIOE 
organiseert. 

 
 Actualiseren van de inventaris van de archeologische erfgoedwaarden in het 

gebied.  
In 2007 werd een spectaculaire stijging van vondstmeldingen in de regio 
waargenomen. Deze stijging is niet alleen te verklaren vanuit het feit dat er beter 
en meer samengewerkt wordt met de diverse metaaldetectoramateurs en 
vrijetijdsarcheologen, maar ook vanuit het feit dat enkele spijtige voorvallen met 
metaaldetectie in het naburige Tongeren de discussie rond vondstmeldingen 
deed oplaaien, met het gekende positieve gevolg. 
Uiteraard werden ook een aantal bekende archeologische vindplaatsen door 
prospecties herbevestigd. In de toekomst zal de ZOLAD er proberen op toe te 
zien dat deze plaatsen niet meer bezocht worden. Vanzelfsprekend is hier een 
mentaliteitswijziging bij de amateurs voor nodig. 
In totaal werden er meer dan vierhonderd vondstmeldingen gedaan. 
 

- 350 vondstmeldingen door A. en D. Stulens, metaaldetectoramateurs 
- 22 vondstmeldingen door B. Emons, metaaldetectoramateur 
- 30 vondstmeldingen door E. Rondags, metaaldetectoramateur 
- 11 vondstmeldingen door de ZOLAD 
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Er werd in 2007 ook een begin gemaakt de bestaande inventaris te controleren 
en zonodig aan te passen en/of aan te vullen. In 2008 zal hier ook nog een 
beperkte periode aan gewerkt worden. Verwacht wordt dat medio 2008 alle 573 
records zullen gecontroleerd zijn. Van deze 573 records is 20 procent (116) niet 
gelokaliseerd. Er zal gepoogd worden deze 116 records toch te lokaliseren. 

 Opstellen van een lokale archeologische advieskaart (LAA) op als instrument 
voor het archeologische beleid met bijzondere aandacht voor risicogebieden. 
Ook in 2007 werd deze kaart geüpdatet  

 Bewaken van de integratie, op termijn, van het archeologische beleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw 
De afspraken die in het verleden met betrekking tot dit onderwerp werden 
gemaakt, golden nog steeds in 2007. Er dient aan toegevoegd dat deze 
afspraken steeds betere vruchten afwerpen. Kenmerkend voor deze verbetering 
is de volgende anekdote. In oktober werd de Afdeling Ruimtelijke Ordening van 
de gemeente Lanaken vanuit de ontginningssector geconfronteerd met de vraag 
of er inderdaad een archeologisch advies nodig was voor een uitbreiding van de 
groeve. De ambtenaar in kwestie antwoordde de man dat er zoiets bestaat als 
een archeologische zorgplicht en dat hij hiervoor met de ZOLAD contact moest 
opnemen… 
Vorig jaar werd in het jaarverslag ook al gemeld dat er in Bilzen gewerkt wordt 
aan een gemeentelijke archeologische verordening. De gesprekken omtrent een 
dergelijke verordening lag in 2007 grotendeels stil, mede omdat er aan een 
nieuw voorstel werd gewerkt dat op termijn zal opgenomen worden in deze 
verordening. Het gaat met name om een voorstel om de woon-in- en –
uitbreidingsgebieden voorafgaandelijk aan elke ontwikkeling te gaan evalueren. 
Voor een bespreking te gronde verwijzen we naar Deel II. 

 Geven van advies bij belangrijke / grotere stedenbouwkundige vergunningen 
In 2007 (status 15/11/2006) werden 57 adviezen verstrekt. 18 van de 57 in het 
kader van art. 127 DRO, 10 in het kader van de overeenkomst met de gemeente 
Lanaken, 6 in het kader van de overeenkomst met de gemeente Riemst en 24 in 
het kader van de overeenkomst met de gemeente Bilzen. Deze getallen 
weerspiegelen nog steeds grotendeels de verhoudingen tussen de verschillende 
gemeente wat de ruimtelijke impact betreft. 
Een bijzondere vermelding verdient het overleg in het kader van het Milieu-
effectenRapport (MER) in het kader van de leemwinning in Zuid-Limburg. Dit 
overleg wordt gecoördineerd door Aeolus-Gedas uit Diest. De ZOLAD neemt 
deel aan dit overleg met het oog op de kwaliteitsbewaking rond archeologie en 
de hieraan gerelateerd procedures. 

 Bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen  
Dit werd bij het jaarverslag gevoegd, maar is niet relevant voor deze bundeling 

 Opmaken van een archeologisch beheersplan op voor 2007. 
Hiervoor verwijzen we naar deel III 

 Bijhouden van een register van alle verrichte terreinwerkzaamheden. 
Onderstaande tabel toont de periode en de duur van de diverse 
veldwerkzaamheden.  
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Maand Week LA-07-PI KE-07-OSV MI-07-RI RI-07-ABT RI-07-HE MA-07-BIE LA-07-EUR ME-07-SVM MU-07-AP RI-07-EYC KE-07-GNN NE-07-DE WA-07-LBK MA-07-GER KS-07-SCH KE-07-GOS MU-07-IGZ 

J 1                   

 2              ZOLAD     

 3 Verwerking                 
 4                   

F 5                   
 6                   

 7                   
 8 ARON                 

M 9                   
 10                   

 11                   
 12 verwerking                 

A 13                   

 14                   
 15 ARON                 
 16                   

 17                   
M 18 verwerking                 
 19 en                 

 20 occasionele KUL                
 21 registraties                 

J 22     ARON               

 23                    

 24      VIOE              

 25 oplevering                   

J 26 
eerste 

concept                  
 27                    
 28                    
 29                    

A 30                    

 31       ARON             
 32                    

 33        ARON            

 34         BAAC           
S 35                     
 36                     
 37                     
 38                     

 39           ARON          

O 40             Stud. Mz         

 41             ARON        

 42   verwerking          ARON       

 43                     

N 44               ARON      

 45                     

 46                      

 47              ARON  RAAP  ARON  ARON 

D 48                      

 49                      

 50                 ARON  ARON  
 51                       

 52                                   

 
 

LA-07-PI   Lanaken – Pietersheim 
KE-07-OSV  Veldwezelt – Oudste site van Vlaanderen 
MI-07-RI   Millen – Ringboomstraat 
RI-07-ABT  Riemst – Alden Biesen (tuin) 
RI-07-HE   Riemst – Herderenweg 
MA-07-BIE  Martenslinde – Biesenveldweg 
LA-07-EUR  Lanaken – Europark 
ME-07-SVM  Membruggen – Steenbakkerijen van Membruggen 
MU-07-AP  Munsterbilzen – Appelboomgaardstraat 
RI-07-EYC  Riemst – Eyckendael 
KE-07-GNN  Veldwezelt – Groeve Nelissen Noord 
NE-07-DE  Neerharen – Delstraat 
WA-07-LBK  Waltwilder – Lineaire BK-site 
MA-07-GER  Martenslinde – Gerlachusstraat 
KS-07-SCH  Kleine Spouwen – Schildstraat 
KE-07-GOS  Veldwezelt – Groeve Op de Schans 
MU-07-IGZ  Munsterbilzen – Industriezone Genk Zuid 
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Veldwerk 
 Verrichten (of laten verrichten) van prospecties met het oog op de detectie van 

nieuwe vindplaatsen met bijzondere aandacht voor de risicogebieden 
Van de ca. 400 nieuwe vindplaatsen zijn er 11 ontdekt middels actieve 
veldprospectie door de intergemeentelijke archeoloog, de overige middels 
veldprospectie door vrijetijdsarcheologen en metaaldetectie-amateurs. Deze 
stijging is te verklaren vanuit het feit dat, zoals aangekondigd in het 
jaarverslag van 2006, diverse amateur-collecties met terugwerkende kracht 
werden aangemeld.  
 
De prospecties van dhr. Groenendijk noch de luchtfotografische prospecties 
door de KULeuven leverden in 2007 nieuwe archeologische sites op. De 
prospecties van dhr. de Warrimont daarentegen wel (pers. meded. 
10/11/2007).  
 
Op 13/11/2006 vond ook de jaarlijkse bijeenkomst van vrijetijdsarcheologen 
werkzaam in het gebied. Tijdens deze vergadering meldden zich een aantal 
nieuwe vrijwilligers zodat het totale aantal vrijetijds-archeologen en 
metaaldetectie-amateurs ondertussen is gestegen tot negentien. Zij werden 
allen aangeraden contact op te nemen met de provinciale archeoloog te 
Tongeren. De ZOLAD zal fungeren als meldpunt. 
Er zijn nog twee metaaldetector-amateurs werkzaam in het gebied, maar zij 
konden nog niet overhaald worden hun vondsten aan te melden. Een 
voorlopig overzicht van de vlakdekkende prospectie bevindt zich in Deel II. 
 

 Verrichten van controles op bouwwerven 
In 2007 werden 2 werfcontroles uitgevoerd. In alle gevallen waren deze 
negatief: 

- Dorpstraat te Gellik (Lanaken) 
- Klokkestraat te Bilzen (centrum) 

 
Er werden ook een aantal begeleidingen uitgevoerd, weliswaar niet door de 
intergemeentelijke archeoloog:  

- Agro Riemst te Riemst 
- Aanleg van twee voetbalvelden te Martenslinde 
- Uitbreiding A Groeve Nelissen Noord te Veldwezelt-Kesselt 

Hiervoor verwijzen we naar Deel II 
 
 Verrichten of laten uitvoeren van noodonderzoek 

In 2007 werd geen, in de strikte zin van het woord, noodonderzoek verricht.  
In alle gevallen was het uitgevoerde onderzoek voortkomende uit het 
stedenbouwkundig advies dat de ZOLAD gaf. 
 

 Opvolgen van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan van andere 
archeologen of instanties. 
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In Bilzen, Riemst en Lanaken werden in totaal achttien onderzoeken verricht. 
Hierna volgt een kort overzicht van de diverse projecten, voor meer 
bijzonderheden verwijzen we naar deel II. 
 

o Riemst: 
o Ringboomstraat te Millen (ARON bvba) 
o Agro-Riemst aan de Herderenweg te Riemst (ARON bvba) 
o Bouw Rust- en verzorgingstehuis te Riemst (ARON bvba) 
o Uitbreiding Steenbakkerijen van Membruggen te Membruggen 

(ARON bvba) 
 

o Bilzen: 
o Aanleg voetbalvelden te Martenslinde (ARON bvba) 
o Uitbreiding Rust- en verzorgingstehuis te Munsterbilzen 

(Studiebureau Monumentenzorg bvba) 
o Uitbreiding Fabrieksterrein Vandersanden nv. te Spouwen (ARON 

bvba) 
o Waardestellend onderzoek op de LBK-site te Waltwilder (RAAP bv) 
o Verkaveling St-Gerlachusstraat te Martenslinde (ARON bvba) – 

uitgesteld tot 2008 
o Bedrijventerrein Genk-Zuid - Kieleberg te Munsterbilzen (ARON 

bvba) 
 

o Lanaken: 
o Pietersheim te Lanaken (ARON bvba) 
o Onderzoek Oudste site van Vlaanderen (KULeuven) 
o Bedrijventerrein Europark te Lanaken (BAAC bv) 
o Verkaveling Delstraat te Neerharen-Rekem (ARON bvba) 
o Uitbreiding Groeve Nelissen Noord te Veldwezelt-Kesselt (ARON 

bvba) 
o Uitbreiding Groeve Vandersanden nv. te Veldwezelt-Kesselt 

(ARON bvba) – uitgesteld tot 2008 
o Rozijnenstraat te Lanaken (ARON bvba) 

 

Sensibiliserende en stimulerende taken  
 Aanmoedigen van archeologisch onderzoek in de regio 

Er werden diverse stappen ondernomen om de diverse leemboeren uit de 
regio allen rond de tafel te verzamelen. Dit is tot hier toe niet gelukt. Wel is er, 
naar aanleiding van concrete plannen of gebeurtenissen, herhaaldelijk overleg 
geweest met enkele steenbakkers. 
 

 Fungeren als aanspreekpunt voor de regio en zorgen voor afstemming tussen 
de verschillende partners in de regio. 
Dit gebeurde in dossiers waar meerdere partijen met elkaar in contact 
kwamen. Er kan hier bijvoorbeeld verwezen worden naar het 
beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater, de opgraving van de oudste site 
van Vlaanderen, enz. 
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 Nemen van initiatieven ter verbreding van het maatschappelijk draagvlak,  
o Sensibiliseren van het brede publiek 

Er werden, net zoals in 2006, tal van initiatieven genomen om het brede 
publiek kennis te laten maken met archeologie. Een eerste initiatief was 
het actualiseren van de kijkkasten in de gemeentehuizen (zie jaarverslag 
2006) 
Een tweede initiatief was de reizende tentoonstelling „Zonder schop – 
archeologie in het veld‟, een tentoonstelling over de prospectievondsten uit 
de regio. Deze tentoonstelling werd op Erfgoeddag 2007 plechtig geopend, 
deed vervolgens de drie gemeenten aan en werd afgebroken in 
september. Voor de opstelling werd gekozen voor laagdrempelige locaties 
zoals gemeentehuizen of bibliotheken. Er kwamen naar schatting zo een 
vijfhonderd bezoekers.  
 
Een derde initiatief was het organiseren van rondleidingen. Zo werd op „de 
dag van de St-Pietersberg‟ en op de Open-Monumentendag een 
rondleiding gegeven op het plateau van Caestert, de ijzertijd-
hoogtenederzetting te Kanne. 
 
Een vierde, maar steeds weerkerend initiatief is het naar buiten brengen 
van persberichten. Hierbij gaf de intergemeentelijke archeoloog diverse 
interviews voor radio, TV en krant. 
 
Een vijfde initiatief kwam er op voorstel van voormalig burgemeester van 
Lanaken, A. Vangronsveld. Hij stelde voor om delen van het 
fietsroutenetwerk te gebruiken om fietsers meer te vertellen over 
archeologie. Er werd een voorstel uitgewerkt op basis van het netwerk in 
het werkgebied van de ZOLAD (zie deel II) 
 
Een zesde initiatief is het ingaan op uitnodigingen van organisaties buiten 
het werkgebied op rondleidingen in de regio te organiseren. In dit kader 
werd de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) en de 
personeelsleden van de Dienst Stadsarcheologie Gent in het werkgebied 
van de ZOLAD rondgeleid. 
 
Een laatste initiatief is het deelnemen aan lezingenreeksen van lokale 
(erfgoed)verenigingen (Lezingenreeks „Spraakwater‟ in Tongeren, 
deelname aan de „ZOL-bijeenkomsten‟, een vergadering van alle 
heemkundigen uit Zuid-Oost-Limburg).  
 

o Sensibiliseren van specifieke doelgroepen zoals bouwheren-promotoren 
en architecten 
Ook hier kan verwezen worden naar het overleg met de ontginners in de 
streek. Anderzijds wordt er aan ad-hoc-sensibilisering gedaan in het kader 
van specifieke dossiers. Structureel sensibiliseren van specifieke 
doelgroepen is echter voorlopig nog steeds niet haalbaar wegens 
tijdsgebrek. 
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In 2007 werd wel werk gemaakt van een standaardbestek (of Programma 
van Eisen). Onrechtstreeks helpt een dergelijk bestek voor de 
kennismaking met archeologie van deze specifieke doelgroep.  

o Andere: 
- In 2007 was de ZOLAD actief bij drie concrete projecten voor wat 

betreft de invulling van bezoekerscentra: Alden Biesen, de burchtruïne 
van Pietersheim te Lanaken en de Remise in Munsterbilzen. 

- Het voorbije jaar verstrekte de ZOLAD ook informatie voor de oprichting 
van andere IAD‟s: St-Truiden, Mechelen, Lommel en het Hageland 

 
 Aandacht hebben voor vrijwilligerswerking 

Het adagium „beter een professionele amateur dan een amateuristische 
professional‟ werd ook dit jaar geheiligd in het werkgebied van de ZOLAD. 
Hoger werd al gesproken van de sterke toename van vrijwilligers inzake 
prospectie. Er wordt ook beter en beter samengewerkt met de diverse 
heemkundekringen, getuige het archeobib-voorstel.  
Bij opgravingen ligt dit echter anders. Aangezien de ZOLAD gekozen heeft 
voor het uitbesteden van projecten, is het inschakelen van vrijwiliigers geen 
evidente aangelegenheid. Naar verluidt, en de ZOLAD kan zich daar in 
vinden, leidt dit tot een zekere vorm van concurrentie-vervalsing 
 

 Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van 
archeologie en omzetten van die inzichten in de praktijk. 
De ZOLAD nam deel aan diverse lezingenreeksen (Spraakwater, GOGRI,…), 
congressen (Archaeologia Mediaevalis) en studiedagen (Contactdag 
prehistorie). 
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2008 
 

Beleidsvoorbereidende en -opvolgende taken 

 
 Maken van een overzicht van de archeologische erfgoedwaarden in de regio 

o waardevolle sites  
In 2008 werden een aantal on-site evaluaties uitgevoerd. Het ging met name 
over het al lang geplande onderzoek te Waltwilder (zie jaarverslagen 2005-
2007) en dat van Caestert (zie ook jaarverslag 2007, p. 37). Ook al hadden 
de projecten een verschillende opdrachtgever, werden beide projecten door 
RAAP uitgevoerd. Wij verwijzen naar Deel II voor een bespreking van beide 
sites. De evaluatie van de villaterreinen wordt op dit moment nog in beraad 
gehouden. De evaluatie is namelijk functie van de voortgang van het 
onderzoek van de Vrij Universiteit Amsterdam in Zuid-Limburg. Er werd 
hiervoor wel een project ingediend bij de provincie Limburg onder het 
reglement "Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg" (Besluit van 17 
september 2008). Het project wordt geraamd op ca. 20.000 € (zie bijlage 1). 
Medio december besliste de provincie in te gaan op dit projectvoorstel zodat 
de ZOLAD, in samenwerking met enkele partners, dit project in 2009 zal 
uitvoeren. 
 

o Objecten/vondsten 
De lijst met collecties wordt verder up-to-date gehouden (zie bijlage 2) 
 

o Stand van zaken CAI – status november 2008 
Wat de geïnventariseerde sites in het ZOLAD-gebied aangaat, staat de teller 
voor Bilzen op 196, voor Riemst op 230 en voor Lanaken op 192. In totaal 
zijn er in het werkgebied van de ZOLAD dus 618 vindplaatsen gekend. 
Hierbij dient wel vermeld dat de vondstmeldingen die bij de ZOLAD werden 
ingediend hier (nog) niet inbegrepen zijn (zie verder). Voorts is ook niet 
geweten in hoeverre de redactionele aanpassingen die de ZOLAD 
doorvoerde (zie verder) hier inbegrepen zijn. 

 
o Stand van zaken van eerder initiatieven 

- Archeobib 
Op initiatief van het VIOE werd op 23 april 2008 een overleg 
georganiseerd met de archeobib-initiatiefnemers. Het VIOE 
stuurde aan op samenwerking en op eenvormigheid. De ZOLAD 
speelde hier een intermediaire rol. Wat de stand van zaken 
betreft, zijn op dit moment 3921 records geïnventariseerd. 
Hiervan zijn 2230 gedigitaliseerd. Op termijn beoogt men een 
controle van de gedigitaliseerde gegevens in het kader van de 
CAI-databank voor de ZOLAD-regio. 

- Project „aarden monumenten‟ 
De ZOLAD vernam niets meer van de initiatiefnemers van het 
project. Volgens de laatste berichten poogt men via de VLM 
beheersovereenkomsten met de eigenaars af te sluiten. 
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 Actualiseren van de inventaris van de archeologische erfgoedwaarden in het 

gebied.  
o Het was de verwachting dat na de spectaculaire stijging in 2007 de 

vondstmeldingen in 2008 sterk zouden teruglopen. Dit werd dan ook 
bevestigd. De ZOLAD merkte wel een positieve tendens wat betreft de 
personen die melden: was dat in de voorbije jaren vooral het werk van een 
drietal, in 2007 was dit het werk van een drietal mensen. Dit jaar spande 
Benny Emons de kroon met 38 vondstmeldingen. In totaal ging het om 44 
vondstmeldingen. 

- 38 vondstmeldingen door B. Emons, metaaldetectoramateur 
- 2 vondstmeldingen door E. Rondags, metaaldetectoramateur 
- 3 vondstmeldingen door B. Poelen, metaaldetectoramateur 
- 1 vondstmelding door de ZOLAD 

Onafhankelijk van de ZOLAD zijn ook een aantal vondsten digitaal 
aangemeld via de VIOE-webiste. 

 
o Opmaken van themakaarten op basis van de CAI 

Met het oog op het beter begrijpen van sommige periodes en van sommige 
kennislacunes werden de sites/vindplaatsen die figureren in de CAI voorzien 
van drie codes. Deze drie codes slaan op de datering, de interpretatie en de 
wijze van verwerven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: overzicht van de 
codering per datering, 

interpretatie en verwerving 

Periode P-code  Interpretatie I-code 

Onbekend 0  Onbestemd 0 

Paleolithicum 1  Wonen 1 

Oud 2  Religie 2 

Midden 3  Graf 3  

Jong 4  Infrastructuur 4 

Epipaleolithicum 5  Versterking 5  

Mesolithicum 6  Oorlogsvondst 6 

Neolithicum 7  Losse vondst 7  

Protohistorie 8    

Bronstijd 9  Wijze W-code  

Vroege 10  Onbekend 0 

Midden 11  Prospectie-metaal 1  

Late 12  Prospectie-oog 2 

IJzertijd 13  Toevalsvondst 3  

Vroege 14  Opgravingen 4 

Midden 15  Werfcontrole 5 

Late 16  Luchtfoto 6 

Romeins 17  Andere 7  

Vroeg 18 

Midden 19 

Laat 20 

Middeleeuwen 21 

Vroege 22 

Volle 23 

Late 24 

Nieuwe Tijd 25 

Nieuwste Tijd 26 
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In sommige gevallen was dit echter een sterke vereenvoudiging van de 
werkelijkheid. Niettemin is het een interessant overzichts- en werkinstrument 
gebleken. Dankzij deze codering is het immers mogelijk op eenvoudige 
manier een aantal zaken op te vragen: zo is het mogelijk om kaarten te 
maken met alle gekende Romeinse sites en hierin een onderscheid te maken 
in veronderstelde villaterreinen en locaties die gelinkt worden aan bv. 
begraving (fig. 1) of kaarten te vervaardigen die laten zien hoe de “kennis” 
rond een site verworven is (fig. 2).  

o Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2007 werd ijverig verder gewerkt 
aan de redactie van de CAI-databank voor het ZOLAD-gebied. De 573 
werden nagenoeg allemaal op hun getrouwheid en juistheid beoordeeld en 
zo nodig verbeterd. Ook van de 116 records die niet gelokaliseerd konden 
worden, werd ongeveer de helft (57) aangepast. Het is desondanks niet 
geweten of deze verbeteringen ondertussen zijn opgenomen in de databank. 

o Er werd ook een poging ondernomen om de verschillende crashsites uit WOII 
te inventariseren. Op basis van gegevens van Aloys Stulens werden een 
zevental crashsites aan de CAI toegevoegd. De ZOLAD doet ook nog een 
poging om dhr. H. Brulmans te overtuigen mee te werken aan dit luik van de 
inventarisatie.  

 
 Opstellen van een lokale archeologische advieskaart (LAA) op als instrument 

voor het archeologische beleid met bijzondere aandacht voor risicogebieden. 
Ook in 2008 werd deze kaart ge-update‟t (zie hiervoor deel III) 

 
 Bewaken van de integratie, op termijn, van het archeologische beleid in de 

structuurplanning en de stedenbouw 
De afspraken die met betrekking tot dit onderwerp werden gemaakt in het 
verleden, golden nog steeds in 2008.  

 
 Geven van advies bij belangrijke / grotere stedenbouwkundige vergunningen 

In 2008 werden 495 adviezen verstrekt (status 22 december 2008). 22 in het 
kader van art. 127 DRO, 320 in het kader van de overeenkomst met de 
gemeente Lanaken, 703 in het kader van de overeenkomst met de gemeente 
Riemst en 94 in het kader van de overeenkomst met de gemeente Bilzen. Deze 
getallen weerspiegelen, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer de 
verhoudingen tussen de verschillende gemeenten wat de ruimtelijke impact 
betreft. Het gaat wel nog ten dele op voor de verhouding tussen Bilzen en 
Riemst, maar niet meer voor Lanaken. Dit komt door het feit dat de Afdeling 
Ruimtelijke ordening van de gemeente Lanaken vanaf 2008 bijna alle dossiers 
met ingrepen in de bodem, waaronder bv. ook het oprichten van reclameborden, 
aan de ZOLAD overmaakte. 
 

 Het voorbereiden van een archeologisch beschermingsdossier 
Er werden stappen ondernomen om beschermingsdossiers voor te bereiden 
voor de volgende gekende sites 

 Pietersheim te Lanaken 

                                                 
3
 Dit is een schatting. Dossiers waar duidelijk ‘geen bezwaar’ vormden, werden niet opgelijst. 
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Er werden in het begin van 2008 ook stappen ondernomen om enkele sites in 
het kader van het GEWAS-project te beschrijven. Dit is echter, wegens 
tijdsgebrek, bij pogingen gebleven. Anderzijds is er ook gepoogd één site met 
behulp van een VLM-overeenkomst te behoeden voor verdere degradatie, zijnde 
Waltwilder-Kallerveld (Bilzen – zie deel II). 

 
 Bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen  

Wij verwijzen hierbij naar bijlage 3 
 
 Opmaken van een archeologisch beheersplan op voor 2008. 

Hiervoor verwijzen we naar deel III 
 
 Bijhouden van een register van alle verrichte terreinwerkzaamheden. 

Onderstaande tabellen toont de periode, de uitvoerders en de duur van de 
diverse veldwerkzaamheden. Hierbij dient opgemerkt dat er enkele projecten 
vermeld worden waar de ZOLAD, wel wat betreft dossiervorming, maar niet wat 
betreft het veldwerk bij betrokken is geweest. Het gaat in het bijzonder over het 
onderzoek van de opgravingen door de KULeuven bij de groeve Op de Schans 
te Kesselt (KE-2008-ODS) en de door de Vlaamse overheid uitgeschreven 
openbare aanbesteding van het project te Kanne-Caestert (KA-2008-CAE). In 
elk van de onderstaande projecten is de vergunningsplicht, voor zover de 
ZOLAD daar invloed op kan uitoefenen binnen de krijtlijnen van haar 
bevoegdheid, nageleefd. 
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Januari 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

ZOLAD –  
LA-2008-HEU 

ARON –  
MA-08-GER 

ARON – 
MA-08-GER 

ARON – 
MA-08-GER 

    

BAAC –  
LA -0708-EUR 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

14 15 16 17 18 19 20 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

BAAC –  
LA -0708-EUR 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31  

ARON –  
KE-08-GNN 
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4
 Heraanleg Bilzen Centrum fase III – Hospitaalstraat (Begeleiding) 

Februari 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

ARON –  
KE-08-GOS 

ARON – 
KE-08-GOS 

11 12 13 14 15 16 17 

ARON – 
KE-08-GOS 

ARON – 
KE-08-GOS 

ARON –  
KE-08-GOS 

ARON – 
KE-08-GOS 

 ZOLAD –  
VR-08-EBP 

  

18 19 20 21 22 23 24 

ARON –  
KE-08-GOS 

25 26 27 28 29  

RAAP –  
WA-08-LBK  

RAAP –  
WA-08-LBK 

RAAP –  
WA-08-LBK 

 

   ARON –  
BI-08-HOS

4
 

ARON –  
BI-08-HOS 
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Maart 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

ARON –  
BI-08-HOS 

ARON –  
BI-08-HOS 

ARON –  
BI-08-HOS 

ARON –  
BI-08-HOS 

ARON –  
BI-08-HOS 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  
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April 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

ARON –  
KE-08-GNN 
(kijkvenster) 

ARON –  
KE-08-GNN 
(kijkvenster) 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

ARON –  
GS-2008-PAS 

28 29 30  
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Mei 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

ZOLAD –  
VL-2008-OAB 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

26 27 28 29 30 31  

ZOLAD –  
MU-2008-CAL 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 
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 Juni 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

2 3 4 5 6 7 8 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

9 10 11 12 13 14 15 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

16 17 18 19 20 21 22 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

23 24 25 26 27 28 29 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

ARON –  
KS-2008-SCH 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

RAAP –  
KA-2008-CAE 

30  

KUL –  
KE-2008-ODS 

VIOE –  
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KE-08-MEU 

Juli 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

7 8 9 10 11 12 13 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

VIOE –  
KE-08-MEU 

ARON –  
BI-2008-OMS 

ARON –  
BI-2008-OMS 

ARON –  
BI-2008- OMS 

ARON –  
BI-2008-OMS 

ARON –  
BI-2008-OMS 

14 15 16 17 18 19 20 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

  

ARON –  
BI-2008-OMS 

ARON –  
BI-2008-OMS 

ARON –  
BI-2008- OMS 

ARON –  
BI-2008-OMS 

ARON –  
BI-2008-OMS 

21 22 23 24 25 26 27 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

  

28 29 30 31  

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 

KUL –  
KE-2008-ODS 
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Augustus 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON – 
BI-2008-OLV 

ARON – 
BI-2008-OLV 

ARON – 
BI-2008-OLV 

ARON – 
BI-2008-OLV 

11 12 13 14 15 16 17 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON –  
BI-2008-OLV 

   ARON – 
RO-2008-MER 

 

18 19 20 21 22 23 24 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON –  
BI-2008-OLV 

ARON –  
BI-2008-OLV 

   VIOE – 
RO-2008-MER 

 

ARON – 
MU-2008-EIK 

25 26 27 28 29 30 31 
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September 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

ZOLAD: 
MI-2008-EBP 

       

8 9 10 11 12 13 14 

 ARON – 
LA-08-MOL 

ARON – 
LA-08-MOL 

ARON – 
LA-08-MOL 

ARON – 
LA-08-MOL 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

ARON – 
SCH-2008-BET 

ARON – 
SCH-2008-BET 

ARON – 
SCH-2008-BET 

ARON – 
SCH-2008-BET 

29 30  

ARON – 
SCH-2008-BET 

ARON – 
SCH-2008-BET 
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Oktober 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 

ARON – 
SCH-2008-BET 

ARON – 
SCH-2008-BET 

ARON – 
SCH-2008-BET 

ARON –  
MU-2008-ABD ??? 

ARON – 
MU-2008-ABD ??? 

ARON  – 
MU-2008-ABD ??? 

  

6 7 8 9 10 11 12 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

13 14 15 16 17 18 19 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

20 21 22 23 24 25 26 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

27 28 29 30 31  

   PZP –  
Caestert 

 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  
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November 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

10 11 12 13 14 15 16 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

17 18 19 20 21 22 23 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

24 25 26 27 28 29 30 

 ARON –  
MU-08-ABD 

   

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  
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December 2008 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

  ARON –  
MU-08-ABD 

  

8 9 10 11 12 13 14 

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

VIOE –  
KE-08-MEU –  

 ZOLAD –  
LA-2008-STB 

 SMz –  
SM-2008-MER 

SMz –  
SM-2008-MER 

15 16 17 18 19 20 21 

     

22 23 24 25 26 27 28 

     

29 30 31  
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Veldwerk 

 Verrichten (of laten verrichten) van prospecties met het oog op de detectie van 
nieuwe vindplaatsen met bijzondere aandacht voor de risicogebieden 
In het evaluatierapport van het in 2007 uitgebrachte ZOLAD-jaarverslag werd 
onder punt 3.1 aangehaald dat het niet duidelijk was of er ook geprospecteerd 
werd in het kader van bedreiging op (middellange) termijn. De ZOLAD kan 
hierbij bevestigen dat dit wel gebeurde, en wel in 2005 en 2006. De ZOLAD 
prospecteerde (of liet prospecteren) deze gebieden die ten prooi zouden 
vallen aan leemontginningen. Andere risicogebieden bestonden er immers 
niet, althans niet als men rekening houdt met het feit dat elke grote 
bodemingreep in de ZOLAD-regio in elk geval archeologisch wordt opgevolgd. 
Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat oppervlaktekartering, en 
zeker in de Leemstreek, weinig tot niets zegt over de bodemsporen die zich 
onder de ploeglaag bevinden. De ZOLAD is dan ook van mening dat een 
loutere oppervlaktekartering in de risicogebieden (zoals de 
resultaatsverbintenis het stelt) in dit gebied van ondergeschikt belang is.  
De prospecties worden met andere woorden inderdaad uitgevoerd in functie 
van inventarisatie en kartering en dit vooral omdat voor de (meeste) 
risicogebieden al een voortraject in de vorm van prospecties met ingreep in de 
bodem voorligt. Veldprospecties in deze gebieden zijn dan ook naar onze 
mening volstrekt onnuttig. 
 
De ZOLAD is er zich anderzijds wel van bewust dat 1) er, om de 
archeologische kennis en context van het gebied beter te leren, gerichte 
prospecties nodig zijn en 2) er verschillende vrijetijdsarcheologen en 
metaaldetectie-amateurs een zeker kader nodig hebben om in te werken. 
ZOLAD combineert beide met goede resultaten zoals de gegevens over de 
vlakdekkende prospectie (zie deel II) aantonen.  
 

 Verrichten van controles op bouwwerven 
In 2008 werden door de intergemeentelijke archeoloog 6 werfcontroles 
uitgevoerd. In vier gevallen waren deze negatief: 

 Heuvelstraat te Lanaken  
 Industrieweg te Lanaken 
 Tongersesteenweg te Herderen (Riemst) 
 Diepestraat te Rosmeer (Bilzen) 
 Merovingershof te Rosmeer (Bilzen) 
 Burchteiland Pietersheim (Lanaken) 

 
Er werden ook een aantal begeleidingen uitgevoerd, weliswaar niet allemaal 
door de intergemeentelijke archeoloog:  

 Erosiebestrijdingsplan te Vroenhoven (Riemst) 
 Pastorijstraat te Grote Spouwen (Bilzen) 
 Erosiebestrijdingsplan te Millen (Riemst) 
 Fase III van de heraanleg van het Bilzerse stadscentrum 
 Adellijke stift van Munsterbilzen (Bilzen) 

Hiervoor verwijzen we naar Deel II 
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 Verrichten of laten uitvoeren van noodonderzoek 

in 2008 werd slechts in één geval een noodonderzoek uitgevoerd. Het ging 
met name om het onderzoek langs het Merovingershof te Rosmeer (zie deel 
II) 
 

 Opvolgen van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan van andere 
archeologen of instanties. 
In Bilzen, Riemst en Lanaken werden in totaal 21 onderzoeken verricht. In 
slechts één geval deed zich een probleem voor wat betreft de 
opgravingsvergunning. Concreet gaat het om KE-2008-ODS, het onderzoek 
uitgevoerd door de KULeuven op de zogenaamde oudste site van Vlaanderen. 
Hierna volgt een kort overzicht van de diverse projecten, voor meer 
bijzonderheden verwijzen we naar deel II. 
 

o Riemst: 
 KA-2008-CAE: Evaluatie Caestert (RAAP)  
 

o Bilzen: 
 MA-2008-GER: Gerlachusstraat te Martenslinde (ARON) 
 BI-2008-HOS: Hospitaal/St-Martinusstraat te Bilzen (ARON) 
 KS-2008-SCH: Schildstraat te Kleine Spouwen (ARON) 
 BI-2008-OMS/OLV: Heraanleg III Stadscentrum Bilzen (ARON) 
 RO-2008-MER: Merovingerstraat te Rosmeer (ARON-VIOE) 
 MU-2008-EIK: Eikerweg te Munsterbilzen (ARON) 
 SCH-2008-BET: Beterveld te Schoonbeek (ARON) 
 MU-2008-ABD: Abdijstraat te Munsterbilzen (ARON) 
 

o Lanaken: 
 LA-2008-EUR: Europark te Lanaken (BAAC) 
 KE-2008-GNN: Groeve Nelissen Noord (ARON) 
 KE-2008-MEU: Meulestraat te Kesselt (VIOE) 
 KE-2008-GOS: Uitbreiding Groeve Op de Schans (ARON) 
 KE-2008-ODS: Op de Schans te Kesselt (KUL-VIOE) 
 LA-2008-MOL: Molenweideplein te Lanaken (ARON) 
 SM-2008-MER: Mercatorstraat te Smeermaas (Stud. Monum.) 

 
Niet-vergunningsplichtige onderzoeken 
 
o Riemst: 

 VR-2008-EBP: Erosiebestrijdingsplan te Vroenhoven (ZOLAD) 
 VL-2008-OAB: Op de Alderen Berg te Vlijtingen (ZOLAD) 
 MI-2008-EBP: Erosiebestrijdingsplan te Millen (ZOLAD) 
 KA-2008-PZP: Magnetometrisch onderzoek te Kanne (PZP) 
 

o Bilzen: 
 WA-2008-LBK: Lineaire Bandkeramiek te Waltwilder (RAAP) 
 GS-2008-PAS: Pastorijstraat te Grote Spouwen (ARON) 
 MU-2008-CAL: Calvarieberg te Munsterbilzen (ZOLAD) 
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o Lanaken: 
 LA-2008-HEU: Heuvelstraat te Lanaken (ZOLAD) 
 LA-2008-STB: Uitbreiding St-Barbara te Lanaken (ZOLAD) 

 

Sensibiliserende en stimulerende taken  

 
 Aanmoedigen van archeologisch onderzoek in de regio 

o Op het einde van 2008 werd een overleg georganiseerd tussen de 
Leembank, de stad Bilzen, het Agentschap RO-Vlaanderen en de 
ZOLAD. Het is de bedoeling om op termijn een afsprakennota te maken 
tussen de diverse partijen. Deze nota moet garanderen dat archeologisch 
onderzoek in de toekomst gemakkelijker te combineren valt met het 
ontginnen van leem. 

o Er werd bij de provincie een projectvoorstel ingediend om enkele 
(vermoedelijke) archeologische sites te evalueren (zie bijlage 1) 

 
 Fungeren als aanspreekpunt voor de regio en zorgen voor afstemming tussen 

de verschillende partners in de regio. 
Dit gebeurde in dossiers waar meerdere partijen met elkaar in contact 
kwamen of met elkaar moesten afstemmen. Er kan hier vooral verwezen 
worden naar het dossier Kanne-Caestert, naar het dossier Pietersheim, in 
mindere mate naar het beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater en naar 
de opgraving van de oudste site van Vlaanderen.  
 

 Nemen van initiatieven ter verbreding van het maatschappelijke draagvlak,  
o Sensibiliseren van het brede publiek 

 Voorgaande initiatieven:  

 tentoonstellingskast in het gemeentehuis 

 ondersteuning oprichten van andere intergemeentelijke 
archeologische diensten 

 Fietsroutenetwerk 
Er werden in samenwerking met de ontwerpers van het 
Fietsroutenetwerk, de ZOLAD en enkele vertegenwoordigers van 
de toeristische diensten en heemkundige kringen een vijftal 
routes uitgewerkt. Het is de bedoeling dat langs deze routes 
infoborden met archeologische informatie komen. 
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 ZOLAD-Website 
Hiervoor kan men terecht op www.zolad.be  

 ZOLAD-Nieuwsbrief 
De Raad van Bestuur van de ZOLAD 
nam, met het oog om de diverse 
geïnteresseerden op de hoogte te 
houden, het initiatief om een 
driemaandelijkse nieuwsbrief uit te 
brengen. De eerste nieuwsbrief werd 
uitgegeven in januari 2008. De oplage 
verschilt van editie tot editie. Zo wordt 
het o.a. digitaal verspreid onder de 
personeelsleden van de gemeente 
Bilzen, Riemst en Lanaken en een 
aantal digitale abonnees. De 
nieuwsbrief is ook te download‟n via 
de ZOLAD website. 

 

 
 Kleinschalige permanente tentoonstelling 

In de toonzaal van de steenfabrieken Vandersanden komt er een 
kleinschalige, maar permanente tentoonstelling van de vondsten 
die op de eigendommen van de fabriek zijn gedaan. Het gaat 
mn. over de vondsten te Kleine Spouwen, Kesselt en 
Veldwezelt. 

 Archeobus 
In 2008 werd een speciale vorm van rondleiden geïntroduceerd. 
De ZOLAD-raad van bestuur vatte het idee op om een vijftigtal 
mensen, na inschrijving, langs de verschillende archeologische 
sites in de regio Bilzen-Riemst-Lanaken te leiden. Het initiatief 
kreeg veel respons en zal in 2009 zeker (meermaals) herhaald 
worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lezingen 

 Spraakwater 2008 

 Contactdag Archeologische Werkgroep Limburg 2008 

http://www.zolad.be/
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 ZOLAD jaaroverzicht 2008 
 

 Workshop Lanaken 
Op vraag van de jeugddienst van Lanaken organiseerde de 
ZOLAD een archeologische workshop voor jongeren tussen de 
12 en de 15 jaar. Een eerste deel bestond eruit de jongeren 
kennis te laten maken met archeologie als middel om de 
levenswijze te reconstrueren, een tweede uit een prospectietocht 
op een geploegde akker. 

 Pers 
In 2008 werden diverse persacties georganiseerd: 

 Persbericht nav. een recordaantal vondstmeldingen in 
2007 

 Persbericht en -conferentie nav. het archeologische 
reglement in Bilzen 

 Persbericht en -conferentie nav. het einde van de 
opgravingen aan het Europark te Lanaken 

 Persbericht nav. de vondsten te Kleine Spouwen te Bilzen 

 Persbericht en -conferentie nav. het einde van de 
opgravingen te Kleine Spouwen te Bilzen 

 Persbericht nav. de vondst van een vliegtuigmotor uit 
WOII 

 Persbericht nav. de vondsten op Molenweide te Lanaken 

 Artikel nav. het Leader+-dossier in Riemst 
Allen kwamen uitgebreid aan bod in de regionale pers, enkele in 
de nationale pers. 

 
o Sensibiliseren van specifieke doelgroepen zoals bouwheren-promotoren 

en architecten 
Ook hier kan verwezen worden naar het overleg met de ontginners in de 
streek. Anderzijds wordt er aan ad-hoc-sensibilisering gedaan in het kader 
van specifieke dossiers. Structureel sensibiliseren van specifieke 
doelgroepen is echter voorlopig nog steeds niet haalbaar wegens 
tijdsgebrek. Begin 2008 rees wel het idee om in samenwerking met het 
Agentschap RO-Vlaanderen en de andere IAD‟s een sensibiliseringsfolder 
uit te brengen. Dit idee belandde echter in de koelkast. 
 

o Andere: 
 In 2008, net zoals in 2007, was de ZOLAD actief bij drie concrete 

projecten voor wat betreft de invulling van bezoekerscentra: 
Alden Biesen, de burchtruïne van Pietersheim te Lanaken en de 
Remise in Munsterbilzen en gaf de aanzet tot drie andere. Dit 
zijn de tentoonstellingen rond lokaal archeologisch erfgoed in 
Lanaken (Berenhof), Riemst (Vlijtingen – Leader+) en Bilzen 
(Apostelhuis) (Zie deel II). 

 De ZOLAD gaf in het kader van Spraakwater 2008 enkele 
vondsten van opgravingen in bruikleen. 
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 Aandacht hebben voor vrijwilligerswerking 
In het kader van prospecties en metaaldetectie deed de ZOLAD beroep op 
vrijwilligers. Eén van de onderzoeken waar dit gebeurde was dat bij het 
Molenweideplein te Lanaken. Gerda Jackers en Benny Emons vroegen en 
kregen een vergunning voor metaaldetectie-onderzoek.  
Bij opgravingsprojecten wordt er geen beroep gedaan op vrijwilligers tenzij het 
stage-studenten betreft. De keus hiervoor wordt echter volledig bij het 
uitvoerende bureau gelaten. 
 

 Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van 
archeologie en omzetten van die inzichten in de praktijk. 
De lezing die gepland was op het Congres „The Archaeology of Erosion, The 
Erosion of Archaeology‟ heeft omwille van tijdsgebrek niet plaatsgevonden. De 
ZOLAD nam wel deel aan de twee congresdagen op 28 en 30 april 2008.  
De intergemeentelijke archeoloog gaf ook een lezing in het kader van „Games 
without Frontiers‟, een sessie tijdens het EAA-congres te Malta dat liep van 20 
tot 23 september 2008.  
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2009 
 

Beleidsvoorbereidende en -opvolgende taken 

 
1. Maken van een overzicht van de archeologische erfgoedwaarden in de 

regio 
a. waardevolle of potentieel waardevolle sites  

In 2009 werd werk gemaakt van de evaluatie van de (mogelijk) Romeinse 
site langs de Krijtstraat in Vroenhoven. Hiervoor verwijzen we naar deel II - 
Riemst 
 

b. Objecten/vondsten 
De lijst met collecties wordt verder up-to-date gehouden (zie bijlage 1). 
Vermeldenswaardig is het feit dat ZOLAD eigenaar werd van een groot deel 
van de collectie Wenzlawski. In 2010 zal ZOLAD+ het resterende deel 
verwerven. Een bruikleenovereenkomst zal begin januari opgesteld worden. 
 

c. Stand van zaken CAI – status december 2009 
Wat de geïnventariseerde sites in het ZOLAD-gebied aangaat, staat de teller 
voor Bilzen op 321 (196 in 2008), voor Riemst op 297 (230 in 2008) en voor 
Lanaken op 220 (192 in 2008). Voor Voeren stond de teller op 66. Dit wordt 
hoogstwaarschijnlijk in de toekomst bijgesteld.  
In totaal zijn er in het werkgebied van de ZOLAD dus 904 vindplaatsen 
gekend. Hierbij dient wel vermeld dat de vondstmeldingen die bij de ZOLAD 
in 2009 werden ingediend hier (nog) niet inbegrepen zijn (zie verder). Voorts 
is ook niet geweten in hoeverre de redactionele aanpassingen die de ZOLAD 
doorvoerde (zie verder) hier inbegrepen zijn. 

 
2. Actualiseren van de inventaris van de archeologische erfgoedwaarden in 

het gebied.  
a. Vondstmeldingen 

David en Aloys Stulens:   42 vondstmeldingen 
waaronder „Frans kamp‟ uit 1794 aan de Hulterweg in Bilzen (Merem) 
 
Benny Emons    7 vondstmeldingen 
waaronder een gouden Eburonenstater en een hypocaustumtegel (zie 
verder) 
 
Luc Meyers    1 vondstmelding 
Het betreft de vondst van enkele grondsporen ter hoogte van de 
Toekomststraat te Heukelom (Riemst) (zie verder, deel II)  
 
Zoals elke jaar zijn ook in 2009, onafhankelijk van de ZOLAD, ook een 
aantal vondsten digitaal aangemeld via de VIOE-webiste. De ZOLAD heeft 
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hier jammer genoeg geen zicht op de hoeveelheid, melders,… Er wordt hier 
dan ook gepleit voor een betere communicatie met het VIOE. 

 
b. Opmaken van themakaarten op basis van de CAI 

Vorig werkjaar werd succesvol geëxperimenteerd met themakaarten. De 
toename van het aantal sites en het feit dat de nieuwe versie van de CAI 
(CAI2) een dergelijke kaartfunctie zou inhouden, deed ons besluiten de 
kaarten in 2009 niet te update‟n 
 

c. Redactie CAI 
Op vraag van de CAI-cel werd een deel van de Bilzerse vindplaatsen 
geredigeerd. Dit was echter geen continu proces: de tijdsbesteding was 
ongeveer evenredig met de CAI-screening van diverse dossiers. Andere 
vindplaatsen/items/records worden in de loop van 2010 verder behandeld.  
Ook de andere gemeenten werden op deze manier aangepakt. Hoeveel 
records werden gescreend kan niet precies worden bepaald. Fouten en/of 
omissies werden in ieder geval ter verbetering doorgegeven aan de CAI. 
 

d. De ZOLAD deed opnieuw een poging om dhr. H. Brulmans te overtuigen 
mee te werken aan de inventarisatie van crashsites. Dit is evenwel niet 
gelukt. Anderzijds dook een andere amateur op: Jean Comhair uit 
Vlijtingen. Er werden via Aloys en David Stulens contacten gelegd om de 
collectie te inventariseren. In 2010 hopen we hieromtrent meer nieuws te 
kunnen brengen. 

 
3. Opstellen van een lokale archeologische advieskaart (LAA) op als 

instrument voor het archeologische beleid met bijzondere aandacht voor 
risicogebieden. 
Ook in 2009 werd deze kaart licht ge-update‟t (zie hiervoor deel III) 

 
4. Bewaken van de integratie, op termijn, van het archeologische beleid in de 

structuurplanning en de stedenbouw 
De afspraken die met betrekking tot dit onderwerp werden gemaakt in het 
verleden, golden nog steeds in 2009. Er werd in 2009 wel een nieuwe manier 
van adviseren geïntroduceerd. Het nieuwe adviesformulier dat ook in 2010 
verder zal gebruikt worden, bevindt zich in bijlage 2.  
 
Wat de concrete dossiers inzake structuurplanning betreft gaat het om 

- RUP Entreestrip (Bilzen) 
- RUP Spelver (Bilzen) 
- RUP Tabaert (Bilzen) 
- Deel-RUP herlocalisatie sportterreinen - RUP Riemst (Riemst) 
- RUP Containerpark (Riemst) 
- RUP Riemst Centrum (Riemst) 
- RUP Jocomo (Lanaken) 
- RUP Lanaken Centrum (Lanaken) 
- RUP Veldwezelt Centrum (Lanaken) 

 
5. Geven van advies bij belangrijke/grotere stedenbouwkundige 

vergunningen 
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In 2009 werden 464 (484 in 2008) adviezen verstrekt (status 22/12/2009). 12 (22 
in 2008) in het kader van art. 127 DRO of de juridische opvolger, 356 (320 in 
2008) in het kader van de overeenkomst met de gemeente Lanaken, 51 (705 in 
2008) in het kader van de overeenkomst met de gemeente Riemst en 44 (94 in 
2008) in het kader van de overeenkomst met de gemeente Bilzen.  
 
De daling van de adviesaanvragen moet enerzijds gezocht worden in de 
algehele economische crisis die het bouwbedrijf trof en die terughoudendheid 
veroorzaakt bij particuliere bouwers, anderzijds werden verschillende aanvragen 
niet naar ZOLAD gestuurd (vnl. Bilzen) omwille van het simpele feit dat de 
bouwlocatie in reeds door de ZOLAD geadviseerde verkavelingen lag. 
In 2010 is een overleg gepland om de adviesprocedure nog verder te 
stroomlijnen. Met name Voeren en Lanaken sturen nog steeds alle dossiers 
door. Dit maakt de administratieve belasting vrij groot. Zeker wanneer de ratio 
„geen bezwaar‟ en „gunstig onder voorwaarden‟ wordt bekeken. 
 
  Bilzen Riemst Lanaken Voeren 

Totaal aantal adviesverzoeken 2008 94 70 320 nvt 

Totaal aantal adviesverzoeken 2009 44 51 356 13 

Stijging/daling voorgaande jaar -50 -19 36 nvt 

% stijging/daling -53,2 -27,1 11,3 nvt 

Totaal aantal adviezen 2008 Ovw 20 15 22 nvt 

Totaal aantal adviezen 2009 Ovw  10 26 15 1 

% Ovw - 2008 21,3 21,4 6,9 nvt 

% Ovw - 2009 22,5 55,8 4,5 12,5 
(Ovw: Onder voorwaarden) 

 
6. Het voorbereiden van een archeologisch beschermingsdossier 

Er werden stappen ondernomen om beschermingsdossiers voor te bereiden 
voor de volgende gekende sites 

 Pietersheim te Lanaken 
 
In het kader van een vraag vanuit het VIOE werden ook enkele voorstellen 
gedaan om BEWAER-zones af te bakenen.  

 Romeinse nederzetting Neerharen-Rekem (Lanaken) 

 Bandkeramische nederzetting Heukelom (Riemst) 

 Romeinse nederzetting Herderen (Riemst) 

 Romeinse nederzetting Vroenhoven (Riemst) 
Er werd voorlopig niets meer vernomen of deze locaties daadwerkelijk zijn 
afgebakend. 
 
Er werd ook gekeken in hoeverre een zachte bescherming ook nut had in de 
volgende dossiers/gevallen 

 Motte van Millen (Riemst) 
 Vee bedreigt hier een deel van de motte 

 Doorsteek Caestertweg-wandelweg (Riemst) 

                                                 
5
 Dit is een schatting. Dossiers waar duidelijk ‘geen bezwaar’ vormden, werden niet opgelijst. 
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 Wandelaars en mountainbikers bedreigen hier een deel van de 
walstructuur op Caestert 

 WOII-loopgraven in Kanne 
 Begrazingsprogramma van Natuurpunt bedreigt mogelijk de niet-

gedempte WOII-structuren. 
 
 
7. Bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen  

Wij verwijzen hierbij naar bijlage 3 
 
8. Opmaken van een archeologisch beheersplan op voor 2010. 

Hiervoor verwijzen we naar deel IV 
 
9. Bijhouden van een register van alle verrichte terreinwerkzaamheden. 

Onderstaande tabellen tonen de periode, de uitvoerders en de duur van de 
diverse veldwerkzaamheden.  
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Januari 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

26 27 28 29 30 31  

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 
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Februari 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 

2 3 4 5 6 7 8 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

9 10 11 12 13 14 15 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

     

16 17 18 19 20 21 22 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

LA-2009-MOL - 
SBA 

23 24 25 26 27 28  
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Maart 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 

2 3 4 5 6 7 8 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

KE-2009-MEU - 
VIOE 

9 10 11 12 13 14 15 

HE-2009-GRO – 
VIOE & ZOLAD 

HE-2009-GRO – 
VIOE & ZOLAD 

HE-2009-GRO – 
VIOE & ZOLAD 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31  
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April 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

13 14 15 16 17 18 19 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

20 21 22 23 24 25 26 

MI-2009-EBP 
ZOLAD 
(boren) 

MI-2009-EBP 
ZOLAD 
(boren) 

27 28 29 30  
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Mei 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

MU-2009-TRA 
SA 

MA-2009-HOE 
SA 

MA-2009-HOE 
SA 

MA-2009-HOE 
SA 

MA-2009-HOE 
SA 

MA-2009-HOE 
SA 

MA-2009-MAR 
Condor 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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Juni 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

ME-2009-ZAG 
SA 

15 16 17 18 19 20 21 

SC-2009-HEE 
ARON 

ME-2009-ZAG 
SA 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30  
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Juli 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 

  

6 7 8 9 10 11 12 

RI-2009-TOE: 
VIOE 

RI-2009-TOE: 
VIOE 

RI-2009-TOE: 
VIOE 

RI-2009-TOE: 
VIOE 

RI-2009-TOE: 
VIOE 

SC-2009-HEE: 
ARON 

SC-2009-HEE: 
ARON 

SC-2009-HEE: 
ARON 

  

13 14 15 16 17 18 19 

RI-2009-TOE: 
VIOE 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  
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Augustus 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

VR-2009-KRI –  
PZP, VIOE, 
ZOLAD 

VR-2009-KRI –  
PZP, VIOE, 
ZOLAD 

VR-2009-KRI –  
PZP, VIOE, 
ZOLAD 

VR-2009-KRI –  
PZP, VIOE, 
ZOLAD 

LA-2009-SIL –  
ARON 

LA-2009-SIL –  
ARON 

 
 

  

24 25 26 27 28 29 30 

31  
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September 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

HE-2009-KRU: 
ARON 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30  
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Oktober 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

12 13 14 15 16 17 18 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

19 20 21 22 23 24 25 

VE-2009-DIE 
ARON 

MU-2009-PER: 
ARON 

MU-2009-PER: 
ARON 

  

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

VE-2009-HES 
SbA 

26 27 28 29 30 31  
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November 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30  
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December 2009 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

ZUS-2009-MEU 
ARON 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31  
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Veldwerk 

 
 
1. Verrichten (of laten verrichten) van prospecties met het oog op de detectie 

van nieuwe vindplaatsen met bijzondere aandacht voor de risicogebieden 
Vorig jaar werd in het jaarverslag al uitvoerig geargumenteerd waarom een 
voorafgaandelijke prospectie van risicogebieden weinig zin had. Deze redenering 
werd ook in 2009 gevolgd. Er werd wel gestreefd naar een structurele aanpak 
voor een prospectie (met ingreep in de bodem) van de risicogebieden, zijnde de 
ontginningsgebieden (zie verder) en de woon-in- en -uitbreidingsgebieden. 
Er is ook specifieke aandacht gegaan naar enkele risicogebieden. Zo werd 
onderzoek gepland (maar nog niet uitgevoerd) in het kader van de woon-in en –
uitbreidingsgebieden langs de Tabaertstraat te Bilzen en in het kader van de 
uitbreiding van industriegebieden en KMO-zones in Bilzen (Spelver) en Riemst 
(Op ‟t Reeck). In het kader van de ontginningsproblematiek (zone Kesselt-Lafelt) 
werd een voorstel gelanceerd om een globaal plan van aanpak/programma van 
eisen te schrijven. De ZOLAD schreef het concept van dit Programma van Eisen 
(zie bijlage 4). 
 

2. Verrichten van controles op bouwwerven 
In 2009 werden door de intergemeentelijke archeoloog geen werfcontroles 
uitgevoerd. 

 
3. Verrichten of laten uitvoeren van noodonderzoek 

In 2009 werd in twee gevallen noodonderzoek verricht. In beide gevallen 
assisteerde de ZOLAD de archeologen van het VIOE. Het ging om de volgende 
gevallen: 

 Grootbosstraat te Herderen (Riemst) 
Hier intervenieerde het VIOE omwille van een vondstmelding, via de 
ZOLAD, door Benny Emons. Het betrof de vondst van een 
hypocaustumtegel (zie verder) 

 Toekomststraat te Heukelom (Riemst) 
Luc Meyers, vrijetijdsarcheoloog uit Zichen, trof tijdens een wandeling 
enkele grondsporen aan ter hoogte van de Toekomststaat. Hij deed via 
de ZOLAD een officiële vondstmelding waarop het VIOE ter plaatse 
kwam. Het veldwerk duurde een tweetal weken (zie verder) 

 
4. Opvolgen van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan van andere 

archeologen of instanties. 
In totaal werden, behalve het onderzoek dat volgde op een vondstmelding, 16 
archeologische onderzoeken verricht. Dit is een sterke daling in vergelijking met 
2008 toen er 21archeologische onderzoeken plaatsvonden. Voor meer 
bijzonderheden verwijzen we naar deel II. 
 

a. Vergunningsplichtige onderzoeksprojecten 
Riemst: 
 ME-2009-ZAG: Zagerijstraat te Membruggen (SbA) 
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 HE-2009-KRU: Kruisherenstraat te Herderen (ARON) 
 ZU-2009-MEU: Meulemansstraat te Zussen (ARON) 

 
Bilzen: 
 MU-2009-TRA: Tramweg te Munsterbilzen (SbA) 
 MA-2009-HOE: Hoevelaan te Martenslinde (SbA) 
 MA-2009-MAR: Martenslindestraat te Martenslinde (CA) 
 SC-2009-HEE: Heesveld te Schoonbeek (ARON) 
 MU-2009-PER: Groenkloosterstraat te Munsterbilzen (ARON) 

 
Lanaken: 
 KE-2009-MEU: Meulenweg te Lanaken (VIOE) 
 LA-2009-MOL: Molenweide te Lanaken (SbA) 
 VE-2009-HES: Heserstraat te Lanaken (SbA) 
 LA-2009-SIL: Industrieweg te Lanaken (ARON) 
 VE-2009-DIE: Dieterenbank te Veldwezelt (ARON) 

 
b. Niet-vergunningsplichtige/gemachtigde onderzoeksprojecten 
Riemst: 
 HE-2009-GRO: Prospectie Grootbosstraat (VIOE/ZOLAD) 
 RI-2009-TOE: Toekomststraat te Heukelom (VIOE/ZOLAD) 
 VR-2009-KRI: Krijtstraat te Vroenhoven (PZP/ZOLAD) 

 
Bilzen/lanaken/Voeren: geen 

 
Door enkele incidenten met Studiebureau Archeologie (SbA) en Condor Archeologie 
(CA) besliste de ZOLAD om een certificeringsysteem uit te werken. Het was de 
bedoeling dit systeem in te schrijven in een gemeentelijke verordening. Hiervoor 
bestond in de drie gemeenten een politiek draagvlak. De inhoud van dit document en 
de inleidende beschouwingen hierbij zijn bijgevoegd in bijlage 5 (zie ook deel II). 
 
5. Opvolgen van projecten die gebeuren in samenwerking met andere 

instanties en die gericht zijn op de ontsluiting van archeologisch erfgoed 
 

Riemst: 
 Leader+-project: “Een landschap van kerkdorpmusea” 

Bilzen: 
 Leader+-project: “Duurzaam behoud van het Haspengouws 

landschap” (Jonkholt) 
 Leader+-project: “Het landschap vertelt” 
 Remise Munsterbilzen 

Lanaken: 
 Waterburcht Pietersheim 
 Neanderthalersite Veldwezelt-Hezerwater 

Voeren: 
 Leader+-project: “Voeren op weg” 

 
Voor meer bijzonderheden verwijzen we ook hier naar deel II. 
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Sensibiliserende en stimulerende taken  

 
1. Aanmoedigen van archeologisch onderzoek in de regio 

Het aanmoedigen van archeologisch onderzoek gebeurd op diverse manieren: 
a. Via advisering van stedenbouwkundige dossiers 
b. Via overleg met architecten, bouwheren, promotoren, eigenaars, … 
c. Via eigen initiatieven 
Voor meer specificaties omtrent het onderzoek verwijzen we naar deel II. 
 

2. Fungeren als aanspreekpunt voor de regio en zorgen voor afstemming 
tussen de verschillende partners in de regio 
De ZOLAD fungeerde als aanspreekpunt voor de regio en zorgde voor 
afstemming in de volgende dossiers: 
a. Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater 
b. Alle ontsluitingsdossiers (zie Luik 2, punt 5) 
c. Conservatie van enkele vondsten afkomstig van Europark 
Ook hier verwijzen we naar deel II voor meer specificaties per dossier. 
 

3. Nemen van initiatieven ter verbreding van het maatschappelijke draagvlak 
a. Sensibiliseren van het brede publiek 

o Voorgaande initiatieven:  
In de voorbijgaande jaren werden tal van initiatieven opgestart om een 
groter draagvlak te creëren. Deze initiatieven zoals de vitrine in het 
gemeentehuis van Riemst worden verder gezet in 2010. 

o WINAR 
Zoals elk jaar ondersteunde de ZOLAD de oprichting van andere 
intergemeentelijke archeologische diensten. In 2009 was dit WINAR, de 
intergemeentelijke archeologische dienst van Rotselaar, Holsbeek en 
Tielt-Winge. 

o Fietsroutenetwerk 
In 2009 werd een werkgroep opgericht om de inhoud mee te helpen 
samenstellen. Er werd ook beslist onder welke vorm de folder/kaart zou 
verschijnen en welke fasering zou toegepast worden.  

o ZOLAD-Website 
Dit initiatief uit 2008 werd met wisselend succes verdergezet. De tijd 
ontbrak echter om periodiek de site te update‟n. Wellicht is dit een 
verhaal van vele diensten. In 2010 komt er een nieuwe website voor 
ZOLAD+. 

o ZOLAD-Nieuwsbrief 
Dit initiatief uit 2008 en 2009 werd succesvol verdergezet. 

o Kleinschalige permanente tentoonstelling 
In de toonzaal van de steenfabrieken Vandersanden komt er een 
kleinschalige, maar permanente tentoonstelling van de vondsten die op 
de eigendommen van de fabriek zijn gedaan. Het gaat mn. over de 
vondsten te Kleine Spouwen, Kesselt en Veldwezelt. Dit stond al 
geagendeerd voor 2009, maar door problemen in het kader van Leader+ 
in Bilzen (zier verder) werd dit verdaagd naar 2010. 
Mogelijk krijgt deze tentoonstelling navolging bij Nelissen Steenfabrieken, 
maar enkel in het geval dat de tentoonstellingsruimtes bij de nieuwe brug 
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van Vroenhoven (zie verder) geen plaats kan/wil bieden aan de WOII-
vondsten uit Kesselt. 

o Lezingen 
 ZOLAD jaaroverzicht 2008 (lezing CC Lanaken) 
 ZOLAD jaaroverzicht 2009 (lezing CC Bilzen) 
 De 18de-eeuwse fortengordel tussen Hocht en Eigenbilzen 

(Colloquium Fortengordels Nu! Antwerpen) 
 De belegeringen van Maastricht archeologisch revisited (lezing 

GOGRI) 
o Pers 

In 2009 werden diverse persacties georganiseerd: 
 „De oudste stad van Vlaanderen ligt in Riemst‟ 
 „Romeinse waterputten te Kesselt‟ 
 „Een bandkeramische boerderij in Riemst‟ 
 „ZOLAD breidt uit met Voeren‟ 

De intergemeentelijke archeoloog werd begin februari ook uitgenodigd 
voor een studio-interview bij TVL. Er werden toen vondsten uit 
verschillende opgravingen getoond. 

b. Sensibiliseren van specifieke doelgroepen zoals bouwheren, promotoren en 
architecten 
In samenwerking met het Agentschap en met het VIOE werd een folder 
gemaakt. Deze folder ging over archeologie en wetgeving en wordt verspreid 
via de diverse gemeentelijke diensten voor Ruimtelijke Ordening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Andere: 

o In 2009, net zoals in voorgaande jaren, was de ZOLAD actief bij twee 
concrete projecten voor wat betreft de invulling van bezoekerscentra: de 
burchtruïne van Pietersheim te Lanaken en de Remise in Munsterbilzen 
(zie deel II). 

o De ZOLAD werkt ook samen met andere partijen om archeologisch 
erfgoed bij een groter publiek kenbaar te maken (zie hoger). Partners in 
crime zijn hier voornamelijk de twee regionale landschappen die in het 
werkgebied van de ZOLAD werkzaam zijn. 

 
4. Aandacht hebben voor vrijwilligerswerking 

Er word bij de ZOLAD geen actieve aandacht besteed aan vrijwilligerswerk. Wel 
werden de vrijetijdsarcheologen gestimuleerd om zelfstandig vondstmeldingen te 
doen, werd er actief gezocht naar vrijetijdsarcheologen die de ZOLAD nog niet 
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kenden en werd het netwerk gevoelig uitgebreid. De weerslag hiervan is te zien 
in de lijst van collecties (zie bijlage 1). 
Via de website werd ook een vondstformulier aangereikt. Dit werd echter zelden 
gebruikt. In de nieuwe versie van de website wordt dit herbekeken. 

 
5. Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van 

archeologie en omzetten van die inzichten in de praktijk 
Bij gebrek aan permanente vorming op het vlak van beleids- en 
beheersarcheologie kon niet voldaan worden aan dit item. Er werd wel gepoogd 
om onder de diverse IAD‟s een gemeenschappelijke visie uit te werken wat 
betreft advisering, depotwerking,… 
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Deel II 
Archeologische dossiers 2005-2008 
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Bilzen 
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Marktplein Fase II 
Op 2 mei 2005 werd er gestart met de 
herinrichtingswerken van de markt van 
Bilzen. De werken vingen aan op het 
Camille Huysmansplein. Op 24 mei 
werd de aannemer gewaarschuwd dat 
er daags erna gegraven werd in een 
zone waar zich mogelijk muurresten 
bevonden. Er werd afgesproken dat de 
ZOLAD zo snel mogelijk verwittigd werd 
van zodra muurresten aangetroffen 
werden. Op 25 mei 2005 werden de 
werken in overleg tijdelijk stopgezet om 

de ZOLAD de kans te geven de resten te registreren. In overleg met de stad werd 
ARON gecontacteerd.  
 
Op het Camille Huysmansplein werden de resten aangetroffen van een 
postmiddeleeuwse stadsboerderij. Deze was volledige opgetrokken uit herbruikte 
mergelblokken; latere toevoegingen, zoals een erfafscheiding, of afwerkingen, zoals 
vloeren, bestonden uit baksteen. Ten zuiden van het gebouw werd een waterput en 
de oude loop van de Demer (met beschoeiing) aangesneden. Omdat de resten niet 
verder verstoord werden, werd niet dieper opgegraven. 
 
Aansluitend op het Camille Huysmansplein werd het gedeelte ter hoogte van de 
Kloosterstraat aangepakt. In overleg met de aannemer werd bereikt dat de zone 
voorafgaandelijk afgegraven werd zodat 
ARON voldoende tijd kreeg. Zoals 
verwacht kwamen in deze zone 
voornamelijk graven te voorschijn.  
 
Het wegtracé ernaast werd op dezelfde 
manier door de aannemer voorbereid. 
Hier werd, naast de bekende 
kerkhofmuur, een ijzerzandstenen 
halfronde structuur aangetroffen. Tussen 
de ijzerzandsteen bevonden zich 
vuursteenknollen en Romeins 
dakpanmateriaal. De link met de oudste 
bouwfase werd snel gelegd, maar kon 
niet onomstootbaar aangetoond worden. Toen daaropvolgend het riool werd 
aangesneden, kwam in het profiel een kuilvormige insnijding aan het licht. Deze werd 
voorlopig geïnterpreteerd als een gracht. 
 
Begin augustus werd het gedeelte tussen het Deken Paquayplein en de Klokkestraat 
archeologisch opgevolgd, dit is het gedeelte van de markt ten noorden van de St-
Mauritiuskerk. Net zoals in de andere zones rond de kerk werden ook hier diverse 
tientallen graven aangetroffen. Het ging hier voornamelijk om kindergraven. In de 
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historische teksten die dit vermeldden was ook sprake van het feit dat hier de graven 
van de onbekende (dus mogelijk niet-gedoopte) soldaten gelokaliseerd waren. Een 
groep van een viertal graven is dan mogelijk ook als dusdanig te interpreteren. 
 
Afgezien van deze werden ook een aantal andere sporen aangetroffen. Het gaat hier 
dan voornamelijk over sporen die te relateren zijn aan de 18de eeuwse uitbreiding 
van de kerk. Voorts werd ook nog het tracé van de kerkhofmuur terug aangesneden. 
Hierdoor werd de kans gecreëerd om deze muur van iets nader te bekijken. Het werd 
duidelijk dat de muur uit meerdere fasen bestond. Bovendien werd vastgesteld dat er 

op diverse mergelblokken 
metselaarstekens werden aangebracht. 
Ten slotte werd ook nog het oude 
wegtracé van de klokkestraat 
blootgelegd. Dit bestond uit mooi naast 
elkaar gelegde keien. 
 
Op 12 oktober werd met de 
archeologische opvolging van de 
zuidzijde van de St-Mauritiuskerk 
begonnen. Behalve de reguliere graven 
werden geen andere structuren 
aangetroffen. Daaropvolgend startten de 

werken aan de zuidzijde van het stadhuis. Hier werden, zoals verwacht, de resten 
aangetroffen van de huizenrij die op het einde van de 19de eeuw werden afgebroken. 
In tegenstelling tot het onder-zoek van het stadhuis in 1996 door W. Wouters werden 
bij de huizen aan de zuidzijde geen oudere resten aangetroffen. Wel werd de aanzet 
van een gewelf aangetroffen, evenals een waterput.  
 
Ondertussen werd, op basis van oudere opgravingen en nieuwe inzichten, een 
hypothese gelanceerd omtrent de oudste stadstichting van Bilzen. Deze hypothese 
stelde dat Bilzen ontstaan is vanuit een opperhof-neerhof-situatie. Het opperhof zou 
dan gesitueerd zijn ergens rond de Borreberg, het neerhof in het gebied waar nu de 
kerk gelegen is. Oud kaartenmateriaal en resultaten van ouder onderzoek 
suggereerden bovendien het bestaan van een gracht(en)stelsel dat aansloot op een 
oudere loop van de Demer. Deze oude loop is gesitueerd net achter de huidige en 
meest zuidelijke huizenrij van de markt (zie de resultaten van het onderzoek op het 
Camille Huysmansplein). In die zin waren enkele vaststellingen ten zuiden van het 
stadhuis ter hoogte van een zwarte 
verkleuring cruciaal. Op deze plaats zou 
immers een deel van de gracht, als deze al 
bestond, liggen. Op 9 november werd een 
coupe gegraven door deze zwarte 
verkleuring. Het profiel van de coupe toonde 
inderdaad aan dat het om een gegraven 
langwerpige kuil ging, wat de these van een 
gracht enkel nog versterkte. Het was 
wachten op de resultaten van gelijkaardig 
onderzoek aan de andere zijde van de 
markt in 2006 om deze vaststelling te 
staven. 
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In 2006 werd de zone rond het voormalige stadhuis aangepakt. Achtereenvolgens 
vond er archeologisch onderzoek plaats aan de oostzijde, de noordzijde en tenslotte 
de westzijde van dit voormalige stadhuis. De zuidzijde was al eind 2005 onderzocht. 
 
De oostzijde – Tijdens het archeologisch 
onderzoek aan deze zijde werd tussen 
Sint-Mauritiuskerk en het voormalige 
stadhuis, geheel onverwachts, sporen 
aangetroffen van een kuil uit de ijzertijd. 
Deze kuil bevatte, naast het reguliere 
handgevormde aardewerk, de resten van 
verbrande keien, maalstenenfragmenten 
en vuursteen. Hoe deze kuil dient 
geïnterpreteerd te worden is verre van 
duidelijk. Duidelijk is wel dat deze kuil niet geïsoleerd kan gelegen hebben en meer 
dan waarschijnlijk te associëren is met een ijzertijdnederzetting op de hoger gelegen 
delen langs de Demeroever. 
 

De noordzijde – het onderzoek aan deze 
zijde was, in het licht van de 
onderzoeksresultaten uit 2005 aan de 
zuidzijde, bijzonder belangrijk. Aan deze 
zijde werd met name het vervolg van de 
gracht rond de kerk verwacht. Met het 
oog op het onderzoek werd op de plaats 
waar de gracht verwacht werd een diepe 
coupe aangelegd. In de coupe werd 
inderdaad het vervolg van deze gracht 
aangetroffen. Waar bij het aansnijden 
van het zuidelijk deel van de gracht er 
wegens acuut instortingsgevaar geen 
tijd was voor onderzoek en 

bemonstering was dit aan deze zijde wel het geval. Zo werden er, op vraag van de 
ZOLAD, stalen genomen ten bate van palynologisch en botanisch onderzoek. Dit 
werd uitgevoerd door de Archeologische Dienst Waasland.  
 
De westzijde – het onderzoek aan deze 
zijde was gedacht veelbelovend te zijn. 
Er waren immers goede redenen om aan 
te nemen dat dit deel van de markt nooit 
bebouwd is geweest en dus mogelijk 
sporen kon opleveren uit 
voormiddeleeuwse periodes. Tijdens het 
onderzoek zijn echter geen sporen uit 
deze periodes aangetroffen. De oudste 
sporen waren deze van een rond 
mergelstenen platform. Een interpretatie 
als sokkel lijkt aannemelijk.  
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Aan deze zijde werd bovengronds ook het vervolg van de gracht rond de kerk 
aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat de gracht overigens „uitwaaierd‟ richting 
Brugstraat. Dit lijkt de interpretatie van een doorwaadbare plaats op deze locatie 
gestand te doen. 
De rapportage werd in juli 2007 tijdens een ceremonie plechtig overhandigd aan 
burgemeester Sauwens. 
 
Begijnhofkapel 
Op 19 oktober 2005 werd de ZOLAD door de stad Bilzen verwittigd dat er tijdens 
graafwerken naast de brandweerkazerne muurresten waren blootgelegd. Volgens de 
contactpersoon zouden de resten te maken hebben met de begijnhofkapel. Deze 
werd afgebroken in de zeventiger jaren. 
Ter plaatse, werd door de ZOLAD het vlak opgeschoond en geëvalueerd. Eenmaal 
het grondplan volledig vrijgelegd, was duidelijk dat het inderdaad om de resten van 
de begijnhofkapel ging. Deze resten bestonden uit mergelblokken en baksteen. Het 
vrijgelegde grondplan werd op vraag van de ZOLAD door ARON ingetekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit informatie bleek dat de kraan op de aanlegdiepte van de fundering gestopt was. 
Geen reden voor de ZOLAD dus om verdere actie te ondernemen. Op 27 oktober 
echter stelde de aannemer dat de funderingen een belemmering waren voor de 
voortgang van de werken en mogelijk zelfs voor de stabiliteit voor het toekomstige 

gebouw. Gezien de korte tijdspanne en de aard van 
de resten stelde de ZOLAD voor de verdere 
afgraving archeologisch te begeleiden.  
 
Tijdens deze begeleiding werd de diepte van de 
diverse muren bepaald en relevante profielen 
gefotografeerd. Uit de dieptepeilingen bleek 
overigens dat sommige muren tot -2,5 m diep 
gefundeerd waren. Dit is aanzienlijk voor een 
gebouw van slechts deze omvang (15x8m).  
Tijdens de graafwerken werden, zoals te 
verwachten in deze context, ook nog een aantal 
graven aangetroffen. Voorts werd ook vastgesteld 
dat de muren gefundeerd waren op een pad van 
eiken balken. 
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Heesveld-Eik Glastuinbouw 
In het Gemeentelijke Ruimtelijk 
Structuurplan van Bilzen werd de zone 
Heesveld-Eik gereserveerd als 
glastuinbouwzone. Hiervoor zou een 
zone van ca. 30 ha. verstoord worden. 
Anticiperend op deze ingreep, stelde de 
ZOLAD een nota op. Hierin werd 
gesteld dat de zone vanwege de 
aanwezigheid van plaggenbodems een 
hoge archeologische potentie had en 
dat de ZOLAD aanraadde aan de 
gemeente om voorafgaandelijk aan de 
werken een inventariserend 
veldonderzoek in te stellen. De ZOLAD wacht hierbij nog steeds op reactie. Op 3 
februari 2006 werdt hierover overleg gepleegd met de stad Bilzen. 
De plannen van het gemeentebestuur om op Heesveld-Eik een zone te reserveren 
voor glastuinbouw stootte uiteindelijk bij de omwonenden op nogal wat kritiek. 
Anderzijds kwam er uit milieu en archeologische hoek bij deze plannen ook wat 
bedenkingen. Het gemeentebestuur besloot dan maar de zone een andere minder 
drastische bestemming te geven.  
 
Munsterbilzen Stift 
Op 30/05/2005 werd een informatievergadering belegd met de bouwheer en architect 
van het nieuwbouwproject rond het psychiatrische ziekenhuis. Hieruit bleek dat de 
archeologische opvolging voor het beschermde gebied tot op zekere hoogte 
verzekerd was. Anders was de situatie in het niet-beschermde gedeelte. De ZOLAD 
merkte hierbij op dat de kans op het aantreffen van archeologische resten even hoog 
is en dat er dus adequate oplossingen moeten gezocht worden om een eventuele 
vertraging te ondervangen. 
De architect belichtte ook even de plannen omtrent de huidige speelplaats van de 
school. Hier verwacht men namelijk, in navolging van archeologische vondsten er 
vlakbij, talrijke muurrresten. Het was hier dan ook de bedoeling deze plaats op te 
graven met het oog op de toeristische uitbouw van de site. De ZOLAD antwoordde 
dat de plannen geen grote ingrepen voorzien in deze zone en dat een archeologisch 
onderzoek dus bij voorbaat uitgesloten was. Er zou bij een volgende gelegenheid 
teruggekomen worden op dit punt. Sindsdien is er vanuit deze hoek geen actie meer 
ondernomen. 
 
Zoals verwacht werd in 2006 een bouwaanvraag ingediend om delen van het 
adellijke stift te slopen en deels te vervangen door nieuwbouw. Architectenbureau 
PSK uit Hasselt nam op 13/11/2006 contact op met de ZOLAD met de vraag of er 
een overleg kon plaatsvinden tussen bouwheer, architect en de archeologen. Het 
overleg had plaats op 20/11/2006. Het project zal in januari 2007 aanbesteed 
worden. Archeologisch onderzoek, waarvoor de ZOLAD een bestek uitschreef, zal 
plaatsvinden voorafgaandelijk aan de nieuwbouw. De bouwheer is op de hoogte van 
de decretale zorgplicht. 
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In antwoord op het advies uit 2007 (19/2 - B/2007/3/4) werd de ZOLAD op 8 
augustus 2008 uitgenodigd op een 
werfvergadering. Het veldwerk was eerder 
gegund aan ARON bvba uit St-Truiden. Tijdens 
het overleg werden de voorwaarden tav. de 
afbraak en de archeologische opvolging 
besproken. Zoals verwacht werden de 
afbraakwerkzaamheden eind november 
beëindigd. Hierna volgden archeologen de 
werken verder zullen op en evalueerden de 
locatie op hun archeologische waarde. Indien 

blijkt dat de resten verstoord zullen worden, zal worden overgegaan tot een 
opgraving.  
De begeleiding van de afbraak van de oude meisjesschool op de terreinen van het 
adelijke stift van Munsterbilzen leverde achter geen noemenswaardige vondsten op. 
Anderzijds valt wel te melden dat het Agentschap R.-O. Vlaanderen een studie-
opdracht uitschreef om het domein van het vroegere stift archeologisch te evalueren 
op basis van de studie van oude plannen en opgravingen. De studie zal uitgevoerd 
worden door Triharch bvba. Een eerste vergadering zal plaatsvinden op 12 februari 
2010. 
 
Munsterbilzen Doortocht N730 
De gemeente Bilzen plant in 2006 de heraanleg van een deel van de N730 te 
Munsterbilzen. De N730 bevindt zich voor een deel vlakbij het beschermde 
monument (zie hierboven). De ZOLAD, om advies gevraagd in dit dossier via de 
Afdeling Monumenten en Landschappen, stelde dat er een archeologische 
werfcontrole diende te gebeuren in de zone van het beschermde monument. 
Mogelijk zou hier de muur rond het domein aan het licht komen. De archeologische 
opvolging werd dan ook in het bestek opgenomen.  
 
Doortocht N730 te Munsterbilzen - Waterstraat 

Op basis van een advies uitgereikt op 
25/7/2005 werd een archeologische 
opvolging in het werfbestek 
opgenomen. De begeleiding van de 
(voorbereidende) werken aan de 
doortocht te Munsterbilzen gingen op 
15/5/2006 van start. Daags erna 
werden in de aanlegsleuf van de 
riolering een aantal sporen 
aangetroffen. Het ging resp. om sporen 
van een 
brug en 
die van 

een middeleeuws gebouw. Omdat de sporen ook in 
de tweede, parallelle rioleringssleuf werden verwacht, 
werd ook deze archeologisch onderzocht. In deze 
sleuf werden de sporen van een houtbouw 
aangetroffen. Dit gebouw werd, vanwege het 
schervenmateriaal, geïnterpreteerd als een Romeinse 
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of vroeg-middeleeuwse houtbouw, waarschijnlijk een potstalwoning. Uit één van de 
paalkuilen werden houtresten verzameld. Deze werden opgestuurd ter datering. 
Deze leverde een datering op van 1480 ± 40 BP (GrN-30427). Dit betekent dat de 
piste van Romeinse potstalwoning kan verlaten worden. Het staat nu vast dat het 
huis van merovingische ouderdom is. 
 
Doortocht N730 te Munsterbilzen - Perronstraat 
Aansluitend aan het deel in de Waterstraat werd voorafgaandelijk aan de werken de 
perronstraat aangepakt. Dit deel van de N730 bevond zich namelijk voor de kerk 
waar vroeger al sporen uit diverse perioden aan het licht gekomen waren. De 
passage op deze plaats was overigens de onmiddellijke aanleiding voor de bezwaren 
in het advies. Wat de sporen betreft werden, naast de gebruikelijke kuilen en 
muurresten, een aantal graven verwacht, gaande van de vroege middeleeuwen tot 
en met de late middeleeuwen. De verrassing was echter groot toen er ca. 1 meter 
onder het loopoppervlak geheel onverwacht een aantal boomstamgraven te 

voorschijn kwamen. Deze boomstamgraven 
komen voor vanaf de laatromeinse periode 
tot de 12de eeuw, weliswaar in achtergestelde 
gebieden. Gezien de stratigrafische positie 
van de graven en de afwezigheid van 
grafgiften werden deze in de laatste fase van 
de vroege Middeleeuwen geplaatst, grofweg 
van de 7de eeuw tot de 10de eeuw. Dit werd 
bevestigd door de vondst van een kruisje dat 
stilistisch in de Karolingische periode 
thuishoort6. Vanwege het wetenschappelijke 
belang van dergelijke graven werd, in overleg 
met de gemeente en het Vlaamse Gewest, 
beslist de werken te schorsen tot het einde 
van het bouwverlof. Dit moest de 
archeologen toelaten de graven zorgvuldig te 
documenteren en zo nodig te bergen voor 
conservatie. Uiteindelijk werd één graf, 

vanwege de goede bewaring, gelicht. Dit gebeurde op 20/7/2006 door Restaura, een 
bureau gespecialiseerd in de restauratie en conservatie van archeologische 
vondsten. Ook het kruisje werd bij Restaura gedeponeerd ter conservatie. 
 
Op 11/12/2006 werd de datering voor één van de boomstamgraven bekend. Graf 14 
leverde een datering op van 1190 ± 35 BP (GrN-30422). Dit bevestigt de 
Karolingische ouderdom van het graf. 
 
Wat de overige sporen in de werkputten betreft, werd ook nog een diepe opgevulde 
structuur aangetroffen Op de bodem ervan werden Romeinse dakpanfragmenten 
aangetroffen. Of het om een gracht rond het kerkdomein zoals in Bilzen is 
vastgesteld, gaat, of om een opgevulde holle weg, kan niet met duidelijkheid gezegd 
worden. Hiervoor was het nodig dat de structuur volledig werd blootgelegd, wat 
gezien de diepte en de ligging jammer genoeg niet mogelijk was. Uit de metingen 
bleek wel dat de structuur minstens acht meter breed moet zijn geweest. 

                                                 
6
 nvdr: achteraf blijkt dit niet te kloppen. Het kruisje moet in de late middeleeuwen gesitueerd worden 
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In een aangrenzende werkput werd ook nog de muur aangetroffen die de scheiding 
vormde van het stiftdomein. Van deze muur bestaat nog iconografisch materiaal. 
 
De rapportage werd in juli 2007 tijdens een ceremonie plechtig overhandigd aan 
burgemeester Sauwens. Er wordt tevens gedacht aan een allesomvattende 
publicatie over de archeologische vondsten in en de historiek van Munsterbilzen. 
 
Romeinse Villa Rosmeer 
De heemkundekring van Rosmeer nodigde op 16 juni 2005 de stad Bilzen en de 
ZOLAD uit voor een informatievergadering omtrent het dossier “Kelder Romeinse 
villa”. Doel van deze vergadering was het verduidelijken van de wensen van de 
heemkundekring omtrent de resten van de Romeinse kelder ter hoogte van de 
Diepestraat te Rosmeer. Het gevaar bestond (en bestaat) dat het perceel waarop de 
resten gelegen zijn, als bouwgrond verkocht worden. Opdat de resten zouden 
kunnen gevrijwaard worden, stelde de heemkundekring Rosmeer voor dat de stad 
deze gronden aankocht om, in een later stadium weliswaar, de restanten weer 
zichtbaar te maken en educatief te kaderen. Zoals het dossier stelt, zijn hier diverse 
opties mogelijk. Op 14 december 2005 kreeg de ZOLAD van de stad Bilzen voor het 
bewuste dossier een adviesaanvraag. 
In februari 2006 had een overleg plaats met de betrokken partijen, zijnde de stad 
Bilzen en de heemkundekring Rosmeer, om bepaalde zaken te bespreken omtrent 
de eventuele aankoop van de gronden. De gemeente, gesteund door een advies van 
de ZOLAD, ging echter niet in op de vraag. Er zouden daarentegen wel voorwaarden 
opgelegd worden bij de bouw van de huizen.  
In augustus 2006 nam één van de kopers van de percelen contact op met de 
ZOLAD. Hij had uit goede bron vernomen dat de locatie van de Romeinse villa 
onzeker was. In die zin vond de koper het zinloos dat er voorwaarden aan de 
bouwvergunning werden gekoppeld als er twijfel bestond over de exacte ligging. 

De ZOLAD ging akkoord met deze 
zienswijze en stelde voor de exacte ligging 
van de Romeinse villa te bepalen met een 

kleine sondering. Als bleek dat de 
villa elders lag, dan waren de 

voorwaarden 
logischerwijs niet van 
toepassing op zijn 

perceel. Op 15/9/2006 
werd op de grens van de 

twee percelen in kwestie 
een sondage uitgevoerd 

met als doel één van de 
keldermuren vast te stellen. 

Uit de resultaten van de 
sondage bleek inderdaad dat de 

kelder hergepositioneerd moest 
worden. Bijgevolg waren de voorwaarden enkel van toepassing 
op het meest westelijke perceel. 
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Er werd op 18/8/2007 door de ZOLAD een advies uitgereikt voor de bouw van de 
woning waar in 2006 een kleinschalig onderzoek werd verricht. Volgens de laatste 
berichten werd de bouwvergunning niet afgegeven en zal een nieuwe 
vergunningsaanvraag moeten ingediend worden.  
 
In 2006 werd duidelijk dat de kelder zich niet op het perceel bevond waar hij volgens 
de publicatie verondersteld werd te liggen: volgens een sondage werd hij eerder 
hoger op de helling gesitueerd. Dit impliceerde mogelijk ook dat de zone ten westen 
van de Romeinse kelder niet archeologisch was verkend in 1969. Op 30 januari 2008 
verleende de ZOLAD een advies voor een nieuwe bouwaanvraag (B/2008/5/12). Het 
advies luidde dat er dan ook een archeologische (begeleiding en) werfcontrole bij 
graafwerken in het plangebied moesten uitgevoerd worden. De begeleiding en 
werfcontrole geschiedden uiteindelijk op 14 augustus 2008 en leverde, naast enkele 
sporen van zware nokstaanders, nog enkele muurresten op. De muurresten waren, 
zo bleek uit de opgemerkte verstoring, voorwerp van eerder onderzoek. De vondst 
werd geheel volgens de decretale bepalingen 
gemeld aan het agentschap R-O. Het VIOE 
kwam op 21 augustus 2008 ter plaatse en 
deed de nodige vaststellingen. Uit de eerste 
analyses blijkt dat de meerderheid van de 
tijdens de begeleiding opgemerkte sporen ook 
al opgetekend waren tijdens eerdere 
interventies in de vorige eeuw. Dankzij deze 
link kan nu definitief de ligging van de 
Romeinse kelder bepaald worden. Dit dossier 
kan met andere woorden als gesloten 
beschouwd worden. 
 
Verkaveling Meerheim 
In een krantenbericht stond te lezen dat de NV Matexi 8 hectare in Bilzen verkavelde 
en dat zij binnen afzienbare tijd met de bouw van diverse huizenblokken gingen 
beginnen. Hierop stelde de ZOLAD een nota op voor het schepencollege van de stad 
Bilzen. Hierin werd gesteld dat een project van dergelijke omvang een ernstige 
impact had op het archeologisch bodemarchief. Na een overleg met Matexi en de 
Stad Bilzen verklaarde de stad zich principieel akkoord met de stelling van de 
ZOLAD dat er in extremis proefsleuven konden aangelegd worden. Dit ten laste van 
de gemeente. De gemeente oordeelde immers dat het dossier te ver gevorderd was 
om de eigenaar een archeologisch onderzoek ten laste te leggen. Wegens het 
gevaar dat door dit dossier een precedent kon ontstaan inzake financiering van 
archeologisch onderzoek werd, in overleg met de gemeente Bilzen, er toch geen 
vooronderzoek uitgevoerd. 
 
Gemeentelijke verordening Archeologie 
Op 27/4/2006 werd door dhr. burgemeester Sauwens gevraagd aan de ZOLAD na te 
denken over een gemeentelijke archeologische verordening. Hij wilde dat in deze 
verordening alles met betrekking tot advisering, vooronderzoek, onderzoek, 
werfcontroles, financiering en deponering geregeld werd. De ZOLAD riep op haar 
beurt de (inter)gemeentelijke archeologen samen op 31/5/2006. Doel van dit overleg 
was te brainstormen over de mogelijke inhoud van dergelijke gemeentelijke 
verordening. Na de installatie van het nieuwe college zou de draad weer opgenomen 
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worden. Tijdens het werkjaar 2007 lagen de onderhandelingen echter gedeeltelijk 
stil. Reden hiervoor is dat een regeling of verordening (zie verder) werd uitgewerkt 
die, op termijn, in een overkoepelende gemeentelijke archeologische verordening zal 
opgenomen worden. Het plan was om dit overleg in 2008 terug op te starten. Dit was 
echter gerekend buiten de evolutie van het dossier rond de evaluatie van de woon-in- 
en –uitbreidingsgebieden (zie verder).  
In 2009 werd het dossier terug opgestart en werd in het kader van een gemeentelijke 
verordening geschreven aan een accreditatiesysteem voor archeologische bedrijven 
in de regio. Het systeem zou door de diverse schepencolleges goedgekeurd worden. 
Het systeem bleek echter niet (juridisch) verenigbaar met de wetgeving op Vlaams 
niveau. Naar verluidt zou het wel meegenomen worden in latere besprekingen 
omtrent de invoering van een accreditatiesysteem op Vlaams niveau. 
 
RVK Vliermaalroot te Beverst 

De ZOLAD werd door de Vlaamse 
Landmaatschappij gecontacteerd met 
het oog op het verrichten van enkele 
werfcontroles. Deze werfcontroles 
gebeurden, in overleg met de 
aannemer, op afroep. Deze controles 
waren allen negatief. 
In de rand van deze controles werd op 
28/6/2006 een overleg gepland met de 
erfgoedconsulenten en de archeologen 
van de VLM. Onderwerp van dit overleg 
was de motte van Beverst. Er werd 
overeengekomen dat de gracht rond de 

motte zonder problemen kon uitgediept worden. Er werd overigens aan getwijfeld of 
deze motte wel authentiek middeleeuws was. De argumenten hiervoor zijn de 
geringe grootte en hoogte van het aardwerk. 
 
Onderwijsstraat te Munsterbilzen 
Op 22/3/2006 verstrekt de ZOLAD in een bouwdossier het advies dat er 
voorafgaandelijk aan de bouw van twee appartementscomplexen op de hoek van de 
Wijngaardstraat-Onderwijsstraat-Muggestraat een archeologisch onderzoek moest 
plaatsvinden. Dit werd op 24/3/2006 besproken met de bouwheer in aanwezigheid 
van de architect. Er werd 
overeengekomen dat de bouwheer 
voorafgaandelijk een zone voor controle 
voorbereidde, was deze controle positief, 
dan was de bouwheer bereid de kosten 
voor dit onderzoek te dragen.  
Deze controle vond plaats op 16-
17/5/2006. Na het opschonen van het 
vrijgelegde oppervlak werden een 
zevental sporen aangetroffen. Wegens de 
inhoud van de sporen, met name 
Romeins aardewerk, werd besloten het 
gecontroleerde vlak uit te breiden door 
middel van proefsleuven. Deze werden gepositioneerd op de plaats van de 
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toekomstige bouwwerkzaamheden. Het onderzoek zelf werd uitgevoerd door ARON 
bvba. Behalve een aantal kuilen van recente datum werden tijdens dit onderzoek 
geen verdere sporen aangetroffen. Het plan werd opgevat om wel de 
bouwwerkzaamheden op te volgen.  
 
Aquafin Katteberg te Bilzen 
Op vraag van de gemeente Bilzen en A+D Engels werd op 23/5/2006 een overleg 
georganiseerd omtrent de op handen zijnde werken van Aquafin aan de westrand 
van Bilzen. De ZOLAD formuleerde het vervolgtraject in een advies op 12/6/2006. 
Verwacht werd dat dit dossier midden 2007 zou van start gaan. Dit is echter niet 
gebeurd. Er werd ook niets meer vernomen van het studiebureau A+D Engels die het 
project dossiermatig begeleid. 

In het kader van dit dossier nam het 
studiebureau Soresma (vervanger van A+D 
Engels) eind augustus 2008 en nogmaals 
begin december 2008 contact op met de 
ZOLAD. Het project zou binnenkort weer 
opgestart worden. Om de mogelijke opties te 
bespreken werd op 10 december 2008 een 
overleg georganiseerd tussen de ZOLAD en 
Aquafin. Het project werd in oktober 2009 
gegund. De werken zelf worden uitgevoerd 
vanaf januari 2010.  

 
 
Economisch Netwerk Albertkanaal - deel Bilzen 
Op vraag van de toenmalige Afdeling Monumenten en Landschappen, thans de 
Enititeit Onroerend Erfgoed, werd op 8/6/2006 een informatievergadering belegd 
voor de gemeente Bilzen, één van de trekkers van het dossier. De ZOLAD werd 
eveneens gevraagd aanwezig te zijn. Op 
dit moment is het onduidelijk wanneer dit 
dossier zal spelen. 
Dit dossier werd in 2006 opgestart 
middels een overleg (8/6/2006 – zie 
jaarverslag 2006). Toen was het de 
bedoeling dat de gronden die ontwikkeld 
zouden worden in het kader van het 
ENA-project integraal zouden worden 
aangepakt. Wegens een interne 
miscommunicatie bij de stad Bilzen, 
werd het dossier toch opgesplitst. In een 
eerste fase zouden de wegeniswerken 
archeologisch begeleid worden (zie 
figuur), in een tweede fase de aanleg van het bedrijventerrein zelf. 
Op 29/11/2007 werd de eerste spadensteek gezet van het project. Om evidente 
redenen werd het project „Industriezone Genk-Zuid‟ omgedoopt tot „Industriezone 
Kieleberg‟. De archeologische werkzaamheden gingen op 3/12/2007 van start en 
leverde niet de verwachte resultaten op. 
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Verordening inzake de archeologische opvolging van woonuitbreidings-
gebieden 
Tijdens besprekingen in januari 2007 voor de opvolging van de Verkaveling Sint-
Gerlachusstraat te Martenslinde (zie verder), lanceerde de ZOLAD bij de gemeente 
Bilzen een voorstel om alle gebieden die op het gewestplan en in het Gemeentelijk 
Ruimtelijke Structuurplan gemarkeerd stonden als woongebied voorafgaandelijk aan 
een archeologisch vooronderzoek te onderwerpen. Dit werd doorgepraat met de 
erfgoedconsulenten van de Vlaamse gemeenschap en deze stonden niet 
weigerachtig tegenover het voorstel. 
Op vraag van burgemeester Sauwens werd het voorstel beter uitgewerkt. Dit werd 
aan hem voorgelegd en besproken op 25/6/2007. In de maanden die erop volgden 
werd gewerkt aan een versie waar ook de kosten en de mogelijk te volgen procedure 
opgelijst werden. Ten slotte werd er gewerkt aan een verordening die later deel zal 
uitmaken van de overkoepelende gemeentelijke archeologische verordening. In dat 
kader werd in de begroting van 2008 een voldoende groot bedrag voorzien om een 
deel van de gebieden te onderzoeken. In 2008 zullen een aantal pilootprojecten 
uitgewerkt worden om met name de procedures, methodes en afspraken op punt te 
stellen.  
Met het oog op een goede werking van de gemeentelijke verordening werd op 18 
april 2008 een overleg georganiseerd tussen de ZOLAD en de gemeentelijke dienst 
overheidsopdrachten. In overleg werd een meetstaat en lastenboek opgemaakt (zie 
bijlage 4). De aanbestedingsprocedure ging van start op 10 september 2008. Twee 
studiebureaus dienden een offerte in: ARON bvba uit Sint-Truiden en Studiebureau 
Monumentenzorg uit Tessenderlo. Op 7 november werd het project aan ARON bvba 
gegund. 
Op 24 november werd een tweede overleg georganiseerd tussen de ZOLAD en de 
gemeente Bilzen om de details mbt. de locatie en de uitvoering te bespreken. Hierbij 
werd gekozen om het woonuitbreidingsgebied in Hees („Heserwater‟) en in Bilzen 
(„Tabbaert‟) als projectgebied te kiezen.  
 
Omwille van het feit dat de precieze plannen met het gebied nog niet gekend waren 
(Hees) of een openbaar onderzoek liep (Bilzen) werd beslist het archeologische 
onderzoek uit te stellen. Op het argument dat hiermee de geest van het 
gemeentelijke reglement rond de evaluatie van woon-in- en -uitbreidingsgebieden 
geschonden werd, werd niet ingegaan. Wat het proefproject in Bilzen betreft, is er 
quasi-zekerheid dat dit in 2010 zal uitgevoerd worden, mogelijk zelfs in combinatie 
met het onderzoek in en rond het gebied Spelver. Voor het gebied in Hees bestaat 
nog steeds geen zekerheid. 
 
Verkaveling Sint-Gerlachusstraat te Martenslinde 

Op 14/11/2006 verstrekte de ZOLAD aan de 
Stad Bilzen een advies bij een verkaveling van 
ca. 2.7 ha. De verkavelaar is Vangronsveld, 
een projectontwikkelaar. Er werd, met het oog 
op degelijke afspraken omtrent archeologisch 
onderzoek, een afspraak geregeld op 
22/11/2006. De verkavelaar stemde erin toe 
een archeologisch onderzoek te laten 
uitvoeren. Dit zou plaatsvinden in februari 
2007. 
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In tegenstelling tot de planning voor 2007 werd dit project niet uitgevoerd in februari 
maar in november 2007. Problemen met de watertoets, met overeenkomsten met 
bepaalde eigenaars en met het dossier in het algemeen werd de startdatum van het 
archeologische onderzoek meerdere malen bijgesteld. 
 
Na diverse keren uitstel ging het project van start op 7 januari 2008. Twee dagen 
later werd het onderzoek zonder enig resultaat afgerond. Eén van de goede effecten 
die dit project genereerde was een meer positieve attitude tav. archeologie van de 
zijde van de projectontwikkelaar. 
 
Monitoring LBK-site te Amelsdorp-Waltwilder 

Met het oog op een monitoring op de 
LBK site van Amelsdorp-Waltwilder (zie 
beleidsplan ZOLAD, pp. 21) werd een 
overleg gepland tussen Bart 
Vanmontfort (KULeuven), Marc Debie 
(Kuleuven, VIOE), Erwin Meylemans 
(VIOE) en de ZOLAD. Dit overleg vond 
plaats op 29/6/2006. Tijdens dit overleg 
werd afgesproken dat het VIOE in een 
eerste luik door middel van kaarten de 
plaatselijke erosie (bewerkings- en 
watererosie, resp. rechtsboven en –

onder) zou bekijken. In een tweede luik werden de erosiemodellen gekoppeld aan 
het veldwerk. Het veldwerk zal plaatshebben op 11/1/2007.  
Zoals vorig jaar in het jaarverslag al vermeld stond, onderhoudt de ZOLAD intense 
contacten met de Taakgroep archeologie van de gemeente Maastricht. Tijdens een 
werkbezoek op het Lanaekerveld op 15/5/2007 naar aanleiding van een weerstands-
metingstest in leemgrond, stelde de ZOLAD voor, indien de test negatief zou blijken, 
een testgebied aan te bieden. Dat testgebied was de LBK-site te Waltwilder. 
De test op Nederlands grondgebied bleek negatief zodat contact werd opgenomen 
met RAAP bv, het bureau dat instond voor de testmetingen. Er werd afgesproken dat 
bij dit proefproject enkel de kosten betaald zouden worden. Het project behelsde het 
uitboren van een twee transecten van het terrein, gecombineerd met een 
weerstandsmeting. Op deze manier konden én de erosie én de archeologische 

sporen geëvalueerd worden..  
 
Tussen 26 en 28 februari 2008 voerde het 
studiebureau RAAP in opdracht van de ZOLAD 
een boor- en weerstandsmetingscampagne uit 
ter hoogte van de toponiemen „Steenveld‟ en 
„Kallerveld‟ te Waltwilder. De resultaten mbt. de 
weerstandsmeting waren ronduit teleurstellend: 
door het ploegen konden geen grote variaties 
in de magnetische weerstand worden 
opgemerkt. Er werden dan ook geen 

plattegronden herkend. De metingen werden vervolgens op enkele plaatsen 
gecontroleerd dmv. boringen. In enkele gevallen kon met zekerheid een 
archeologisch grondspoor vastgesteld worden, waardoor het onderzoek ter elfder ure 
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toch nog enig resultaat genereerde. Met het oog op een zogenaamde 
cultuurhistorische beheersovereenkomst met de desbetreffende eigenaars, werd dit 
dossier overhandigd aan de Vlaamse Landmaatschappij. De VLM zal, wanneer een 
dergelijke overeenkomst onmogelijk of praktisch niet haalbaar blijkt, andere pistes 
verkennen. 
 
Schepenbevoegdheid archeologie 
Er werd de ZOLAD verzekerd dat er, bij het aantreden van het nieuwe 
schepencollege in 2007, een nieuwe schepenbevoegdheid voor archeologie zou 
gecreëerd worden. Voordien zat dit beleidsdomein nog bij Monumenten en 
Landschappen, een bevoegdheid van Burgemeester Johan Sauwens. De bedoeling 
is dat archeologie een volwaardige vertegenwoordiger krijgt in het schepencollege. 
Tot nog toe moesten „archeologische‟ dossiers als variapunt op het schepencollege 
behandeld worden. 
 
Opgraving van de tuin te Alden Biezen 
In juni 2007 ging onder impuls van het VIOE een tuinarcheologisch onderzoek van 

start op het domein van Alden Biesen. De 
ZOLAD zelf was niet betrokken bij deze 
opgraving. De ZOLAD contacteerde G. 
Vynckier, opgravingscoördinator Limburg 
en coördinerende archeoloog van het 
project met de vraag voor meer informatie. 
Het antwoord luidde:  
“In 1786 tot 1787 werd op initiatief van 
landcommandeur Frans Johan Nepomuk 
von Reischach ten zuiden van de 
landcommanderij een „Engels Park‟ 

aangelegd. Het ontwerp was van de Dinantse architect Ghislain-Joseph Henry die 
een Minervatempel, een Chinese tempel, een artificiële grot, twee broeikasten en 
nog andere gebouwtjes in zijn plan opnam. Ook een „Rivier‟ met twee eilandjes en 
talrijke in- en uitheemse planten werden voorzien in de planning. Dit alles werd 
verbonden met talrijke paadjes. Door de verkoop van het domein, de meerdere 
eigenaars en het slechte onderhoud vanaf de eerste wereldoorlog evolueerde de 
Engelse tuin tot een Haspengouws parkbos, waarin de Engelse tuin het als relict 
overleefd heeft. Daar een herwaardering van deze tuin tot de mogelijkheden behoort, 
was een tuinarcheologisch onderzoek 
nodig om het onderzochte 
kaartmateriaal te toetsen aan de realiteit 
van het terrein. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door een 
ploeg van het VIOE - Limburg van 16 juli 
tot 20 juli 2007 en werd begeleid door 
een Engelse tuinarcheoloog Brian Dix. 
Op zijn aanwijzen en met de 
oorspronkelijke plannen in de hand 
werden er her en der in het bos kleine 
sleufjes aangelegd om te kijken in 
hoeverre de huidige paadjes 
overeenkomen met de oude paadjes van het plan. In totaal werden er 40 sleufjes 
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manueel aangelegd waarvan een aantal aan de oostelijke en zuidelijke oude 
toegangspoort. Machinaal werd één grotere sleuf uitgegraven vlak naast het 
Minervatempeltje waar de „de rivier‟ vroeger moet gelopen hebben.” 
Er werd vastgesteld dat de basis van de paadjes van de originele lay-out van het 
plan van 1786 nog steeds overleven in het westelijke deel van het park en duidelijk 
dienst deden om de structuren en de gebouwtjes met elkaar te verbinden. De 
gelijktijdige toegangsweg aan de zuidelijke poort was duidelijk plaatselijk verhard met 
baksteenfragmenten om de last van de inrijdende, draaiende karren gemakkelijker te 
dragen. De zogenaamde rivier werd aangetroffen in de grote sleuf vlak bij de 
Minervatempel. Door de instabiele opvulling kon er van dit fenomeen geen profiel 
worden getekend maar ze was wel duidelijk te herkennen. De paadjes in het oosten 
komen wel overeen met deze op de kaart van 1871 maar kunnen ook ouder zijn net 
als deze in de zuidoostelijke hoek van het park. De rest van de paden die werden 
onderzocht bleken van recentere datum te zijn. 
 
Aanleg voetbalterreinen te Martenslinde 

Op basis van een advies uitgereikt op 9/7/2007 
werd de gemeente Bilzen geconfronteerd 
met een archeologische begeleiding van 
de aanleg van twee voetbalvelden. De 
werkwijze van de aannemer kon op korte 
termijn echter niet aangepast worden aan 
de eisen van de archeologen. Deze 
begeleiding werd dan ook onder invloed 
van deze omstandigheden omgezet naar 
een kleinschalig proefsleuvenonderzoek. 
Tijdens het onderzoek werden resten uit 
de Late Bronstijd- Vroege IJzertijd 
aangetroffen. Deze konden vergeleken 
worden met deze aangetroffen in 2006 

op de markt in Bilzen en aan de Helleweg te 
Vlijtingen. 

 
Invulling Remise te Munsterbilzen 
In het kader van de restauratie van de Remise te Munsterbilzen en de opwaardering 
ervan tot een lokaal toeristisch steunpunt met tentoonstellingsfunctie werd de ZOLAD 
gevraagd deel uit te maken van de groep die inhoudelijk nadenkt over de invulling. 

Inhoudelijk kent de invulling van de Remise twee pijlers, 
zijnde natuur en cultuur. De natuur wordt vertegenwoordigd 
door het Munsterbos, de cultuur door de tuinbouwteelt, de 
geschiedenis van het stift en de archeologische vondsten. 
Wat dit laatste betreft zullen de vondsten uit 2006 hier een 
definitieve plaats krijgen. 
 
Op 3 april 2008 werd een overleg georganiseerd tussen de 
gemeente Bilzen, de heemkring Landrada, Studiebureau 
MinO, de Afdeling Natuur en Bos, het Regionaal Landschap 
Haspengouw, diverse amateurverenigingen en de ZOLAD. 
Het doel was om definitief uit te klaren welke de onderwerpen 

waren die zullen behandeld worden in de tentoonstellingsruimte. Voor archeologie 
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kwamen de volgende zaken uit de bus: 1) het stift, 2) de vroege middeleeuwen met 
oa. het fameuze boomstamgraf en 3) de Bristol Blenheim. Uiteindelijk werden enkel 
de twee laatste weerhouden. De geschiedenis van het stift zal immers op een andere 
manier aan bod komen.  
In 2009 werd verder gewerkt aan de inhoudelijke invulling én realisatie van het lokale 
museum „de Remise‟. De ZOLAD werkte hier o.a. mee aan het ontwerp van een 
geologische/geomorfologische maquette. Het museum zou begin mei 2010 
opengaan. 
 
Bouw rust en verzorgingstehuis aan de Appelboomgaardstraat te 
Munsterbilzen 
In een advies uitgereikt op 4/6/2007 werd 
gevraagd de bouw van enkele serviceflats 
aan de Appelboomgaardstraat te 
archeologisch te begeleiden. Er werden 
geen sporen aangetroffen. Er werden wel 
twee stalen genomen ten behoeve van 
pollenonderzoek. Dit pollenonderzoek moet 
uitklaren of er zich in de buurt een eikenbos 
heeft bevonden. De boomstamgraven (zie 
jaarverslag 2006) zijn namelijk vervaardigd 
uit eik en het is niet duidelijk wat hun 
herkomst is. Het pollenonderzoek kan hier misschien een aanzet geven. Het is 
voorlopig wachten op de resultaten. 
 
Uitbreiding opslagplaats Steenfabriek Vandersanden te Kleine-Spouwen 

Tijdens gesprekken met de directie van 
de Steenfabrieken Vandersanden 
bleek dat de fabriek in Kleine-
Spouwen op korte termijn de 

opslagplaats zou uitbreiden. De 
ZOLAD stelde dan ook voor dat 
voorafgaandelijk aan de aanleg het 
terrein met proefsleuven zou 
onderzocht worden. Dit onderzoek 
ging van start op 22/11/2007.  
 
 

Wat de voorlopige resultaten betreft, kan 
gemeld worden dat in de zuidoostelijke helft van het terrein diverse grafurnen werden 
aangetroffen (zie afbeelding). Deze bevatten een rijkelijke hoeveelheid gecalcineerd 
botmateriaal. Op de hoger gelegen oostelijke terreindelen werden verschillende 
Romeinse sporen aangetroffen (zie afbeelding). Deze hangen naar alle 
waarschijnlijkheid samen met een nederzetting, vermoedelijk uit de 2de eeuw. 
 
Op vraag van de ZOLAD werd, met het oog om duidelijkheid te krijgen over de 
samenhang en de uitgestrektheid van de sporen, enkele bijkomende dwarssleuven 
aangelegd. Een bijkomende sleuf werd aangelegd over het „grafveld‟, een andere 
over een greppelstructuur en een laatste over de Romeinse sporen. 
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Op basis van het advies van ARON, overgenomen door de ZOLAD, werd uiteindelijk 
op 22 mei 2008 begonnen aan het vlakdekkende onderzoek. Dit onderzoek strekte 
zich uit over ca. 1 ha. Het onderzoek werd afgerond op 27 juni 2008. Als besluit staat 
in het rapport het volgende te lezen:  
 

“Eind 2007 vond op de terreinen achter de Steenbakkerij van Vandersanden te 
Kleine Spouwen een proefsleuvenonderzoek plaats. De vlakdekkende opgraving 
van het terrein aan de Schildstraat te Kleine-Spouwen bevestigde in grote lijnen 
de vaststellingen die na afloop van het vooronderzoek [nvdr.: zie jaarverslag 
2007] werden opgetekend. Op het terrein van ca. 1 ha werd een deel van een 
inheems-Romeinse nederzetting opgegraven en aan de rand van deze 
nederzetting werden enkele graven aan getroffen. 
 
Hoewel verder onderzoek van het aardewerk in relatie tot de bodemsporen de 
chronologie waarschijnlijk kan verfijnen, lijkt ook de chronologische opdeling van 
de sporen in twee hoofdperioden voorlopig bevestigd. Een eerste en kleinste 
groep sporen en vondsten binnen de nederzetting dateert uit de Vroeg-
Romeinse periode (eerste eeuw n. Chr.). De overgrote meerderheid van de 
sporen in de nederzetting dateert echter uit de Midden-Romeinse periode, d.w.z. 
uit de tweede helft van de tweede eeuw - eerste helft derde. Alle 
nederzettingssporen hebben een zuidwest-noordoost oriëntatie. Naast 
nederzettingssporen werden ook nog een aantal grafcontexten aangetroffen. 
 
Hoewel er geen directe bewijzen werden 
aangetroffen binnen het 
opgravingsareaal, blijft ook de 
aanwezigheid van een Gallo-Romeinse 
steenbouw structuur (villa) in de directe 
nabijheid van het opgravingsgebied een 
werkhypothese. Zoals in het rapport van 
het vooronderzoek al werd vermeld 
werden op een aanpalende akker 
concentraties van Romeinse pannen, 
silexbrokken en mortel aangetroffen. 
 
 

Late-IJzertijd – Vroeg-Romeinse graven 
De greppel omheen graf 1 was onvolledig bewaard en erg slecht zichtbaar, maar 
de herkenbare delen duidden op een trapeziumvormig graf met centrale 
bijzetting (zie Fig. 11) Deze bijzetting bevatte een beperkte hoeveelheid 
houtskoolresten en dus wellicht maar een deel van de crematieresten. De 
greppel omheen graf 2 was rechthoekig. Binnenin was centraal ten opzichte van 
de korte zijde een bijzetting met deel van de crematieresten bewaard. In de 
greppel werden twee secundaire deposities aangetroffen. In de randgreppel 
werd op twee plaatsen een concentratie aan houtskool vastgesteld. In één geval 
werden daarin verbrande fragmenten in handgevormd aardewerk aangetroffen. 
In de tegenoverliggende greppel werden tussen het houtskool verspreide 
crematieresten vastgesteld. Het was niet mogelijk te bepalen of het hier bij de 
deposities gaat om één enkele handeling, waarbij een deel van de 
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crematieresten en van de houtskool in de centrale grafkuil werd begraven, en de 
rest, vergezeld van aardewerk in de greppel, of dat het hier gaat om meerdere 
handelingen waarbij het grafmonument nog één of twee keer werd bezocht voor 
een tweede begraving of een depositie van aardewerk. 
Beide graven met randstructuren passen in de begravingstraditie van de 
overgangsperiode van Late IJzertijd naar vroeg-Romeinse periode in het Maas-
Demer-Scheldegebied 
 
Ook hier gaat het om crematiegraven waarbij een deel van de brandstapelresten 
en wat crematieresten (vermoedelijk niet alle) samen in het graf werden 
gedeponeerd (Hiddink H. (2003) type C). Beide graven met randstructuur 
bevatten bijgaven onder de vorm van één of meerdere stukken onverbrand 
handgevormd aardewerk. Gezien de onvolledigheid van de randstructuur 
kunnen we geen uitspraak doen over het al dan niet aanwezig zijn van een 
toegang tot het monument. De beide omgreppelde graven vertonen als enige 
sporen op het opgravingsterrein geen zuidwest-noordoost oriëntatie. Deze beide 
graven lijken de oudste sporen te zijn die werden aangetroffen binnen het 
opgravingsareaal. 
 
Vroeg-Romeinse bewoningssporen 
In het zuidoostelijk deel van het terrein, en bovenop de rug van de helling lagen 
woonstalhuizen 1 en 2 (zie fig. 11). Hoewel geen enkel spoor in relatie tot de 
woonstalhuizen 1 en 2 scherp dateerbare vondsten opleverde, mogen we ze op 
basis van de opbouw van het grondplan wellicht in de eerste eeuw van onze 
jaarrekening dateren. Deze huisplattegronden van woonstalhuizen passen in het 
type Alphen-Ekeren, dat voornamelijk uit opgravingen in Nederlands Limburg en 
op de Zuid-Nederlandse zandgronden gekend is. Dit huistype, met een centrale 
rij aan diep ingegraven middenstaanders en aan één uiteinde twee dichter bij 
elkaar geplaatste palen, komt ook voor in Hoogeloon (NL) als huistype 1 (ca. 0 – 
30 na Chr.) en in Nederweert (NL, Nederweert 1, Rosveld). Net zoals de 
grafstructuren passen ze in de Vroeg-Romeinse traditie van het Maas-Demer-

Scheldegebied. Voor beide 
woonstalhuizen werd in minstens één 
paalkuil een secundaire vergraving 
vastgesteld met hierin vondsten als 
verbrand bot en metalen (ijzer en lood) 
artefacten. Mogelijk gaat het hier om 
deposities die in verband staan met het 
ritueel opgeven van een woonplaats of 
een erf. Over de relatie tussen de twee 
omgreppelde graven en de vermoedelijk 
jongere nederzettingssporen blijven we in 
het onzekere. 

 
Midden-Romeinse bewoningssporen 
De Midden-Romeinse nederzetting werd aan de oostzijde begrensd door een 
dubbele greppel. Alle bewoningssporen bevinden zich boven deze greppel, in de 
buurt van de top van de helling. Aan de uiterste zuidzijde van de nederzetting 
scheidt een greppel een grafveldje van het bewoningsareaal. Er konden nog 
twee graven worden opgetekend. 
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Vermoedelijk werden op deze plaats meerdere graven verploegd. De beide 
graven dateren net zoals de nederzetting uit de tweede helft van de 2de – begin 
3de eeuw. 
Het tweeschepige woonstalhuis bestond in totaal uit zeven middenstaanders. 
Deze waren minder zwaar uitgevoerd als deze uit de centrale palenrij van 
woonstalhuis 1 en 2. Het grondplan toont drie paren van dichter bij elkaar 
geplaatste palen, met vervolgens op de uiteinden aan één zijde een verder 
geplaatste paal en aan de andere zijde op dezelfde afstand twee wandpalen. 
Woonstalhuis 3 vertoont sterke gelijkenis met de huizen van het type 2A te 
Hoogeloon (150 – 180 na Chr.). Bij dit type huizen werd één middenstaander 
vervangen door één paar wandpalen20. Ook in Nederweert zien we in de 2de en 
3de eeuw een zevenpalige huisplattegrond waarbij zes palen in paren geschikt 
lijken. Een vierde cluster van paalsporen werd ten zuidoosten van woonstalhuis 
3 aangetroffen. 
Aangezien de structuur hoger op de helling lag en de meeste sporen hier erg 
door de hellingserosie werden aangetast, kon slechts een deel van de 
plattegrond gereconstrueerd worden. Het grondplan van dit gebouw bleef dan 
ook te onvolledig voor vergelijking met gekende huisplattegronden. 
Beide greppels hadden hoofdzakelijk een zuidwest-noordoost verloop, wat 
overeen komt met de richting waarin ook alle gebouwen werden opgetrokken. 
Mogelijk deden deze greppels dienst als begrenzing van het bewoonde gebied 
van de nederzetting. Een laatste rest van een gelijkaardige greppel als S29 werd 
parallel aan deze eerste hoger op de helling aangetroffen. Hij lijkt in dit geval 
deel uit te maken van een grens omheen een grafveld, of afscheiding tussen de 
graven en de nederzetting. Alle gebouwsporen bevinden zich ten noodoosten 
van de greppels, en zijn hoger op de helling gelegen. 
Uitzonderingen zijn structuren die te maken hebben met artisanale activiteiten. 
Deze zijn aan beide zijden van de greppels gelegen, en aan de rand van de 
erosiegeul. Een greppel lijkt als afvoer voor de zone rond werkplaats 1 en kuil 
S42 te zijn gebruikt. Of de greppel echt een onderdeel uitmaakte van installaties 
in verband met de artisanale activiteit die in deze zone van het 
nederzettingsterrein werd uitgevoerd is niet duidelijk. De sterk met houtskool, 
aardewerk en slakken vervuilde vulling van de greppel ter hoogte van deze 
werkplaats kan ook van inspoeling afkomstig zijn. Sporen van artisanale 
activiteiten, en gebouwstructuren die hiermee in verband staan, bevinden zich 
allemaal ten zuiden van de bewoningssporen, en komen in de directe nabijheid 
ervan aan beide zijden van de greppels voor. Het lijkt er op dat zo goed als alle 
sporen in deze zone van het terrein gerelateerd kunnen worden aan artisanale 
activiteiten, en dat er een aantal overdekte werkplaatsen werd aangelegd. In de 
gerelateerde kuilen werd onder andere veel aardewerk, grote hoeveelheden 
metaalslakken (ijzer) en resten van ijzeren spijkers en krammen gevonden. 
Enkele kuilen bevatten zowel wetstenen als polijststenen. Deze vondsten doen 
denken aan metaalbewerking en ijzersmederij. 
Aan de oostgrens van het onderzoeksgebied situeerde zich, ietwat geïsoleerd 
ten opzichte van de overige sporen en op ca. 60 meter van het dichtstbijzijnde 
gebouw, een hutkom. Zes kleinere, rechthoekige palen waren op elke hoek en in 
het midden van de lange zijdes geplaatst, telkens met de korte zijde naar het 
centrum van de structuur gedraaid. In het midden van de korte zijdes was aan 
beide zijden een zwaardere paal ingegraven. Het is niet duidelijk of het hier gaat 
om een structuur bestaande uit twee zware palen, en zes lichtere, of dat het om 
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een hutkom van het zespostentype gaat, waarin binnenin een tweede structuur 
op basis van twee zware palen was opgetrokken. 
Zowel te Neerharen-Rekem als in Rosmeer dateren de hutkommen uit de laat-
Romeinse periode, nl. tussen de tweede helft van de vierde eeuw tot in de 
eerste helft van de vijfde eeuw. Hoewel de meeste hutkommen uit de laat-
Romeinse periode dateren kwamen deze structuren ook voor die tijd voor op 
inheems-Romeinse erven. Een vroeg-Romeinse hutkom is bekend uit 
Wielsbeke-Vaarstraat en een eind 2de- begin 3de eeuwse uit Horst-Hoogveld 
(NL-Limburg). Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal is de hutkom van 
Kleine-Spouwen te dateren in de tweede helft van de 2de – begin 3de eeuw. De 
structuur ligt buiten het omgreppelde areaal van de nederzetting en wordt door 
een waterput geflankeerd. 
 
Inheems Romeinse nederzetting en/of villaterrein? 
Uit het grondplan van de site blijkt duidelijk dat het om een deel van een 
nederzetting gaat, met name de zuidwestelijke rand. Niet toevallig bevindt het 
onderzoeksterrein zich ook op het zuidwestelijke uiteinde van een afgeplatte 
leemrug die verder loopt in noordoostelijke richting. Gekende 
prospectievondsten op deze heuvelrug in overweging nemend, lijkt het ons 
aannemelijk dat de nederzetting zich nog verder in noordelijke en 
noordwestelijke richting uitstrekte. 
In het grondplan van de nederzetting noch in de ingezamelde materiële resten 
waren directe aanwijzingen te vinden voor de aanwezigheid van volledig of 
gedeeltelijk in steenbouw uitgevoerde gebouwen. Er werden tijdens de 
opgraving geen mortelresten, geen muurpleister, geen gezaagd of bekapt 
natuursteen bouwmateriaal, en erg weinig silex aangetroffen. Ook het 
bouwmateriaal in terracotta, voornamelijk tegulae, was eerder schaars. 
Voorlopig zijn de enige aanwijzingen voor de eventuele aanwezigheid van zo‟n 
gebouw prospectievondsten die silex en mortel vermelden op een aanpalende 
akker langs het verdere verloop van de schildstraat heuvelopwaarts. De 
combinatie van inheems-Romeinse gebouwen met villagebouwen zou niet 
ongewoon zijn. Ook bijvoorbeeld in Neerharen-Rekem, Kerkrade-Holzkuil (N) of 
Hoogeloon (N) komt inheems-Romeinse bebouwing voor, zowel als voorganger 
als als een gelijktijdig onderdeel van het villadomein. (Bron: Opgravingsrapport 
ARON)” 

 
Tenslotte moet ook nog vermeld worden dat de bouwheer het plan opvat om 
permanent een ruimte te voorzien waar enkele vondsten kunnen tentoongesteld 
worden. 
 
Fietsroutenetwerk – deel Bilzen 
In het kader van de „archeologische ontsluiting‟ van het fietsroutenetwerk (zie hoger) 
stelde de ZOLAD de volgende locaties in Bilzen voor:  

 het historische centrum van Bilzen,  

 het WOII-vliegtuig te Munsterbilzen,  

 de schans van Grote-Spouwen,  

 de genivelleerde tumulus op het Boelhoef,  

 de Bandkeramiek op de Staberg 
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Heraanleg van het Bilzerse stadscentrum, Fase III  
De ZOLAD was al betrokken bij de 2de 
fase van de herinrichting van het 
centrum van Bilzen. Het ging toen om de 
markt, het Camille Huysmans- en Deken 
Paquayplein en een deel van de 
Klokkestraat (zie jaarverslagen 2005 en 
2006). Tijdens een derde fase zal in 
2008 de Omstraat, de Genutstraat, de 
Onze-Lieve-Vrouwstraat en een deel 
van de Hospitaalstraat. Technum nv uit 
Hasselt vroeg in dit kader een pre-
advies (B/2007/11/23) aan de ZOLAD 

zodat de archeologische opvolging in het werfbestek zou kunnen ingepast worden. 
De opvolging behelst het voorafgaandelijke afgraven van de verstoorde bovengrond 
net zoals dat gebeurde bij de 2de fase. Volgens sommige bronnen zag het stadsplan 
van het middeleeuwse Bilzen er anders uit. Een 
stadsbrand in de17de eeuw zorgde voor het 
tegenwoordige stadsplan en -uitzicht. Mogelijk 
brengt een archeologische opvolging van de 
rioleringswerken hier klaarheid. 
 
Op 9 april 2008 nodigde aannemer Heymans de 
in het dossier betrokken partijen samen. De 
bedoeling was om een modus vivendi te vinden 
voor het archeologische onderzoek te Bilzen. Het 
onderzoek zou immers de werken aanzienlijk 
bemoeilijken tot groot ongenoegen van 
omwonenden en zelfstandigen. Bovendien waren 
er enkele technische moeilijkheden in het dossier. 
De aannemer stelde uiteindelijk voor om net voor 
het bouwverlof de helft van het te verstoren traject 
van de Omstraat voor te bereiden zodat de 
archeologen alles konden registreren. Bij 
eventuele vondsten kon dan nog altijd de andere 
helft opengelegd worden. Deze werkwijze werd 

uiteindelijk in alle aan te pakken straten gehanteerd. 
Op 7 juli 2008 werd in de Omstraat begonnen met het 
archeologische vooronderzoek. Op 18 juli was het 
veldwerk afgerond zonder noemenswaardige 
resultaten. De hypothese als zou Bilzen in de 
Middeleeuwen een ander stratenplan gekend hebben, 
kon niet getoetst worden. In de daaropvolgende 
maand werd achtereenvolgend de Genutstraat en de 
OL-Vrouwstraat aangepakt. Ook hier werden, op 

enkele summiere resten van vroegere resten na, geen belangwekkende resultaten 
geboekt.  
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Bristol Blenheim Munsterbos 
D. en A. Stulens, metaaldetectie-
amateurs en vooral geïnteresseerd in 
WO-II-erfgoed zoals vliegtuigen, meldden 
de ZOLAD in april het bestaan van een 
crash-site van een Bristol Blenheim, een 
britse lichte bommenwerper. Zelf hadden 
ze er honderden fragmenten, weliswaar 
in slecht-geconserveerde toestand, 
„opgegraven‟. De ZOLAD raadde hen 
aan contact te zoeken met S. Mortier, 
erfgoedconsulent bij R-O Vlaanderen. 
Mogelijk zal hier actie ondernomen worden in het kader van de algemene 
problematiek van crash-sites. 
 
Bosbeheersplan Bilzen 
Op vraag van F. Konings, milieuambtenaar bij de stad Bilzen, adviseerde de ZOLAD 
het bosbeheersplandossier. In dit advies (B/2007/30/55) stelde de ZOLAD 
stapsgewijze (beheers)maatregelen voor de planzones voor. Stap 1 zou bestaan uit 
archeologische bureaustudie (zones zonder gekende sites), Stap 2 uit een 
waardestellend onderzoek (zones met gekende sites of hoge potentie), Stap 3 uit 
een monitoring (zones met geëvalueerde sites) en, zo nodig, stap 4 uit een definitief 
onderzoek (zones met geëvalueerde sites). 
 
Hospitaalstraat en St.-Martinusstraat te Bilzen 

Ter voorbereiding van het dossier „Heraanleg 
van het Bilzerse stadscentrum, Fase III‟ werd 
ook de Hospitaalstraat en de St.-Martinusstraat 
te Bilzen vernieuwd. Net als bij de heraanleg 
van het stadscentrum werden ook hier de 
bestaande rioleringen vervangen. Gezien de 
locatie van de ingreep adviseerde de ZOLAD 
de gemeente Bilzen ook hier een 
archeologische begeleiding te laten uitvoeren. 
Deze begeleiding ging van start op 28 februari 
2008 en liep gedurende een tweetal weken. 
Door de vele vergravingen, door de 
aanwezigheid van vele nutsvoorzieningen en 
puinlagen werden er, in tegenstelling tot alle 

verwachtingen – de straat ligt op de vroegere wallen en grachten –, geen 
archeologische sporen aangetroffen. 
 
Pastorijstraat te Grote Spouwen 
Op 9 maart 2007 verleende de ZOLAD aan de gemeente Bilzen het advies in het 
kader van een verkavelingsaanvraag (B/2007/7/13). Het advies stelde dat de werken 
begeleid moesten worden door een archeologisch team. De begeleiding van de 
wegkoffers werd uitgevoerd op 25 april 2008 door ARON. Het onderzoek leverde 
noch vondsten, noch sporen op. 
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Dossier Pemaflor te Munsterbilzen 
In het kader van een sanering van een bedrijfsterrein en de nieuwbouw van serre-
loods en kantoren wilde de ZOLAD een advies opstellen dat paleobotanisch 
onderzoek beoogde. De sanering en nieuwbouw zou immers een deel van een oude 
beekbedding doorsnijden. Na overleg met het Agentschap R-O werd echter 
voorbijgegaan aan het adviesverzoek. De redenering was dat het niet om een 
bedreiging van de volledige bedding ging, maar slechts van een deel. Dit impliceerde 
dat de informatie nog op andere plaatsen toegankelijk was waardoor de zorgplicht 
niet ingeroepen kon worden. 
 
Eikerweg te Munsterbilzen 

In het kader van een verkavelingsaanvraag door 
Notaris Voets te Bilzen, leverde de ZOLAD een 
advies af dat stelde dat bij de werken 
voorafgaandelijk een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk was. Dit onderzoek werd ter elfder ure 
uitgevoerd door ARON op 21 augustus 2008. Tijdens 
het onderzoek werd tegen alle verwachtingen in 
geen plaggenbodem aangetroffen, maar een 
duidelijke podzolbodem. In deze bodem waren 
enkele greppels uitgegraven. Omwille van de 
afwezigheid van vondsten zijn deze greppels niet te 
dateren; meer dan waarschijnlijk zijn deze recent. De 
werf werd dan ook na onderzoek vrijgegeven. 
 

Mobilitycenter - Calvarieberg te Munsterbilzen 
Op 9 oktober 2007 adviseerde de ZOLAD 
(B/2007/25/49) een vooronderzoek door middel 
van proefsleuven bij de bouw van een 
zogenaamd Mobilitycenter. De veronderstelde 
hoge potentie was enerzijds ingegeven door de 
bodemkaart (plaggen, matig droge 
zandgronden (Zcg) en de nabijheid van een 
beekje), anderzijds door de graad van de 
verstoring. In een telefonisch onderhoud met 
de aannemer bleek echter dat de bodemkaart 
niet correct was. Het graven en de verbreding 
van het Albertkanaal had immers het gebied in 

de jaren 80 van vorige eeuw danig veranderd door een ophoging. De ZOLAD 
controleerde daarop het profiel door een kleinschalige boorcampagne middels een 1 
cm-zandguts. De ZOLAD kwam hierna tot de conclusie dat het gebied inderdaad niet 
beantwoordde aan de bodemkaart: over een groot gebied werd een grofzandige 
ophoging van ca. 70 cm aangetroffen. De ZOLAD schrapte het advies waardoor de 
werken zonder archeologische opvolging van start konden gaan. 
 
Aanleg parkeergelegenheid thv. Hospitaalstraat 
Op vraag van het gemeentebestuur van Bilzen bekeek ZOLAD of de locatie van de 
toekomstige parkeergelegenheid voorwerp zou kunnen worden van een 
archeologisch vooronderzoek. Op basis van de ingrepen – er zou enkel teelaarde 
afgegraven worden – beantwoordde de ZOLAD deze vraag negatief. 
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Beterveld te Schoonbeek 

Op 9 maart 2007 gaf de ZOLAD voor een 
verkavelingsdossier het advies dat de werken 
voorafgegaan moesten worden door een 
archeologisch vooronderzoek (B/2006/8/14). 
Na overleg werd beslist eerst het wegtracé te 
onderzoeken en hierna, mocht dat nodig 
blijken, aanvullende proefsleuven te trekken. 
Het veldwerk ging van start op 23 september 
en liep tot 3 oktober 2008. Het onderzoek werd 
afgesloten zonder noemenswaardige 

resultaten. 
 
Aquafin Hoevenlaan te Martenslinde 
Op 29 februari 2008 verleende de ZOLAD een advies (B/2008/10/19) in het kader 
van de aanleg van een nieuwe Aquafin-riolering. Hierop nam Aquafin contact op met 
de ZOLAD. Op 22 augustus werd tussen de diverse partijen een overleg 
georganiseerd. Hierop werd beslist dat de ZOLAD een Programma van Eisen, bestek 
en meetstaat zou opstellen. Op dit moment (november 2008) loopt de 
aanbestedingsprocedure. Het plan is om de werken nog in 2009 jaar te gunnen. 
 
Op 4 mei 2009 werd gestart met het veldwerk. Studiebureau Archeologie voerde het 
veldwerk uit. De eerste werkput leverde op zich geen noemenswaardige sporen op. 
De twee werkput, bijna twee kilometer lang en een vijftal meter breed, leverde in de 
eerste 100 meter sporen op uit de IJzertijd. Omwille van het feit dat er nogal wat 
erosie had plaatsgevonden, werden enkel 
geïsoleerde sporen maar geen volledige 
nederzettingsstructuren herkend.  
Van uit coördinerend en wetenschappelijk 
standpunt was het onderzoek van een 
bedroevend niveau. Ten eerste omdat de 
archeoloog aan wie de vergunning was 
verleend op geregelde tijdstippen niet 
aanwezig was, ten tweede omdat de 
archeoloog die op dat moment de leiding 
had totaal onervaren was, ten derde omdat 
de communicatie tussen Aquafin, de ZOLAD en het archeologisch studiebureau met 
betrekking tot de aanlegdiepte van de werkput onvoldoende was, ten vierde omdat 
het gevoerde onderzoek de bijzondere voorschriften niet of onvoldoende volgde (bv. 
geen overzichtsfoto‟s, niet opgeschaafd,…) en ten slotte omdat de rapportage meer 
dan te wensen overliet (geen digitale plannen,…). Dit dossier was de rechtstreekse 
aanleiding om een certificeringssysteem uit te werken (zie hoger). 
 
Leader+ in de Apostelhoeve (Alden Biesen – Rijkhoven) 
Schepen van cultuur en archeologie, Maike Meijers, vatte het idee op om een 
permanente archeologische tentoonstelling op te zetten in Bilzen. Samen met de 
ZOLAD werd het idee en de visie verfijnd. Qua locatie werd gekozen voor het 
Apostelhuis, één van de twee toegangspoorten van Alden Biesen. In het apostelhuis 
van Bilzen is sinds enkele jaren een natuur-educatief centrum gehuisvest. Diverse 
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redenen zorgen er voor dat het centrum niet meer de bezoekersaantallen heeft die 
het verdiend. Daarom werd in overleg besloten te onderzoeken of dit educatieve 

centrum, mits enkele ingrepen, zou kunnen 
omgevormd worden tot een educatief centrum annex 
museum voor lokale archeologie. Wat de visie betrof 
werd het volgende uitgewerkt:  
 

1. Educatief 
Om het educatieve karakter van de locatie te 
behouden zou moeten geopteerd worden de 
verschillende archeologische methoden en 
technieken aan bod te laten komen. Het zou geen 
archeologisch museum mogen worden in de pure zin 
van het woord; met andere woorden: geen etalage 
van vondsten met hier en daar wat tekst en uitleg. De 
verschillende methoden en technieken kunnen wél 
geïllustreerd worden met vondsten, maar het object 
staat zelf niet centraal. De bezoeker moet bij het 
buitengaan enerzijds een beter inzicht hebben in de 
chronologie (dankzij bv. dateringstechnieken), 
anderzijds een antwoord krijgen op de vraag „hoe 

heeft men dit alles gevonden‟ en „hoe weten ze dit allemaal‟. 
 

2. Laagdrempelig 
Door objecten centraal te zetten creëer je niet alleen een afstand tussen het 
object en de toeschouwer, maar ook en vooral een schoolse aanpak. Het is 
precies door een afstandelijke en schoolse aanpak dat een museum 
hoogdrempelig wordt, iets wat kost wat kost moet vermeden worden. Het 
laagdrempelig maken van een educatief centrum is echter niet gemakkelijk: de 
begeleidende teksten mogen niet té ingewikkeld zijn, maar moeten wel 
informatief blijven. Archeologische methoden en technieken eenvoudig 
uitleggen zal de uitdaging zijn. Veel toegepaste methoden en technieken gaan 
immers terug op natuurwetenschappelijke methoden en technieken (14C-
datering bv.).  

 
3. Integratie 
Het moet de bedoeling zijn om de bestaande infrastructuur en configuratie van 
het natuur-educatief centrum aan te passen zodat de archeologische 
component er naadloos op aansluit; het studie-object van de archeologie, de 
mens uit het verleden, interageerde immers ook met het landschap. De oude 
opstelling, mits aanpassing en verwijderen van een aantal zaken, moet dus in 
de nieuwe opstelling geïntegreerd worden. 

 
4. Streekgebonden 
Bilzen en omgeving hebben een rijk verleden. Het educatieve centrum moet 
dan ook pogen een streekgebonden geschiedenis te vertellen aan de 
bezoeker. Verweven met en doorheen de opstelling moeten objecten te zien 
zijn die de lokale geschiedenis vertellen. Misschien moet zelfs overwogen 
worden om de lokale geschiedenis als kapstok te gebruiken voor het verhaal 
van de methoden en de technieken. Er moet dan op zoek gegaan worden naar 
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sites/opgravingen die én representatief zijn voor een periode én waar een 
methode en/of techniek is toegepast. In die zin moet de opstelling ook variabel 
en uitbreidbaar zijn. Archeologie evolueert immers… 

 
Omdat een dergelijk educatief centrum een degelijke financiële onderbouwing vergt, 
werd een beroep gedaan op het Europees Leader+-programma en werd een 
subsidie-aanvraag ingediend (in bijlage 5). De aanvraag werd echter niet 
weerhouden voor verdere uitwerking. 
In september werd uiteindelijk beslist om het archeologisch-educatief centrum toch 
beperkt te financieren vanuit de stad. Er werd op zoek gegaan naar een bestaande 
tentoonstelling die kon geleend worden. Deze tentoonstelling zou dan aangevuld 
worden met lokale archeologische voorwerpen. Op dit moment (status november) 
worden er onderhandelingen gevoerd met het Tiens museum Het Toreke voor de 
tentoonstelling “Doodgewoon! Rituelen van leven en dood”.  
 
In tegenstelling tot wat het jaarverslag meldde in 2008, diende de ZOLAD uiteindelijk 
geen definitief projectvoorstel in. Na intense contacten met het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren (RLHV) werd beslist de krachten te bundelen. De ZOLAD 
stelde het projectvoorstel bij zodat het zou passen in het voorstel van het Regionaal 
Landschap Haspengouw & Voeren (RLHV) en werd als dusdanig partner. Het is de 
bedoeling om een deel van de ontsluiting in het kader van de archeologische 
fietsroutes (supra) te verhalen op dit project. 
 
Oude Tramweg te Munsterbilzen 
Op basis van een advies (B/2007/27/51) 
werd een archeologisch onderzoek geëist 
voorafgaandelijk aan de bouw van 9 
woningen ter hoogte van de Oude 
Tramweg te Munsterbilzen. Het project 
werd door Kleine Landeigendommen 
gegund aan Studiebureau Archeologie 
(SbA). Het project dat in week 19 werd 
uitgevoerd, leverde geen archeologische 
sporen op.   
 
Evaluatie van enkele terreinen langs Alden Biesen 
Op uitnodiging van het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed (PCCE) schreef de 

ZOLAD een onderzoeksvoorstel om enkele 
terreinen in de buurt van Alden Biesen 
archeologisch te evalueren. Dit zou dan 
kaderen in het grotere verhaal van de 
Romeinse weg, het project „Het landschap 
vertelt‟ van het RLHV én in dossier van de 
archeologische fietsroutes (allen supra). De 
ZOLAD leverde het voorstel aan in de 
maand mei. Het voorstel werd echter 
afgekeurd. De reden waarom werden niet 
meegedeeld. 
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Martenslindestraat te Martenslinde 
in de verkavelingsvoorschriften van een onder voorwaarden geadviseerde 
verkaveling (B/2008/1/1) werd een kleinschalig archeologisch onderzoek gevraagd. 
Het onderzoek vond plaats in week 20, werd uitgevoerd door Condor Archeologie 
(CA) en leverde geen noemenswaardige archeologische sporen op. 
 
Heesveld te Schoonbeek 

Op 18 juni vond een 
proefsleuvenonderzoek plaats ter hoogte 
van het Heesveld te Schoonbeek. Advies 
B/2008/4/11 bevatte immers deze 
voorwaarde tot het verkrijgen van de 
verkavelingsvergunning en de latere 
bouwvergunningen. 
De proefsleuven, uitgevoerd door ARON 
bvba leverden een aantal sporen op die 
konden gerelateerd worden aan 
middeleeuwse en postmiddeleeuwse 

bewoning. Het ging voornamelijk om greppels waarvan gedacht werd de bewoning af 
te bakenen en om kuilen waarvan gedacht werd te behoren tot deze bewoning. Er 
werd dan ook beslist om op basis van deze resultaten het gedeelte ten zuiden van de 
oude beekloop vlakdekkend op te graven. Vol- en laatmiddeleeuwse bewoning 
waren tot nog toe amper tot niet gekend in het gebied. 
Het onderzoek dat plaatshad in week 27 had echter niet de verhoopte uitkomst: de 
greppels bleken geen bewoning te 
omsluiten en de kuilen bleken niet de 
behoren tot een grotere 
sporenconstellatie. Er werd dan ook 
beslist het onderzoek zonder meer stop te 
zetten. 
 
Groenkloosterstraat te Munsterbilzen 
In 2007 adviseerde de ZOLAD een 
bouwdossier aan de Groenkloosterstraat 
te Munsterbilzen (B/2007/29/54): 
voorafgaandelijk aan het bouwproject 
moest een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek had plaats in week 
44 en leverde geen sporen op. 
 
Jonkholt te Bilzen 

Het Regionaal Landschap Haspengouw 
en Voeren en de stad Bilzen sloten in 
2009 een partnerschap om kleine 
landschapselementen op het grondgebied 
van Bilzen te herstellen. Dit partnerschap 
vloeide voort uit het LEADER-project 
“Duurzaam behoud van het Haspengouws 
landschap”, waarbij het duurzaam behoud 
en het herstel van het karakteristieke 
landschap in Haspengouw en Voeren 
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centraal staan. In de stad Bilzen zal in dit verband de unieke site van de burchtruïne 
van Jonckholt aangepakt worden. In nauwe samenwerking met de ZOLAD, het 
Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap voor Onroerend Erfgoed en de 
provincie Limburg willen we de dubbele slotgracht weer zichtbaar maken en de 
landschappelijke structuur op deze plaats herstellen.  
Momenteel is de slotgracht, die gevoed wordt door de Meersbeek, sterk verruigd. 
Bovendien werkt de stuw op de Meersbeek niet meer, zodat de slotgracht geen 
water meer vasthoudt. Als er niets gebeurt zal dit onherroepelijk leiden tot een 
verdere verruiging van de site. Een grondige opknapbeurt is nodig en wordt hopelijk 
mede mogelijk gemaakt door het LEADER-project. Een verankering in het 
bosbeheerplan en de DULO-waterplannen moeten achteraf het duurzaam beheer 
garanderen. 
 
Bouw politiekantoor ter hoogte van Schureveld te Bilzen 

De ZOLAD adviseerde (B/2009/3/18) dat 
bij de bouw van een nieuw politiekantoor 
voor de politiezone Riemst-Hoeselt-Bilzen 
er voorafgaandelijk een kleinschalig 
archeologisch onderzoek ter evaluatie 
moest plaatsvinden. Het kantoor wordt 
immers gebouwd op de plaats van een 
ouder gebouw waarvan het huidige 
vloerniveau aanzienlijk hoger ligt dan het 
omringende. Aangezien in het verleden in 
de buurt archeologische resten zijn 

aangetroffen, adviseerde de ZOLAD het graven van enkele proefputten op basis 
waarvan moet beslist worden of de het oorospronkelijke bodemprofiel nog aanwezig 
is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het 
voorjaar van 2010. 
 
Verkaveling aan de Laarstraat te 
Beverst 
Een verkaveling aan de Laarstraat werd 
voorwaardelijk gunstig geadviseerd 
(B/2009/5/32). Voorafgaandelijk aan de 
verkaveling zal een vooronderzoek 
plaatsvinden. Op dit moment is er nog 
geen uitsluitsel over de startdatum van dit 
onderzoek. 
 
Demerlaan te Bilzen 
Een bouwproject op de oevers van de Demer te Bilzen werd eveneens 
voorwaardelijk gunstig geadviseerd (B/2009/11/50). Hier zal in de loop van maart 
2010 een onderzoek plaatsvinden tenzij er beslist wordt het gebouw op palen te 
funderen. 
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Coeneco – verkaveling en BPA 
De Afdeling Ruimtelijke Ordening bracht in juli 2005 de ZOLAD op de hoogte van het 
nieuw te ontwerpen BPA Molenweide. Dit BPA behelsde de aanleg van diverse 
woonblokken en ruimtes met commerciële functie ter hoogte van het 

Molenweideplein te Lanaken. Dit gebied 
wordt op dit moment als 
landbouwgebied gebruikt. Op 8 
augustus had de ZOLAD een 
onderhoud met Dhr. Rommens, 
afgevaardigde van de NV coeneco, 
initiator van het project. Hierbij werd de 
positie en de eisen van de ZOLAD 
toegelicht. De eigenaar verklaarde zich 
akkoord met een 
proefsleuvenonderzoek van zodra de 
nodige stappen gezet waren. Voorlopig 
werd niets meer vernomen van de NV 
Coeneco. In dit dossier werden ook 
geen stappen ondernomen in 2006 en 

2007. 
 
Tussen 8 en 14 september 2008 werd in het gebied tussen het Uilenstraatje en de 
Stationstraat een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het gebied werd ook 
onderworpen aan een uitgebreide metaaldetectie.  
De resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek was 
ronduit verbluffend: behalve 
de neolithische en Romeinse 
periode waren alle mogelijke 
periodes vertegenwoordigd. 
De ZOLAD adviseerde dan 
ook een vlakdekkende 
opgraving van het volledige 
gebied; een gebiedsselectie 
maken op basis van de 
sporen was immers 
onmogelijk. 
Het merendeel van de 
sporen worden in de 
volmiddeleeuwse periode ondergebracht, maar ook de vroegmiddeleeuwse periode 
(waarschijnlijk Karolingisch) lijkt op basis van het schervenmateriaal 
vertegenwoordigd. Andere aanwezige periodes zijn Vroeg-Neolithicum (LBK), 
(Midden?)Bronstijd en Yzertijd. Het vlakdekkende onderzoek zal in het voorjaar van 
2009 plaatsvinden. 
 
De eerste fase van het vlakdekkende onderzoek had plaats tussen 2 en 20 februari 
2009. Uit het onderzoek blijkt dat er zich op het terrein (of in de nabije omgeving) 
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bewoning voordeed in het Neolithicum 
(Bandkeramiek), de Ijzertijd, de Romeinse 
periode, de (vroege,) volle (en late) 
middeleeuwen. Er werden tijdens het 
veldwerk amper structuren onderscheiden. 
De enige structuur die werd herkend 
leverde geen dateerbare vondsten op. Het 
is met andere woorden wachten op fase 2 
om deze vondsten in hun correcte context 
te plaatsen. Wanneer fase 2 zal 
uitgevoerd worden, is echter niet geweten. 
Tot slot moet toegevoegd worden dat de 
rapportage van dit vlakdekkende onderzoek zeer te wensen overliet. Zo bevatte het 
rapport geen digitale plannen en waren de foto‟s van een bedenkelijke kwaliteit. Dit 
werd meegedeeld aan de uitvoerders, Studiebureau Archeologie. Er was al zichtbare 
verbetering merkbaar bij de vlakdekkende opgraving aan de Heserstraat te 
Veldwezelt (zie hoger) 
 
Dousberg – Veldwezelt-Hezerwater 
In augustus 2005 werd de ZOLAD via dhr. Thewissen en dhr. Van der Star, beiden 
lid van het Grensschap Albertkanaal, een door de gemeenten Riemst en Lanaken 
erkende belangenorganisatie, op de hoogte gebracht van het project Dousberg. Dit 
project behelst de aanleg van een golfterrein in het grensgebied van de gemeenten 
Lanaken en Maastricht. In dit gebied ligt de Neanderthalsite van Veldwezelt. Het 
grensschap Albertkanaal ijvert dan ook, met steun van de gemeenten, voor een 
educatieve uitwerking van deze internationaal bekende site. De ZOLAD nam in de 
maand oktober contact met de coördinator archeologie van de gemeente Maastricht, 
dhr. Wetzels. Tijdens dit gesprek werd beslist een front te vormen inzake het dossier 
en werd afgesproken elkaar regelmatig op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen hieromtrent. In januari zou met de betrokken partijen een overleg 
gepland worden. Hierbij zouden de randvoorwaarden besproken worden, evenals 
enkele suggesties voor de inrichting van de Neanderthalsite. 
Op 12/1/2006 had er een overlegvergadering plaats over de bescherming en 
inrichting van de Neanderthalernederzetting Veldwezelt-Hezerwater met archeologen 

van toenmalige Afdeling Monumenten 
en Landschappen, het Grensschap 
Albertkanaal (zie ook verder), de 
gemeente Maastricht, de gemeente 
Lanaken, de gemeente Riemst en de 
intergemeentelijke archeologische 
dienst ZOLAD. hier werden de 
randvoorwaarden en de inrichting van 
de Neanderthalsite besproken. Omdat 
de archeologen enkele zaken wilden 
aftoetsen qua inhoud en mogelijkheden 
werd beslist een overleg te organiseren 
met de betrokken archeologische 

partijen. Dit overleg tussen archeologen van de voormalige afdeling Monumenten en 
Landschappen, de intergemeentelijke archeologische dienst ZOLAD, de provinciale 
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archeologe en archeologen van de KULeuven vond plaats op 6/2/2006. De 
resultaten werden meegenomen in het dossier. 
 
De Eenheid Prehistorische Archeologie van de Katholieke Universiteit Leuven, het 
provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren en de provinciale archeoloog dienden 
gezamenlijk op 4/4/2006 een dossier in tot bescherming van de zone. Naar 
aanleiding hiervan werd op 24/4/2006 door het kabinet aan de administratie de vraag 
gesteld „op welke termijn een eventueel beschermingsdossier kan worden 
opgemaakt en ter ondertekening kan worden voorgelegd‟. Tevens werd er door het 
kabinet op gewezen dat „het dossier voldoende ruimtelijk gekaderd moet worden, 
zeker in een gebied dat blijkbaar sterk geïndustrialiseerd is. Tegelijkertijd moet het 
ook gekaderd worden tegenover andere relevante vindplaatsen uit die periode‟.  
 
Op 2/5/2006 had een tweede overleg plaats over de bescherming van de site tussen 
de voormalige afdeling Monumenten en Landschappen, de intergemeentelijke 
archeologische dienst ZOLAD, de gemeente Lanaken, het Grensschap Albertkanaal 
en een persoon van de RO-groep als vertegenwoordiger van BPF Bouwinvest. 
 
Op 19 juni diende de ZOLAD een dossier in voor het crossmediaal VRT-programma 
Monumentenstrijd. Het dossier werd echter niet geselecteerd. 
 
In overleg met de archeologen van de voormalige afdeling Monumenten en 
Landschappen, en de ZOLAD, werd door de gemeente Lanaken een studieopdracht 
uitgeschreven voor het opstellen van een technisch dossier voor de fysieke 
bescherming van de 
Neanderthalernederzetting Veldwezelt-
Hezerwater. Deze studieopdracht wordt 
uitgevoerd door ADC Heritage. 
 
Op 3/10/2006 werd, ter voorbereiding 
van de conceptrapportage bij de 
studieopdracht, door het agentschap R-
O Vlaanderen, de intergemeentelijke 
archeologische dienst ZOLAD, het 
Grensschap Albertkanaal en ADC 
Heritage een terreinbezoek gebracht aan 
de te beschermen site. De 
conceptrapportage bij de studieopdracht werd afgerond op 14/11/2006.  
 
Op 26/10/2006 werd de conceptversie van het beschermingsdossier de diverse 
betrokken partijen ter nalezing toegestuurd. Het dossier werd op 21/12/2006 aan 
minister Van Mechelen ter ondertekening voorgelegd. De site werd dan voorlopig 
beschermd. 
 
Op 16/2/2007 werd in het kader van het beschermingsdossier een gesprek 
georganiseerd met de RO-groep uit Maastricht, het Grensschap Albertkanaal, het 
studiebureau Airco, R-O Vlaanderen (cel onroerend erfgoed) en de ZOLAD.  
Er werd besloten dat er tijdens de loop van de beschermingsprocedure er geen 
werken uitgevoerd konden worden op de site zonder toestemming van de bevoegde 
administratie en dat spoedig een subsidieprocedure moest gestart worden. In dit 
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kader werd later ook contact opgezocht met architect Herman van Meer. Deze zou, 
in samenwerking met een kleine stuurgroep, een technisch dossier opstellen en de 
toekomstige werken coördineren. 
Op 25/6/2007 werd gepraat met Team Van Meer over de concrete invulling en de 
techniciteit van het dossier. Tijdens dit overleg werd ook beslist het initiatief van het 
Grensschap los te koppelen van de eigenlijke invulling van de Neanderthalersite: Het 
Landmarkproject zal fysiek gerealiseerd worden langs de Neanderthalerweg en dus 
langs de archeologische site en niet op de archeologische site zelf.  
In de marge van dit dossier schreef de intergemeentelijke archeoloog voor Erfwoord, 
het ledenblad van Erfgoed Vlaanderen, een artikel over de Neanderthalersite en de 
plannen die op dit moment in ontwikkeling zijn. 
Het definitieve beschermingsbesluit werd op 7/12/2007 door Minister Van Mechelen 
definitief ondertekend. 
Op 19 maart 2008 werd een overleg georganiseerd tussen de vertegenwoordiger van 
de eigenaar BPF, de RO-groep, het architectenbureau Team Herman Vanmeer en 
de ZOLAD. Er werden enkele praktische afspraken gemaakt rond de voortgang van 
het dossier. Eén ervan was de 3D-opmeting van de plaats, een vereiste voor het 
plannen van de toekomstige ingrepen. De opmeting gebeurde in de loop van 2008.  
 
Omdat het dossier vanwege de kant van de eigenaar maar niet werd opgestart, 
stelde de ZOLAD in 2009 de gemeente Lanaken voor om met de eigenaar (BPF) 
en/of zijn vertegenwoordiger (RO-groep) samen te zitten om het dossier weer vlot te 
trekken. Een eerste overleg had plaats op 24 september, een tweede op 8 oktober 
en een derde op 9 november 2009. Ondertussen werd ook vergaderd omtrent het 
terugbrengen van de kosten (23 november 2009). Op 8 januari 2010 heeft een 
volgend overleg plaats. De totale kostprijs van het project bedraagt 1.2 miljoen Euro 
waarvan 87.5% wordt gedragen door subsidies. 
 
Europark 

Al voor de oprichting van de ZOLAD was 
dit dossier al lopende. Diverse nota‟s 
omtrent de archeologische opvolging 
van de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein werden door de 
gemeente Lanaken niet of afwijkend 
beantwoord. Voorafgaandelijk overleg 
was nochtans in een serene sfeer 
verlopen. De ZOLAD bracht de 
verschillende partijen, met name de 
gemeente Lanaken, het Autonoom 
Gemeentebedrijf en de Afdeling 
Monumenten en Landschappen, begin 

juni bij elkaar. Het zou nog tot september 2005 duren totdat een archeologisch 
bestek werd opgemaakt en offertes aangevraagd werden. Eind november viel de 
keuze op ARON die prijstechnisch en uitvoeringstechnisch het beste dossier hadden. 
Het onderzoek gaat van start in januari 2006. 
Op 16/1/2006 ging het proefsleuvenonderzoek op het toekomstige bedrijventerrein 
Europark van start. Het onderzoek werd uitgevoerd door ARON bvba. Het onderzoek 
werd afgerond op 24 februari. Het eindrapport werd eind april opgeleverd. In totaal 
werden 71 sleuven met een totale lengte van 12,2 km gegraven. 
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Op basis van dit onderzoek werden gebieden voor definitief onderzoek geselecteerd. 
Voor deze ca. 5 ha. werd geadviseerd het terrein volledig vlakdekkend op te graven. 
Op deze plaats wordt immers niet alleen een LBK-nederzetting, maar ook een Brons- 
of IJzertijdnederzetting verwacht. De relatieve zeldzaamheid van deze laatste in deze 
gebieden was een versterkend argument bij de selectie. 
 
Op basis van de oppervlakte van het voor verder onderzoek geselecteerde gebied 
werd door de ZOLAD een rudimentaire prijs berekend. Deze werd tijdens een 
overleg op 29/5/2006 voorgelegd aan 
het AGB Lanaken. Wegens de hoge 
prijs werd gevraagd een 
onderzoeksmotivatie op te stellen. 
Deze motivatie werd niet 
ondersteund door het AGB waarop 
op 21/6/2006 gevraagd werd een 
alternatief traject uit te stippelen. Er 
werd overeengekomen om de 
bedreigde zone op te hogen, de 
waterpartijen te verplaatsen naar de 
niet-geselecteerde gebieden en enkel 
de lijntracés op te graven. Het ging om de aan te leggen weg in het oosten van het 
plangebied en de spoorlijn met rangeerbundel. In het totaal kwam dit neer op ca. 1.6 
ha. In samenwerking met de erfgoedconsulenten van de Vlaamse Gemeenschap 
schreef de ZOLAD hiervoor een zogenaamde Programma van Eisen (PvE). Voor het 
onderzoek bij de aanleg van deze lijntrajecten werden vier partijen gecontacteerd: 
ARON bvba, RAAP bv, ADC bv en BAAC bv. De einddatum voor de inzendingen 
voor de opgraving van de lijntrajecten werd vastgelegd op 29 augustus 2006.  
 
Vanwege het feit dat het AGB Lanaken vreesde dat particuliere kopers/bouwers in 
extremis via de bouwvergunning konden verplicht worden tot het uitvoeren van 
archeologisch onderzoek, nam ze uiteindelijk toch het besluit om ook offertes op te 
vragen voor de resterende 3,4 ha. Hiervoor diende het oorspronkelijke PvE 
aangepast te worden. Hiervoor werden drie partijen gecontacteerd: RAAP bv, ADC 
bv en BAAC bv. De inzending van de offertes voor deze laatste werd vastgelegd op 

17 oktober 2006, 9h00. Er werd 
eveneens beslist, wegens 
grote verschillen in de eerste 
offertes, een 
informatievergadering te 

organiseren. Hierbij werd elk 
studiebureau apart 
uitgenodigd om zijn offerte toe 
te lichten en werd gevraagd 
sommige stelposten apart te 
zetten evenals ramingen te 
geven voor het eerste deel 
van het lijntraject (de 8550m²) 

opdat alle offertes onderling 
vergelijkbaar zouden zijn. De uiterste indieningstermijn voor deze laatste was 27 
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oktober 2006. Volgens de laatste berichten zal het dossier in januari 2007 gegund 
worden. 
 
In november werd met de taakgroep archeologie van de gemeente Maastricht een 
herenakkoord gesloten om elkaar van de onderzoeksresultaten op de hoogte te 
houden. Per slot van rekening gaat het om een grensoverschrijdend project. 
 
Het dossier werd in juli 2007 gegund aan BAAC bv. uit ‟s Hertogenbosch. De 
eigenlijke graafwerkzaamheden gingen van start op 27/8/2007. In totaal zal hier 
tegen januari 2008 ongeveer 4.5 ha vlakdekkend opgegraven zijn.  
Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd hier een nederzetting uit de Bronstijd 
en/of de IJzertijd verwacht. Op dit moment (19/11/2007) zijn de sporen uit deze 
periodes inderdaad in grote getale aanwezig, maar het ontbreekt voorlopig aan 
structuren die eenduidig met bewoning uit deze periodes kunnen gelinkt worden.  
 
Naast sporen uit de protohistorische 
periode, werden ook een aantal (off-site-
)sporen uit andere periodes 
waargenomen. Zo werd uit het 
Neolithicum een kuil aangetroffen die 
kan geïnterpreteerd worden als een 
voorraadkuil. In de vulling werden ook 
twee dissels teruggevonden. Deze kuil 
hoort naar alle waarschijnlijkheid bij de 
LBK-nederzetting enkele honderden 
meter verder aan Nederlandse zijde. 
Daar startte in oktober eveneens een 
archeologisch onderzoek. In het kader van hun bevindingen zal de vulling uit „onze‟ 
kuil door Archol bv. uit Leiden onderzocht worden. 
 
Voorts werden ook nog sporen vrijgelegd van wat mogelijk de resten zijn van de 
belegeringswerken rond Maastricht en werden de resten van een Romeinse 
wrijfschaal ontdekt. 
De goede contacten met de Taakgroep archeologie van de gemeente Maastricht 
hebben uiteindelijk ook voor dit dossier vruchten afgeworpen. Er werden met name 
concrete plannen gemaakt om een grensoverschrijdende publicatie uit te brengen.  
 
In januari 2008 werd het vijfmaandenlang-durende 
veldwerk afgerond en startte de verwerking van 
de vondsten. De conceptrapportage werd 
opgeleverd op 22 december 2008. Wat de 
resultaten betreft, kan gesteld worden dat 
het onderzoek op Europark op vele 
vlakken een aantal inzichten veranderd 
heeft. 
Ten eerste was er de vondst van een 
belegeringslinie uit het Beleg van 
Maastricht in 1748. De linie bestond uit 
diverse kuilen met verbrande wanden. In de vulling van de kuilen werden niet alleen 
resten van verbrand runderbot aangetroffen, maar ook persoonlijke spullen zoals een 
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knoop en een ring. De meest speciale vondst was deze van een stuk 
kinderspeelgoed. De aanwezigheid van de ring en het speelgoed suggereren dus de 
aanwezigheid van vrouwen en kinderen in het legerkamp. Dankzij historisch 
kaartenmateriaal was de ZOLAD in staat om de regimentsnamen toe te kennen aan 
de drie te onderscheiden onderdelen van de belegeringslinie. Het ging over de 
regimenten Abbeville, Redon en Rennes. De regimenten Vernon en Du Roy werden 
tijdens het proefsleuvenonderzoek wel geregistreerd maar niet opgegraven. 
 
Een tweede belangrijke vondst was deze van enkele Bronstijdstructuren. Zo werden 
kuilen aangetroffen die mogelijk te interpreteren zijn als leemwinningskuilen, als 

voorraadkuilen of als silo‟s. Allen werden na 
het verlies van hun functie volgestort met 
huishoudelijk afval waaronder ettelijke 
duizenden scherven. Uit de analyse van dit 
aardewerk blijkt dat het vondstensemble op 
basis van de vormtypes en versiering 
thuishoort in de Hallstatt B-periode (1000-750 
v. Chr.). De datering kan echter vernauwd 
worden. Wegens het voorkomen van 
onversierde Henkeltassen en 
visgraatmotieven, de aanwezigheid van enkele 
Hallstatt A-vormen en vanwege de profilering 

van de binnenwand van de lip kan het 
ensemble als vroeg Hallstatt B gekarakteriseerd 
worden: eerder Hallstatt B1 met een overgang 
naar B2. Dit zou betekenen dat het ensemble 
uit ca. 900 v. Chr. stamt. Dit wordt bevestigd 
door de 14C-dateringen: de kuilen met 
aardewerk leveren een datering op van 2750 ± 
30 BP (980-820 Cal BC), en 2760 ± 35 BP 
(1000-820 Cal BC), dus Hallstatt B1 en de 
spiekers 2765 ± 30 BP (1000-830 Cal BC), 
2860 ± 35 BP (1130-910 Cal BC), dus Hallstatt A1-B2/3.  
Wat de karakterisering naar groep betreft, kan gesteld worden dat het ensemble van 
Lanaken naar de Noordwestelijke groep wijst vanwege het voorkomen van 
dekseldozen, Vogt XII-schalen en bekers, vanwege het voorkomen van typische 
versiering (o.a. Kerbschnitt) en de registerversiering met gearceerde driehoeken. 
Anderzijds zijn er ook invloeden uit naburige groepen, zoals de aanwezigheid van de 
versiering aan de binnenzijde van de schalen aantoont. Deze zijn typische voor de 
Neuwied Groep en/of Famenne Groep. 
Tot slot kan gemeld worden dat de gemeente Lanaken erover denkt om de vondsten 
een permanente plaats te geven in één van de gemeentelijke lokalen (zie verder).  
 
De rapportage van de in 2008 beëindigde opgraving op het Europark te Lanaken 
werd medio 2009 opgeleverd. Meteen rees het idee om van de rapportage een boek 
te maken aangevuld met een degelijke historische omkadering. De gemeente 
Lanaken ging hier mee akkoord. In 2010 zal een boek uitgebracht worden op een 
500-tal exemplaren. 
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De 18de eeuwse fortengordel 
In juli 2005 werd door piloten in opdracht van de KULeuven tijdens luchtprospecties 

in Briegden een vierkante structuur 
gefotografeerd. Deze foto‟s werden 
aan de ZOLAD door Prof. Dr. M. 
Lodewijckx toegestuurd. Hierop 
ondernam de ZOLAD een kleine 
bureaustudie om de structuur te 
kunnen duiden. Uit deze studie bleek 
al gauw dat deze vierkante structuur 
te interpreteren was als een 18de 
eeuwse redoute, deel uitmakend van 

een grotere verdedigende fortengordel. Deze gordel werd opgeworpen in de periode 
1748-1750 ten tijde van het beleg van Maastricht ten einde de vijandige troepen 
tijdelijk af te remmen.  
De interpretatie van de structuur als deel van een groter geheel impliceerde dat nog 
meer van dergelijke structuren zichtbaar moesten zijn. Na onderzoek van de 
beschikbare orthofoto‟s werden nog een zevental redoutes gelokaliseerd.  
Met het oog op een eventuele evaluatie en, op termijn, een (thematische) 
bescherming nam de ZOLAD contact op met de Afdeling Monumenten en 
Landschappen en het Vlaams Instituut voor het onroerend Erfgoed. Deze laatste 
oordeelde dat een monitoring of een evaluatie van de locatie zeker haalbaar was. In 
2006 zal de ZOLAD dan ook stappen ondernemen om de locatie verder te 
onderzoeken door middel van proefsleuven. 
Met het oog op een monitoring van de fortengordel (zie beleidsplan ZOLAD) werd 
een overleg gepland tussen Bart Vanmontfort (KULeuven), Marc Debie (Kuleuven, 
VIOE), Erwin Meylemans (VIOE) en de ZOLAD. Dit overleg vond plaats op 
29/6/2006. Tijdens dit overleg werd afgesproken dat het VIOE in een eerste luik door 
middel van kaarten de plaatselijke erosie zou bekijken. In een tweede luik werden de 
erosiemodellen gekoppeld aan veldwerk bestond uit boringen.  
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Enkele van de eigenaars van de percelen waarop delen van deze fortengordel 
gelokaliseerd zijn, werden in 2008 door de ZOLAD aangeschreven. Het doel was om, 
na de oogst, enkele sleuven aan te leggen met het oog op een evaluatie van de 
ondergrondse structuren. Hiervoor was uiteraard toestemming nodig vanwege de 
eigenaars en/of partners. Tot grote teleurstelling gaven de eigenaars en/of de 
pachters hiervoor geen toestemming. De ZOLAD probeert in 2009 een meer 
persoonlijke benadering van de eigenaars. 
 
Groeve Vandersanden 
Op 8 juni 2005 werd de ZOLAD door dhr. Groenendijk, amateurarcheoloog in dienst 
van de KULeuven en de gemeente Riemst, op de hoogte gebracht van de vondst 
van ettelijke vuurstenen artefacten. Deze artefacten werden aangetroffen in de 
leemgroeve uitgebaat door de NV Vandersanden uit Bilzen. Er werd een afspraak 
gemaakt om locatie samen met Prof. Dr. Vermeersch, Mevr. L. Bogaert en Mevr. I. 
Vanderhoydonck nader te bekijken. Er 
werd beslist de locatie te onderwerpen 
aan een proefopgraving. Dit om de 
stratigrafische positie en de context van 
de vondsten te leren kennen. Het 
proefonderzoek had plaats begin 
augustus 2005. Gezien de goede 
bewaringsomstandigheden van de 
vondsten en de opmerkelijke context werd 
besloten in september een definitieve 
opgraving te organiseren. De dagelijkse 
leiding ervan was in handen van Prof. Dr. 
Van Peer en Mevr. J. Vroomans, 
doctoraatsstudente aan de KULeuven. De praktische organisatie was in handen van 
de ZOLAD. Vooraf werd de NV Vandersanden op de hoogte gebracht van de 
archeologische relevantie van het dossier. Tijdens dit gesprek werd de NV 
Vandersanden verzocht een deel van het onderzoek financieel te dragen, wat ook 
gebeurde. 
Wat de stand van zaken betreft, wordt op dit moment een wetenschappelijk artikel 

voorbereid dat in 2006 zal gepubliceerd worden, naar alle 
waarschijnlijkheid in de reeks Notae Praehistorica. 

Op 5/6/2006 meldde 
Jean-Pierre de Warrimont 
de vondst van enkele 
lithische artefacten in de 
groeve Vandersanden te 
Kesselt. Naar eigen 
zeggen vond hij de 
artefacten aan op de 
bodem van de groeve. De 
ZOLAD legde, samen 
met Eric Meijs, op 
6/6/2006 een 
plaatsbezoek af. 

Gezamenlijk werd besloten dat het om belangwekkende vondsten 
ging. Met het oog op de bevestiging van de ouderdom nam de ZOLAD 



Bundeling jaarverslag ZOLAD 2005-2009 

 
 

111 

 

contact op met Dominique Bosquet, medewerker van Paul Haesaerts, onderzoeker 
aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Dhr. Dominique 
Bosquet en collega Caroline Ryssaert bezochten de vindplaats op 6/7/2006 en 

onderschreven het 
belang. Op 
18/10/2006 bracht 
ook Dhr. Haesaerts 
een bezoek. Ook hij 
ging akkoord met de 

stratigrafische 
analyse van Dhr. 
Meijs die stelde dat 
de vondsten 
minimaal 300.000 
jaar oud waren. De 

vondst werd op 30/10/2006 bekendgemaakt en haalde alle media tot ver buiten de 
grenzen. Hierbij moet evenwel opgemerkt worden dat de woorden van de 
intergemeentelijke archeoloog soms wel anders opgeschreven dan ze uitgesproken 
zijn. 
 
Omdat er bij sommigen twijfel over de exacte positie van de artefacten bestond werd 
op 21/12/2006 een kleine inspectie van de archeologische site georganiseerd. Deze 
inspectie gebeurde in opdracht van de KULeuven en werd uitgevoerd worden door 
Dhr. A. Groenendijk. Deze berichtte op 20/1/2007 aan de KULeuven het volgende:  
 

“(…) Deze [tijdens de inspectie 
aangetroffen] vondsten bevestigen de 

vondsten van Jean-Pierre en het is 
duidelijk een geweldige site. De kans dat 

we ooit nog eens een site van een 
dergelijke ouderdom kunnen opgraven 

lijkt me heel klein.” 
 
Hierdoor werd alle twijfel weggenomen 
en kon gedacht worden aan onderzoek. 
Na enige problemen wat betreft de 
bevoegdheden en mogelijke uitvoerders 
van potentieel archeologisch onderzoek, 
werd op 23/3/2007 een vergadering belegd met R-O Vlaanderen, de KULeuven, het 
Vlaams Instituut voor het onroerend Erfgoed (VIOE) en de ZOLAD. Er werd 
afgesproken dat de KULeuven in samenwerking met het VIOE er in mei een 
onderzoek zou starten. De dagelijkse leiding lag bij A. Van Baelen, 
doctoraatsstudente. 
 
Uiteindelijk ging het onderzoek van start op 21/5/2007 en werd het afgerond op 
21/9/2007. Occasioneel werden hierna nog wel een aantal vaststellingen gedaan op 
basis van vondsten gedaan door Jean-Pierre de Warrimont (pers. meded. 
10/11/2007).  
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Wat de resultaten betreft, kan gesteld 
worden dat de resultaten de 
verwachtingen ruimschoots overtroffen. 
Op niet minder dan drie locaties werden 
vuursteenconcentraties van ca. 5 meter 
doorsnede aangetroffen. Alle 
artefactcategorieën waren 
vertegenwoordigd: afslagen, kernen, 
chips,… en allen van uitzonderlijke 
kwaliteit én in primaire context. Er werd 
ook een uitgebreid zeefprogramma 
opgezet (zie afbeelding).  

 
 
Net zoals voorgaande jaren voerde de 
KULeuven een onderzoek uit in de groeve 
Vandersanden. Het doel van deze campagne 
was het onderzoek naar de derde concentratie 
die vorig jaar ontdekt werd, maar omwille van 
weersomstandigheden niet kon onderzocht 
worden. Tijdens deze campagne werd echter 
ook nog een vierde concentratie aangetroffen. 
Deze concentratie leek in alles op de drie 
voorgaande concentraties. Feit is wel dat mede 
door deze vierde concentratie de plaatselijke 
topografie kan gereconstrueerd worden. 
Met betrekking tot dit dossier lijkt het ook opportuun te vermelden dat er op een 
bepaald moment twijfel was over de exacte ligging van deze 4de concentratie. Na 
afronding van het onderzoek bleek de opgraving niet in het vergunde gebied te 
liggen. Dit werd gemeld aan het Agentschap RO-Vlaanderen. 
Ondertussen rijpt ook het idee om een globaal plan uit te werken om de 
dieperliggende concentraties op te kunnen volgen. Dit kan mogelijk kaderen in het 
bredere overleg met de Leembank, het Agentschap RO-Vlaanderen en de ZOLAD 
 
Hoeve Gevers te Veldwezelt-Lindestraat 105  
Op vraag van de Afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Lanaken werd de 
ZOLAD in de adviesprocedure ingeschakeld. De ingrepen bij het nieuwbouwproject 
hielden de sloop in van een historisch bekend pand. Hierbij werd het poortgebowu 
wel gevrijwaard. Tijdens een overleg in 2005 werd aan de bouwheer en de architect 
gevraagd rekening te houden met archeologische vervolgacties, dit in 
overeenstemming met de ingrepen. Sinds dit overleg werd niets meer vernomen van 
de bouwheer. Verwacht wordt dat dit project in 2006 van start gaat. 
 
Zoals vermeld werd tijdens een overleg op 2/11/2005 aan de bouwheer en de 
architect gevraagd rekening te houden met archeologische vervolgacties. In mei 
2006 werd de ZOLAD op de hoogte gebracht van het feit dat in juni de graafwerken 
zouden starten. De ZOLAD voerde op 20/6/2006 een werfcontrole uit. Tijdens deze 
controle werden geen archeologische sporen waargenomen. Dit is te verklaren aan 
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de hand van de waargenomen stratigrafie. De stratigrafie bestond uit (van boven 
naar onder):  
 

0 
 
- 15 cm 
 
 
- 25/30 cm 
 
 
 
 
- 60 cm 
 
- 65 cm 
 
 
 
- 80 cm 

 
De aanwezigheid van de keienlaag wijst op een hiaat. Dit betekent dat mogelijk 
aanwezige archeologische sporen in vroegere periodes door erosie zijn vernietigd 
en/of zijn verspoeld. De bouwplaats kon dan ook als „archeologie-vrij‟ worden 
beschouwd, wat inhield dat de werkzaamheden zonder verdere archeologische 
vervolgstappen konden verdergaan. 
 
Masterplan Reckheim 
Dit dossier was al lopende voor de oprichting van de ZOLAD. Behalve een deelname 
aan een informatievergaderingen werden door de ZOLAD geen acties ondernomen 
in dit dossier in de daaropvolgende jaren.  
In 2008 werd in de marge van dit dossier bij de ZOLAD wel een adviesverzoek 
ingediend. Het ging om een archeologisch advies nav. de bouw van een 
bouwvolume ter hoogte van de Leon Hermanslaan te Rekem. De ZOLAD adviseerde 
een archeologische begeleiding annex vooronderzoek bij het aanleggen van de 
werfput. Deze put zou eind 2008 – begin 2009 gerealiseerd worden, maar in 
tegenstelling tot de verwachting werd het bouwproject niet gerealiseerd. Er werd 
echter wel een nieuw dossier ingediend. Dit dossier werd door de ZOLAD 
geadviseerd op 26/8/2009. Er wordt gewacht op nieuws van de bouwheer. 
 
Groeve Nelissen 
Anticiperend op de leemproblematiek werd door de ZOLAD een overleg gevraagd 
met de Firma Nelissen, steenfabrikant te Kesselt. Hier werd de werking van de 
ZOLAD toegelicht, samen met de archeologische problematiek bij de uitbreiding van 
de leemontginningen. Er werd tijdens dit gesprek meermaals verwezen dat er een 
samenwerking gevraagd werd tussen de diverse leemontginners enerzijds en de 
archeologische instanties anderzijds. Er werd afgesproken om op een later tijdstip de 
betrokken partijen terug rond de tafel te verzamelen teneinde concrete afspraken te 
maken. Er werd voornamelijk gewacht op de publicatie van het GRUP Leem in Zuid-
Limburg. 

Verstoorde 
bovenlaag/verharding 
 
Puinlaag 

Colluvium 

Keienlaag 

Getrunceerd 
oorspronkelijk 
bodemprofiel 
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Op 14/10/2007 liep bij de ZOLAD het 
bericht binnen dat de steenbakkerij 
Nelissen zonder kennisgeving aan de 
uitbreiding van zijn groeve was 
begonnen. In 2005 (zie jaarverslag) 
was immers afgesproken dat de 
ZOLAD zou betrokken worden bij het 
proces. Groot was dus de verbazing dat 
de ZOLAD niet gekend was in het 
dossier. Hierop werd contact 
opgenomen met dhr. Sino, directeur 
van de steenfabriek. Er werd tijdens 
een spoedoverleg afgesproken dat het 
terrein waar op dat moment de 
teelaarde van weggehaald werd (ca. 0.5 ha) , archeologisch zou opgevolgd worden 
en dat de rest van de groeve zou onderzocht worden door middel van proefsleuven. 

Ook hiervoor werd een bestek 
opgesteld. Het onderzoek ging van start 

op 3/12/2007. 
 
Ter voorbereiding van het dossier 
kwam ook nog een interessant feit 

naar boven. Eerder dit jaar werd de 
ZOLAD op de hoogte gebracht dat 
er naast de steenfabriek van 
Nelissen de resten waren 
aangetroffen van een Duitse 

bommenwerper, een zogenaamde 
Dornier DO-17. Na analyse van de 
vondstlocatie bleek deze midden in de 

uitbreiding van de leemgroeve te liggen. De ZOLAD ondernam dan ook actie om dit 
aspect van het archeologische WOII-erfgoed te kunnen onderzoeken. Er werd 
contact opgenomen met de coördinator luchtvaartarcheologie, dhr. S. Mortier van de 
cel onroerend erfgoed van R-O Vlaanderen om een en ander te bespreken. 
Tegelijkertijd werd ook contact opgenomen met Teccon bvba uit Zwijndrecht om de 
locatie door middel van een zogenaamde „Groundtracer‟ te prospecteren. In functie 
van de resten en de goede lokalisering ervan, kon eventueel een pilootproject 
opgezet worden. Dit project zou er voor moeten zorgen om de methodiek tav. de 
wetenschappelijke berging van een WOII-
vliegtuig te finetunen. De „Groundtracer‟ werd 
op 23/11/2007 ingezet. De resultaten van het 
„Groundtracer‟-onderzoek zullen tegelijkertijd 
met de resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek geëvalueerd worden. 
Het proefsleuvenonderzoek ging op 
28/11/2007 van start. Voorlopig kan gemeld 
worden dat ook hier de resten van (de periferie 
van) een Romeinse nederzetting werden 
aangetroffen.  
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Op basis van het in 2007 uitgevoerde 
proefsleuvenonderzoek werd op 10 en 11 april 
2008 een kijkvenster aangelegd om de sporen 
in hun ruimere context te leren kennen. De 
diverse sporen die herkend werden in de 
proefsleuven konden immers niet met elkaar in 
verband gebracht worden. De via het 
kijkvenster bekomen resultaten gaven aan dat 
de locatie aan een vlakdekkend onderzoek 
diende onderworpen te worden. Op 7 mei 2008 
werd dit aan de bouwheer, Steenfabriek Nelissen, tijdens een overleg uitgelegd. 
Vanwege het hoogdringende karakter van de opgraving en de ongunstige socio-
economische effecten die dit onderzoek zou hebben op het bedrijf, werd door het 
kabinet van minister Van Mechelen het Vlaams Instituut Onroerend erfgoed 

ingeschakeld. Er was een mondeling akkoord 
dat de bouwheer een derde van de kosten op 
zich zou nemen. De overige delen zouden 
worden gedragen door de Vlaamse overheid. 
De voorlopige resultaten van het onderzoek 
zijn veelbelovend. Het meest westelijke deel 
van het terrein is gekenmerkt door een twee-
fasige romeinse nederzetting, het oostelijke 
deel door een meerfasige Yzertijdnederzetting 
(Mogelijk vroeg, midden én laat). Bij deze 

laatste werden enkele tientallen graansilo‟s en andere kuilen aangetroffen. 
Onverwacht was ook ditmaal de vondst van een deel van het neergestorte vliegtuig. 
Het ging om een propeller en andere brokstukken van de neergestorte Dornier. 
 
Begin 2009 wordt er begonnen met de verwerking van deze grootschalige opgraving. 
Er was ook gepland dat de ZOLAD in 2008 de plannen zou verwerken met het oog 
op de controle van de detectie die in 2007 door Teccon bvba werd uitgevoerd. 
Hiervoor waren de samengevoegde plannen nodig van het VIOE en ARON. De 
verwerking gebeurde in 2009, maar deze leverde weinig tot geen werkbare pistes op. 
Dit doet ons enkel besluiten dat de groundtracer op leembodems geen nuttige 
toepassing heeft en geen meerwaarde is voor ander geofysisch onderzoek. 
 
Verwacht wordt dat de publicatie over de grootschalige opgravingen die te 
Veldwezelt-Kesselt in 2008-2009 plaatsvonden medio 2010 zal verschijnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bundeling jaarverslag ZOLAD 2005-2009 

 
 

116 

 

Kasteeldomein & burchtruïne van Pietersheim 
Dit dossier was al lopende voor de 
oprichting van de ZOLAD. Er werden 
door de ZOLAD geen acties ondernomen 
omtrent dit dossier. In de rand van het 
dossier werd wel contact opgenomen met 
Dhr. T. Waegeman. Hij was als 
archeoloog verantwoordelijk voor de 
jarenlange archeologische opgravingen 
ter plaatse. In een telefonisch onderhoud 
werd duidelijk dat dhr. Waegeman op dit 
moment een globale publicatie over de 
opgravingen aan het voorbereiden is. In 
januari 2006 zal de ZOLAD een overleg 
organiseren om de toekomst van het 
project en de input van de archeologie, 
en dan vooral de zienswijze van dhr. 
Waegeman, te kennen. 
 
In februari organiseerde de ZOLAD het 
overleg met Tony Waegeman om de 
toekomst van het project en de input van 
de archeologie, en dan vooral de 
zienswijze van dhr. Waegeman, te 

kennen. Hierbij werd afgesproken dat Dhr. Waegeman een nota zou opstellen met 
daarin: 1) een aanduiding van de reeds onderzochte zones, 2) een aanduiding van 
de voor (verder) onderzoek vatbare zones en 3) een motivatie voor het onderzoek in 
deze zones. In juni werd deze nota doorgesproken met P. Vandenhove, 
erfgoedconsulent. Hierbij werden de voor onderzoek vatbare zones afgetoetst aan de 
zones die tijdens de restauratiewerkzaamheden zouden vernietigd worden. Deze 
toets leidde tot de selectie van drie onderzoekszones: 
 

 De toegangspoort/brug 
 De zone voor de paardenstal rechts van de ingang (rentmeesterij) 
 de kapelkelder 

 
Op basis van dit overleg schreef dhr. Waegeman in samenwerking met de ZOLAD 
een programma van Eisen en een tijdsraming voor het toekomstige onderzoek.  
Op 18/8/2006 werd de ZOLAD uitgenodigd op een eerste werfvergadering met het 
architectenteam Vanmeer. Hier werd afgesproken dat een raming zou opgesteld 
worden en dat een offerte zou gevraagd worden aan ARON bvba. Het onderzoek 
ging uiteindelijk van start op 4/9/2006. De rapportage wordt eind 2006 verwacht. 
 
De toegangspoort – Deze zone werd voor onderzoek geselecteerd vanwege het feit 
dat deze zone nooit onderzocht werd wegens praktische en logistieke problemen. 
Onderzoek in deze zone betekende dat het burchtdomein lang ontoegankelijk zou 
zijn. Tijdens de opgravingen in de jaren 80 en 90 nam dhr. Waegeman muurresten 
waar. Volgens hem zouden deze muurresten te maken hebben met een 
zogenaamde poortkelder. De poortkelder werd tijdens het onderzoek volledig 
blootgelegd en onderzocht. Het onderzoek wees uit dat deze kelder tweefasig was: 
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een 12de eeuwse kelder werd later, in de kasteelfase, vervangen door een kleiner 
exemplaar. Dit illustreert de evolutie van het domein van defensieve burcht naar een 
residentieel kasteel. 
 
De oude rentmeesterij – Net voor de paardenstal werden twee kijkvensters op de 
funderingsmuur van de oude rentmeesterij geopend. Deze muur was tijdens 
vroegere werkzaamheden al waargenomen. De tijd was echter te kort voor een 
gedegen archeologisch onderzoek. Het onderzoek bracht weinig tot geen nieuwe 
zaken aan het licht. 
 

De kapelkelder – De kelder kon tijdens 
vroegere archeologische campagnes 
niet onderzocht worden wegens de 
aanwezigheid van een wijnclub. De 
restauratie bood dus een uitstekende 
gelegenheid om enkele hypotheses te 
toetsen. Zo was dhr. Waegeman ervan 
overtuigd dat het gebouw in drie fasen 
was opgetrokken: fase 1 en 2 in de 12de 
eeuw en fase 3 in de 17de eeuw. 
Onderzoek wees echter uit dat het 
gebouw in kern 12de eeuws is en in feite 
een burchtkapel is. Dit gebouw werd in 
de hoogte uitgebreid in de 15de eeuw 
met een 1ste en 2de verdieping. Deze 2de 
verdieping deed dienst als woning voor 
de burchtkapelaan. In de 17de eeuw 
werd in het gebouw een gewelf 
geplaatst. 
 
In het kader van de bouwhistorische 
studie van de gebouwen nam de ZOLAD 
het initiatief om een fotogrammetrisch 

programma te hernemen in samenwerking met Afdeling Algemene Technische 
Ondersteuning (ATO) van de Vlaamse Gemeenschap. In de jaren tachtig van vorige 
eeuw waren al enkele opnames gebeurd. 
 
In het begin van 2007 werden nog enkele werkputten afgewerkt en één nieuwe 
werkput geopend voor de brug naar het burchteiland. De sporen die werden 
aangetroffen gaan terug op de postmiddeleeuwse periode van de site. 
 
Ook in 2007 werd, in samenwerking met de Afdeling Algemene Technische 
Ondersteuning (ATO) van de Vlaamse Gemeenschap het fotogrammetrische 
opmetingsprogramma verdergezet. Wat de verderzetting van het archeologische 
veldwerk betreft, kan verteld worden dat ARON bvba nog steeds nauw betrokken is 
bij de restauratiewerken: naargelang de vorderingen rukken zij nog regelmatig uit om 
enkele vaststellingen te doen. 
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De rapportage van het archeologische 
veldwerk uit 2006 werd uiteindelijk in juli 
2007 opgeleverd. Parallel werkte T. 
Waegeman verder aan het manuscript 
van een overkoepelende studie van 
Pietersheim. De intergemeentelijke 
archeoloog nam in september 2007 het 
initiatief om dit manuscript naar een 
wetenschappelijke publicatie te (laten) 
vertalen. Hiertoe werd een redactieraad 
samengesteld. Deze raad bestaat uit een 
aantal specialisten waaronder Prof. J. 
Demeulemeester en drs. H. Stoepker. 
Het plan is om de uiteindelijke publicatie 
te publiceren in de reeks „Relicta‟ van het 
VIOE, mogelijk in de loop van 2009. Er 
zal ook een meer vulgariserende 
publicatie komen, dit om het grote publiek 
eveneens te informeren over de rijke 
geschiedenis van het domein. 
 
De ZOLAD nam ook deel aan de talrijke 
sessies voor de invulling van het bezoekerscentrum. De idee om een open 
archeologisch depot te concipiëren wint stilaan terrein.  
 
Met het oog op het kunnen archeologisch opvolgen van toekomstige ingrepen, 
lanceerde de ZOLAD het voorstel om voor het volledige domein van Pietersheim een 
Lokaal Archeologisch Beheersplan op te stellen. Dit beheersplan zal rekening 
moeten houden met 1) de status en de bestemming van sommige terreinen, 2) de 
bepalingen in het bosbeheersplan, 3) toekomstige ingrepen en 4) de archeologische 
gegevens in de omgeving van de burchtruïne zelf. Dit beheersplan zal in 2008 
ontwikkeld worden. 
 
 
In 2008 werden her en der op het burchteiland nog enkele vaststellingen gedaan. In 
totaal werden vier zones onderzocht. Het gaat concreet om: een zone net vóór de 
poortkelder, ter hoogte van de aanzet van de intussen verdwenen recente 
toegangsbrug; verder twee sleuven aan de voet van het zuidoostelijk deel van de 
weermuur; een sleuf langsheen het fundament van de zuid-oostgevel van de kapel; 
en tenslotte een sleuf doorheen de drempel van de noordwestelijke uitgang van de 
vroegere burchtkapel. 
 

1. De zone voor de poortkelder 
In het kader van de ontsluiting van de site werd besloten de aanwezige brug, 
die kort na 1972 gebouwd werd, door een nieuwe te vervangen. Daartoe werd 
begin juli 2008 de reeds half drooggelegde slotgracht aan weerszijden van de 
brug afgedamd en werd de betonnen brug tot en met de fundamenten 
ontmanteld. Bij het afgraven van de slotgrachtbedding tot op de compacte 
moederbodem werden goed bewaarde aangepunte heipalen aangetroffen.  
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Omdat het mogelijk ging om restanten 
van de oudste (d.w.z. 12de-eeuwse) 
brug van de burcht werd één van de 
palen gerecupereerd voor 
dendrochronologie. Helaas waren te 
weinig jaarringen bewaard om tot een 
datering te komen. Een 14C-datering 
zou vermoedelijk een te grote 
dateringsmarge opleveren om tot 
definitief uitsluitsel te komen omtrent het 
tijdstip van constructie van de brug, 
maar kan anderzijds ook uitsluiten dat 
het om de oudste brug gaat. 
Het verwijderen van de recente brug 
bood evenwel de mogelijkheid om de 
bewaringstoestand van het front van de 
poortkelder te evalueren en te 
documenteren. Bij het archeologisch 

onderzoek in 2006 werden reeds de vulling en binnenzijde van de poortkelder 
onderzocht en gedocumenteerd. Daarbij werd aan de zuidelijke zijde van de 
kelder een secundaire wand in natuursteen en gerecupereerde mergel 
vastgesteld. Helaas was het in 2006 niet mogelijk de opgravingsput nog meer 
naar het zuiden uit te breiden. De zuidelijke wand van de poortkelder sloot in 
het vlak aan op de resten van een betondek dat de verbinding met de 
betonnen brug over de slotgracht maakte. Mogelijk zaten onder deze recente 
afdekking de bovenaan afgeschuinde mergelstenen die jaren eerder door 
Tony Waegeman werden vastgesteld. Bij het verwijderen van de recente brug 
leek aanvankelijk toch de volledige zone tot tegen de opgravingsput van 2006 
te zijn verstoord door opeenvolgende herstellingen en het graven van sleuven 
voor nutsleidingen. Toen enkele mergelstenen in het profiel toch het 
vermoeden wekten dat het front van de poortkelder alsnog bewaard kon zijn 
werd besloten de profielwand grondiger te bekijken. Na schoonmaken was 
een in mergelsteen opgetrokken wand zichtbaar. Zoals aangegeven door 
Tony Waegeman was deze bovenaan met een schuin aflopend muurdeel 
afgewerkt. De voet van de wand vertoonde een lichte, getrapte verbreding en 
rustte rechtstreeks op het compacte kleiige, grijsblauwe moedermateriaal. In 
het fundament was een laag regelmatige steenblokken in carboonzandsteen 
zichtbaar. Omwille van de verschillende afmetingen mogen deze wellicht 
geïnterpreteerd worden als recuperatiemateriaal. Hetzelfde geldt overigens 
voor de mergelstenen. 

 
Ten westen van de wand werd een vooruitstekend hoekdeel in mergel 
blootgelegd. Dit kan rechtstreeks gerelateerd worden aan de muren van de in 
2006 opgegraven poortkelder. De hoek sloot echter niet aan op de fragmentair 
bewaarde muuropstand in mergelsteen die in verband is gemetseld met de 
vooruitspringende muur in carboonzandsteen van de 12de-eeuwse 
poortruimte. Ze stak ten opzichte daarvan enigszins vooruit, hetgeen 
impliceert dat de bewaarde opstand niet meer als een restant van het originele 
15de-eeuwse front kan worden beschouwd, maar wellicht als het 
binnenparement van de frontmuur van de poortkelder. Aan de oostzijde was 
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het corresponderende hoekdeel verdwenen. Dit sluit aan bij de vaststellingen 
van het onderzoek van 2006, waaruit reeds was gebleken dat het zuidelijk 
deel van de oostwand van de poortkelder uit verband was gerukt en 
verdwenen. 

 
Beide hoekdelen waren los van de 
tussenliggende mergelwand 
geconstrueerd: nergens waren ze in 
verband gemetst. Dit bevestigt ook de 
vaststellingen aan de binnenzijde van 
de poortkelder, met name dat deze 
verbindingswand secundair is, d.w.z. op 
een later tijdstip ingevoegd. Op basis 
van het archeologisch onderzoek van 
de vulling van de poortkelder kan deze verbouwing in de loop van de 18de 
eeuw worden gesitueerd. Mogelijk kan ze rechtstreeks in verband worden 
gebracht met de sloopwerken van de 15de-eeuwse torenspits in 1745. Wellicht 
zijn de onderste viertal lagen in mergelsteen en carboonzandsteen te 
beschouwen als restanten van de onderwater gelegen 15de-eeuwse 
kettingmuur die de twee vooruitgeschoven hoekdelen verbond, en zijn de 
hoger gelegen bouwlagen 18de-eeuwse aanvullingen. 
Aan de voet van het poortkelderfront werd, onder een dik pakket subrecent 
bouwpuin, een bed van min of meer noord-zuid georiënteerde (i.e. volgens de 
lengteas van het poortcomplex) takken en twijgen aangetroffen. De datering is 
omwille van de afwezigheid van geassocieerd vondstenmateriaal onzeker, 
maar mogelijk gaat het hier om een soort van „matten‟ ten behoeve van de 
vaklieden die de secundaire wand opbouwden. Een bijkomende aanwijzing in 
die richting zijn de talrijke fragmenten mergelsteen en mortel die als bouwpuin 
kunnen worden geïnterpreteerd. Onder 
het takkenbed bevond zich een donker 
organische laag, een bezinkingslaag 
van de gracht. Hieronder troffen we een 
eveneens donker en organisch pakket 
aan met daarin, naast enkele stukken 
mergel, grote stukken natuursteen en 
maaskeien. Opnieuw ontbreekt 
vondstenmateriaal, maar mogelijk 
kunnen we deze laag dateren aan het 
begin van de 15de eeuw, wanneer de 
Merodes op het burchteiland een 
grootscheepse bouwcampagne 
beginnen en daarbij ook de poortkelder 
laten aanleggen. Het pakket wordt 
„doorprikt‟ door de restanten van twee 
aangepunte heipalen die in de 
onderliggende moederbodem zijn 
gedreven, en mogelijk afkomstig zijn 
van de oudste, 12de-eeuwse brug van 
de burcht. 
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2. De zone aan de voet van de zuidoostelijke weermuur 
Voor de nutsleidingen van het in opbouw zijnde bezoekerscentrum binnen de 
huidige paardenstal met koetshuis werden aan de buitenzijde van het 
zuidelijke deel van de weermuur, op ca. 6 en 11 m vanaf de noordoostzijde 
van het bewaarde fundament van de flankeringstoren, twee sleuven van ca. 
2,5 m diepte gegraven. Deze bodemingrepen boden de mogelijkheid tot een 
blik op de fundering van de weermuur op deze locatie en de opbouw van de 
buitenberm. De dichtstbij gelegen sleuf kon omwille van veiligheidsredenen 
niet worden opgeschoond. In de tweede sleuf kon op de bodem (tussen -2.65 
en - 1.60 m diepte) een trapvormig opgebouwd fundament van rechthoekige 
mergelblokken van verschillend formaat worden vastgesteld. Er waren vijf 
bouwlagen zichtbaar, maar het fundament gaat nog minstens een steenrij 
dieper. De gebruikte blauwgrijze mortel was uit het eerdere onderzoek bekend 
en mag in de 15de eeuw worden gedateerd. Hierop rustte een dik pakket (ca. -
1.60 tot -0.40 m) van maaskeien en mergelpuin, gevat in kalkmortel. 
Bovenaan het profiel (-0.40 tot 0 m) was de basis van de weermuur annex 
zuidgevel van de rentmeesterij zichtbaar. Deze bestond uit kleinere 
mergelblokken, gemetseld met kalkmortel. In het profiel ten oosten van de 
muur was tweemaal een insteek doorheen de (artificiële) kiezelwal zichtbaar. 
Het gaat om de insteek van het 15de-eeuwse fundament in mergel, die dieper 
ging dan de bodem van de sleuf, en op zijn beurt wordt doorsneden door de 
insteek van het hogergelegen kiezelpakket. Van de oudste, 12de-eeuwse 
weermuur werden geen resten teruggevonden. Wellicht moet deze wat verder 
in de richting van de slotgracht worden gezocht. Het traject van deze eerste 
weermuur moet oorspronkelijk meer afgerond zijn en vergelijkbaar met dat 
aan de andere zijde van de poortblok. De muur werd in de 15de eeuw wellicht 
rechter gezet om op die manier als zuidmuur te dienen voor de rentmeesterij. 
Op die manier kon ook een flankeringstoren aan de poortblok worden 
toegevoegd. 

 
3. De zone ten zuidoosten van de kapel 

Voor de energievoorziening van de tentoonstellingsruimte in de 
kelderverdieping van de kapel (i.e. de 12de -eeuwse burchtkapel) werd tegen 
de zuidelijke buitenmuur van de kapel een sleuf van ca. 2,5 m diepte 
gegraven. Dit bood de kans om de diepte van het fundament op deze locatie 
na te gaan en de bodemopbouw van de zone ten zuiden van de kapel te 
documenteren. Tot op de bodem van de sleuf kon het vervolg van de 12de -
eeuwse zuidmuur van de burchtkapel in carboonzandsteen worden gevolgd. 
In het parement was een stellinggat. Alleen de onderste meter (ca. -2.50 tot -
1.50 m diepte) kan als feitelijk fundament worden beschouwd: de resten van 
mortel en ingekleefde keien suggereren een funderingsgracht waarin het 
fundament werd opgebouwd. Nochtans moet de hogergelegen opstand van de 
kapel wellicht reeds snel aan zicht onttrokken zijn geweest. Het westelijke 
profiel van de sleuf toont immers diverse ophogingspakketten van kiezel en 
grind van de kiezelwal waarop de oudste weermuur was gefundeerd. Het 
ganse burchteiland werd overigens met een gelijkaardige kiezellaag 
opgehoogd. In ons eerder onderzoek konden we deze, op basis van de 
stratigrafie en geassocieerd vondstenmateriaal, in de 12de -13de eeuw dateren. 
In het profiel is geen insteek voor de kapelwand doorheen de kiezelpakketten 
zichtbaar, hetgeen impliceert dat de kapel reeds grotendeels was afgewerkt 
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op het moment dat de kiezelwal en de bijhorende weermuur werden 
opgebouwd. 

 
4. De zone ten noordwesten van de 

kapel 
 Een tweede leiding werd gelegd in een 
ca. 1,20 m diep sleufje doorheen de 
noordelijke kapelwand, ter hoogte van 
de deuropening. Daartoe werden de 
bestaande (recente) baksteendrempel 
en het negatief van de uitgebroken 
12de-eeuwse deurdrempel doorbroken. 
In het profiel was het fundament van de 
noordwestelijke kapelmuur tot op de 
bodem van het sleufje zichtbaar. Het 
was opgebouwd uit maaskeien in 
kalkmortel en vertoonde een 
komvormige doorsnede. Aan de 
binnenzijde van de muur was aan 
weerszijden van de sleufrand het 
negatief van de uitgebroken 12de-
eeuwse drempel zichtbaar. De 
bakstenen drempel bovenaan het 
profiel is modern.7 

 
In 2008 groeide ook het besef dat de site en zijn omgeving archeologisch moest 
beschermd worden. In 2009 werden hier verdere stappen ondernomen worden (zie 
ook Beleidsvoorbereidende en -opvolgende taken, Het voorbereiden van een 
archeologisch beschermingsdossier, p. 12) 

 
Al snel werd het 
dossier gecon-
fronteerd met zijn 
eigen grenzen. Met 
name de 
historische context 

was allerminst duidelijk. Vandaar dat medio 2009 werd beslist te wachten op de 
algehele publicatie van de historisch-geografische en archeologische studie van 
Pietersheim. Deze wordt op dit moment voorbereid en is voorzien voor 2010. Het is 
de bedoeling dat beide, het beschermingsdossier en de publicatie, ongeveer 
gelijktijdig worden afgerond. Er wordt ook gekeken in hoeverre een status als 
erfgoedlandschap tot de mogelijkheden behoort. 
 
Sint-Pieterspoort te Rekem 
Op 8/3/2006 werd de ZOLAD op de hoogte gebracht dat er gedurende de maand mei 
herinrichtingswerken zouden plaatsvinden in de Groensstraat te Rekem. Bij deze 
werken zou, onder andere, een nieuwe riolering aangelegd worden. Deze riolering 
zou meer dan waarschijnlijk de restanten van de Sint-Pieterspoort, een 

                                                 
7
 Tekst en foto‟s afkomstig uit het ARON-briefrapport 
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laatmiddeleeuwse stadspoort van Rekem, doorsnijden. Op 28/4/2006 nam de 
ZOLAD contact op met de aannemer met de melding dat er kans bestond dat er een 
archeologisch onderzoek zou moeten plaatsvinden ter hoogte van de Sint-
Pieterspoort. Op 2/5/2006 ondernam de ZOLAD een werfcontrole. Deze was zonder 
meer positief waardoor de ZOLAD de tijd kreeg om de muurrestanten in kaart te 

brengen. 
 
De muurrestanten bestonden uit 
baksteen en mergel. De bakstenen 
maten 23x11x5 cm, de mergelblokken 
55x40x35cm.  
 
Wegens de beperkte vrijgelegde 
oppervlakte en de recente verstoringen 
kon het volledige poortgebouw niet 
gereconstrueerd worden. Vermoedelijk 
bestaat het poortgebouw uit twee fasen, 

waarvan de baksteenfase de meest recente is. Vermoedelijk dateert deze 
baksteenfase uit de 16de-17de eeuw. De bakstenen constructie werd tegen de oudere 
stadspoort gebouwd op de plaats waar vroeger de grachten gesitueerd waren.  
 
Dieterenbank te Veldwezelt 
De eigenaars van het bouwperceel, dhr en mevr. Rondas-Bottini, waarschuwden op 
12 oktober 2006 de lokale politie met de melding dat er aan de Dieterenbank te 
Veldwezelt (Lanaken) in de wand van de bouwput een skelet was aangetroffen. 

Regen spoelde een deel van de losse 
grafvulling weg, waardoor het skelet aan 
het licht kwam. Op vrijdag 13 oktober 
2006 werd, op vraag van DVI (Disaster 
Victim Identification), de ZOLAD 
gecontacteerd door de Lokale politie, 
zone Lanaken. De DVI wenste een 
archeoloog ter plaatse om vast te kunnen 
stellen of het al dan niet om een 
historisch skelet ging.  
 
Ter plaatse werd de bouwput vruchteloos 
op andere archeologische sporen 

geïnspecteerd. Opdat de stratigrafische positie van de menselijke resten vervolgens 
zou kunnen worden vastgesteld, werden enkele relevante profielen opgeschoond en 
onderzocht. 
 
Onder de bouwvoor is een opvullingspakket van ca. 50 cm. waar te nemen. Dit 
pakket is te interpreteren als een al dan niet bewuste verlanding van een 
watervoerend of –houdend element zoals een beek of poel. Getuige daarvan zijn de 
kleiige lenzen onderaan deze opvulling op de grens met de moederbodem. De 
opvulling heeft een grijsbruine tot bruine kleur, de moederbodem is bruingrijs tot 
roodbruin. 
 



Bundeling jaarverslag ZOLAD 2005-2009 

 
 

124 

 

Een tweede profiel dat werd onderzocht is het zuidoostelijke profiel van de bouwput. 
Hier werd onder de bouwvoor een 50 cm. dik ophogingspakket waargenomen. Dit 
ophogingspakket, bruinbeige van kleur bevatte naast steenkool ook baksteen en 
andere puinfragmenten. 
 
Een precieze datering van de skeletten of hun omringend sediment is, zonder 
natuurwetenschappelijke datering, vanuit archeologisch standpunt zo goed als 
onmogelijk. In de buurt van de skeletten werden immers geen andere archaeologica 
aangetroffen zodat er geen terminus 
ante of post quem kan vastgesteld 
worden. Er zijn wel aanwijzingen vanuit 
fysisch-antropologische hoek. Zo kon 
vastgesteld worden dat de pathologieën 
aan het gebit van dien aard zijn dat deze 
onmogelijk recent (19de of 20ste eeuws) 
kunnen zijn. Dergelijke pathologieën 
komen volgens Marit Vandenbruaene, 
fysisch antropologe, enkel voor in een 
middeleeuwse of postmiddeleeuwse 
context (pers. meded. 16/10/2006).  
Ervan uitgaande dat het om een massagraf gaat en dergelijke massagraven 
vermoedelijk thuishoren in een oorlogscontext, bestaat er een reële kans dat de 
lichamen afkomstig zijn van een lazaret of veldhospitaal ingericht naar aanleiding van 
de Slag van Lafelt en het Beleg van Maastricht in 1748-1750. J. Daenen schrijft in 
het boek De slag van Lafelt om Maastricht (1997), p.128 dat er in de boerderij 
Geurts-Haesen een Frans hospitaal gevestigd was ten tijde van de belegering van 
Maastricht. Deze boerderij bevindt zich aan het begin van de Holtstraat, dus op 
ongeveer 150 meter van de vindplaats van de skeletten (pers. meded. René 
Thewissen, 16/10/2006).  

In het kader van de tentoonstelling 
“Limburg in 't geweer. Oorlogsleed in het 
land van Loon van Alva tot Napoleon” 
werden een aantal skeletten uit de 
ZOLAD-collectie uitgeleend aan Alden 
Biesen. De tentoonstelling ging open op 
10 oktober en liep tot 14 december 
2008. 
 
Uitbreiding leemgroeve te Veldwezelt-
Kesselt 
In de nasleep van het dossier „oudste 

vondsten van Vlaanderen‟ werd de ZOLAD uitgenodigd bij de Algemeen Directeur 
van Vandersanden Steenfabrieken. Tijdens dit gesprek kwam de uitbreiding van de 
groeve aan bod. De uitbreiding kadert in de exploitatie-vergunning van het begin van 
de jaren negentig van vorige eeuw. De bouwvergunning werd verkregen in 2000, dus 
lang voor de feitelijke opsplitsing AML-VIOE. Omdat de vroegere werkwijze niet meer 
hanteerbaar was, stelde de ZOLAD voor om voorafgaand aan de ontginning de 10 
hectaren-grote uitbreiding te onderzoeken met proefsleuven. Vandersanden ging 
hiermee akkoord, met inbegrip van het dragen van de ermee gepaard gaande 
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kosten, ca. 50.000 €. Normaliter zou met de uitbreiding gestart worden in november 
2007. Op dit moment wordt gekeken hoe dit dossier het best wordt aangepakt. 
In voorbereiding van de archeologische opvolging van de uitbreiding van de groeve 
werd op 7/6/2007 en nogmaals op 6/9/2007 overlegd over het dossier. Er werd 
uiteindelijk overeengekomen om de site niet in zijn geheel archeologisch op te volgen 
(vlakdekkend) maar toch proefsleuven te laten aanleggen. Hiertoe schreef de 
ZOLAD een bestek.  
In tegenstelling tot het bestek werd uiteindelijk beslist de archeologische werken te 
faseren in een drietal fasen. Aanleiding hiervoor was de eigendomstoestanden van 
de te ontginnen percelen. De opdracht werd gegund aan ARON bvba. 
 
Op 6 februari 2008 ging het 
proefsleuvenonderzoek nav. de zuidelijke 
uitbreiding van de leemgroeve Vandersanden 
van start. Op 14 februari 2008 werd het 
onderzoek zonder vervolg afgerond. Tijdens 
het onderzoek waren immers geen vondsten 
aangetroffen die een verder, eventueel 
vlakdekkend, onderzoek nodig achtten. Er 
werden wel sporen aangetroffen die 
onmiskenbaar toe te wijzen waren aan een belegeringslinie. Het betrof een continu 
spoor van ca. 1.5 m diep dat over het volledige terrein kon gevolgd worden. Het 
spoor vindt aansluiting met een spoor dat door Dirk Pauwels opgemerkt werd in de 
opgravingen voorafgaandelijk aan de huidige leemgroeve Op de Schans.  
 
Schepenbevoegdheid archeologie 
Er werd de ZOLAD, net zoals in Bilzen, verzekerd dat er, bij het aantreden van het 
nieuwe schepencollege in 2007, een nieuwe schepenbevoegdheid voor archeologie 
zou gecreëerd worden. Voordien zat dit beleidsdomein nog bij Cultuur, een 
bevoegdheid van aftredend schepen Theo Manders. De bedoeling is dat archeologie 

een volwaardige vertegenwoordiger krijgt in 
het schepencollege. Tot nog toe moesten 
„archeologische‟ dossiers als variapunt op 
het schepencollege behandeld worden. 

 
Verkaveling Heserstraat te Veldwezelt 
Op 5/4/2007 gaf de ZOLAD het advies 
(L/2007/5/17) dat een verkaveling moest 
voorafgegaan worden door een verkennend 
archeologisch onderzoek door middel van 
proefsleuven. De bouwheer ging hiermee 

akkoord. Het veldwerk zou normaliter uitgevoerd worden in september. Wegens 
vertragingen met de vergunningen werd het veldwerk uitgesteld tot januari of februari 
2008. Tot op heden is niet bekend wanneer de werken zullen aanvangen. Volgens 
de laatste berichten zijn wel bij diverse partijen offertes opgevraagd (status eind 
november). 
 
In week 15 van 2009 ging het proefsleuvenonderzoek dan toch van start en leverde 
meteen sporen uit de ijzertijd op. Aangezien deze gelegen waren in de wegkoffer 
werd beslist deze sporen meteen op te graven. Het ging om enkele bodems van, zo 
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blijkt uit de eerste studie, voorraadkuilen. Deze waren gesitueerd op de hoogst 
gelegen delen van het terrein. Ermee geassocieerde bewoning werd niet meer 
aangetroffen, mogelijk omwille van erosie. 

 
De delen van het terrein buiten de 
wegkoffer werden aangepakt in week 41 
tot en met 43. In tegenstelling tot wat 
verwacht werd, leverde het vlakdekkende 
onderzoek niet de rest op van de 
verwachte nederzetting. Op de meeste 
plaatsen bleken enkel de dieper gelegen 
(voorraad?)kuilen nog aanwezig te zijn. 
 
Eén spoor zou mogelijk verwijzen naar het 
oorlogsverleden van de locatie. Er werd 

over de gehele breedte van het terrein een gracht vastgesteld. Op basis van het 
profiel zou mogen verondersteld worden dat het om eenzelfde profiel gaat als 
aangetroffen in Kesselt bij de uitbreiding van de groeve Vandersanden, ten zuiden 
van de Op de Schans-Groeve. 
 
Verkaveling Delstraat te Neerharen-Rekem 
Verkavelaar Vangronsveld, geconfronteerd met archeologie ten tijde van het dossier 
Gerlachusstraat te Martenslinde (zie hoger), nodigde de ZOLAD uit om een 
oplossing te zoeken voor de verkaveling aan de Delstraat. De ZOLAD stelde immers 
in een advies dat ook deze locatie voorafgaandelijk diende onderzocht te worden met 
proefsleuven. Er werd een vergelijk getroffen. Het onderzoek ging van start op 
29/10/2007.  
Tijdens het veldwerk werden niet alleen de resten van een (verploegde en 
„verbruinde‟) Bronstijdnederzetting aangetroffen, maar ook de resten van een 
belegerings- of verdedingswerk. Op dit moment is niet duidelijk of de resten van het 
aardwerk te relateren zijn met het beleg van Pietersheim in de 16de eeuw of met dat 
van Maastricht in de 18de eeuw. Er zijn bovendien nog een aantal kandidaten die 
voor een belegerings- of verdedingswerk in aanmerking zouden kunnen komen, 
zijnde het domein Hocht en het domein rond Rekem.  
 
Fietsroutenetwerk – deel Lanaken 
In het kader van de „archeologische 
ontsluiting‟ van het fietsroutenetwerk (zie 
hoger) stelde de ZOLAD de volgende 
locaties in Lanaken voor:  

 de motte van Gellik,  

 Europark,  

 de 18de eeuwse fortengordel 
 
Kasteel d’Aspremont-Lynden 
Op 12/6/2007 bracht de ZOLAD in het 
kader van een rondleiding een bezoek 
aan de kelders van het kasteel 
d‟Aspremont-Lynden. Ter plaatse moest vastgesteld worden dat de „archeologische 
kelder‟ er in deplorabele toestand bijlag. Er werd op 14/6/2007 met de bevoegde 
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schepen een overleg gepland om in de toekomst aan de toestand iets te doen. De 
schepen zou met de eigenaars praten. 
Op 4/9/2007 werd in het kader van het BPA/RUP „Oud Reckheim‟ een overleg 
gepland tussen de gemeente Lanaken, R-O Vlaanderen en de ZOLAD. Er werd 
gevraagd naar het advies van de bevoegde instanties. R-O Vlaanderen en de 

ZOLAD drongen beiden aan op een 
minimalistische visie op de bouwplannen 
en geen maximalistische waaronder de 
aanleg van een ondergrondse 
parkeergarage. Ook de kelder moest 
gevrijwaard blijven én een openbare 
functie krijgen. Op voorstel van 
burgemeester Willen werd het volgende 
overeengekomen: de kelder zou op 
kosten van de eigenaar, met het oog op 
een verantwoorde ontsluiting, moeten 
verbouwd worden. De gemeente zou 
instaan voor het onderhoud en het 

beheer. Deze overeenkomst werd in het BPA/RUP opgenomen. 
In 2008 werd aan dit dossier niet gewerkt. Uit de meest recente berichten zou het 
kasteel en de omgeving een zorgfunctie krijgen in de vorm van serviceflats. Samen 
met de eigenaar bekijkt de gemeente Lanaken of er afspraken kunnen gemaakt 
worden mbt. de kelderverdieping en de archeologische resten. Eén van de pistes die 
verkend worden is dat de kelder beheerd wordt door de gemeente. 
 
Bouw van sociale woningen aan de Rozijnenstraat  
CV Kleine Landeigendommen, een sociale huisvestingsmaatschappij uit Tongeren, 
plande langs de Rozijnenstraat de bouw van een 12-tal sociale woningen. De 
ZOLAD adviseerde al op 26/7/2006 (L/2006/28/65) het opvolgen van de werf. Op 
basis van dit advies werd op 13/11/2007 een overleg met de betrokken partijen 
georganiseerd. Op vraag van de bouwheer werd een proefsleuvenonderzoek 
verlaten en geopteerd voor een vlakdekkende opvolging van de werkzaamheden. 
Het onderzoek ging van start op 26/11/2007, duurde twee dagen en leverde geen 
resultaten op. 

 
Heuvelstraat te Lanaken 
In antwoord op een advies van 14 juni 2007 (L/2007/9/27) voerde de ZOLAD op 9 
januari 2008 een werfcontrole uit. Deze werfcontrole leverde niets op. 
 
Wijnands Bulk Care te Lanaken 
Op 19 februari 2008 gaf de ZOLAD een advies (L/2008/8/20) in het kader van een 
bouwaanvraag. Het advies luidde dat de werken moesten voorafgegaan worden door 
een archeologisch vooronderzoek. Op vraag van de bouwheer legde de ZOLAD op 5 
mei 2008 een plaatsbezoek af. De reden hiervoor was dat de bouwheer overtuigd 
was dat de grond ter plaatse aanzienlijk opgehoogd was en dat een onderzoek 
daarom misschien niet nodig was. Gezien het om de bouw van een loods ging, kon 
de ZOLAD zich hierin vinden. Het advies werd dan ook niet opgevolgd. 
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“Hansenhöhe” te Lanaken 
Metaaldetectie-amateurs waaronder Benny 
Emons meldden begin 2008 de restanten van 
gebouwen en loopgraven ter hoogte van de 
Bessemerweg en Sint-Barbara (zie ook 
verder). Er werd ook melding gemaakt van 
verschillende soorten wapentuig. De locatie 
werd door de ZOLAD ter plaatse aan een 
nader onderzoek onderworpen. Tegelijkertijd 
werd er geprobeerd via getuigenissen meer 
informatie te krijgen over het gebied en de 
eventuele historiciteit. Dankzij leden van enkele 
Lanakerse heemkundekringen en hun 

rondvragen werd meer duidelijkheid verkregen. Het zou gaan om een Duits 
barakkenkamp uit de Tweede Wereldoorlog. De plaats werd "Hansenhöhe” genoemd 
omdat het in de buurt lag van de enige woning ter plekke, van de familie Hansen. 
Verschillende mensen beweren dat het om een lusthof voor „moegestreden‟ Duitse 
officieren was, anderen dat het de voorganger was van het huidige ziekenhuis St-
Barbara. In ieder geval zijn het wel degelijk de overblijfselen van enkele gebouwen 
uit WOII. 
 
Berenhof te Veldwezelt 
Het cultureel centrum Berenhof te Veldwezelt, dat ook dienst deed als bibliotheek zal 
vanaf 2009 deze functie afstoten. Hierdoor komt er een aanzienlijke ruimte vrij in dit 
gebouw. De ZOLAD vroeg zich af of deze ruimte niet kon ingevuld worden met 
enkele tentoonstellingswaardige voorwerpen. Zo werd bijvoorbeeld concreet gedacht 
om de vondsten van Europark hier permanent tentoon te stellen, evenals enkele 
andere voor Lanaken relevante vondsten. In 2009 wordt dit plan nader bekeken. 
 
Uitbreiding ZOL Campus - St.-Barbara te Lanaken 
Op 19 september 2006 (L/2006/30/70) gaf de 
ZOLAD een advies in het kader van het BPA 
„ZOL Campus St. Barbara‟. Dit advies hield oa. 
in dat de ZOLAD betrokken moest worden bij 
de planning en dat een vooronderzoek nodig 
was. 
Op 28 november 2008 werd een overleg 
georganiseerd door het Leuvense 
architectenbureau AR-TE. Zij vroegen hierbij 
naar de concrete planning wat betreft de 
archeologische opvolging. Er werd 
afgesproken dat de ZOLAD, op basis van een kleinschalige boor- en/of 
gutscampagne zou bepalen wat de bewaringstoestand van de bodem was en dat er, 
afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek, er zou bepaald worden wat de 
verdere vervolgacties waren. Het kleinschalige onderzoek vond plaats op 9 
december 2008. 
Er werd op een tiental plaatsen, willekeurig verspreid over het terrein, gesondeerd. 
De sondering zelf werd bemoeilijkt door de sterke grintfractie in de bodem: enerzijds 
liet het grint niet toe dat een guts diep in de bodem ging, anderzijds liet het niet toe 
dat de gutskern intact bleef. Vermeldenswaardig was ook dat op sommige plaatsen 

Fig. 38 – Eén van de structuren op 
“Hansenhöhe” 
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het grintpakket ca. 30 cm onder het maaiveld voor de guts ondoordringbaar werd. 
Niettemin het moeizame verloop konden voor de locatie een aantal conclusies 
getrokken worden. 
 

1. De locatie wordt gekenmerkt door een matige tot zwakke profielontwikkeling. 
In de meeste gevallen gaat het om een bodem met een lichte podzolisatie in 
een droge lemige zandmatrix (Sbf). Op de meeste plaatsen is het 
bodemprofiel intact, op andere plaatsen is het door de aanplanting van het 
naaldbos verstoord. 

2. Vanwege de sterke grintbijmenging behoort een booronderzoek naar 
prehistorische resten niet tot de mogelijkheden. Er wordt daarentegen 
geopteerd voor het graven van 1m²-proefputten in een regelmatig 
driehoeksgrid van 15 bij 18 m waarbij het sediment van de relevante 
bodemlagen wordt uitgezeefd. Het uitzeven gebeurt op een grofmazig net. 
Indien hier lithische artefacten worden aangetroffen wordt de proefput 
uitgebreid totdat de rand van de lithische concentratie is bereikt. 

3. Vanwege de dichte begroeiing (en dus de dichtheid van de boomstronken) 
behoort een onderzoek naar jongere resten door middel van proefsleuven niet 
tot de mogelijkheden. Er wordt echter geopteerd om de bouwwerkzaamheden 
bij de ontzoding archeologisch op te volgen. Indien hier sporen worden 
aangetroffen, worden deze archeologisch geregistreerd. 

 
Verwacht wordt dat het veldwerk in de loop van 2009 van start gaat. Wanneer is niet 
bekend. 
 
Mercatorstraat te Smeermaas 
Op 7 november 2007 verleende de ZOLAD een advies in het kader van een sociale 
woonverkaveling (L/2007/17/57); er moest een kleinschalig proefsleuvenonderzoek 
plaatsvinden. Het veldwerk werd op 11 en 12 december 2008 door Studiebureau 
Monumentenzorg uit Tessenderlo uitgevoerd. Het werd afgerond zonder 
noemenswaardige resultaten 
 
Silmaco te Lanaken 
Op advies van de ZOLAD (L/2009/6/19) 
werd een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd langs de fabrieksterreinen van 
Silmaco langs de industrieweg te 
Lanaken. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
op 17 augustus 2009 en leverde in 
tegenstelling tot de verwachtingen op de 
locatie (Europark) geen 
noemenswaardige vondsten of sporen op. 
Het onderzoek werd na één dag 
stopgezet. 
 
Dieterenbank te Veldwezelt 
Maaslands huis uit Maasmechelen plande de bouw van enkel wooneenheden langs 
Dieterenbank te Lanaken. ZOLAD adviseerde het dossier (L/2008/15/38) gunstig 
onder voorwaarden t.a.v. archeologie. Het onderzoek werd uitgevoerd op 19 oktober 
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2009 en werd zonder resultaten afgerond. Er werd gehoopt het vervolg te krijgen van 
het massagraf dat in 2007 werd ontdekt. 
 
Europark te Lanaken (Jeurissen) 
In janari, ten laatste februari zal op het Europark een onderzoek plaatsvinden op 
basis van een advies van de ZOLAD (L/2009/8/27).  
 
Verkaveling Daalbroekstraat te Neerharen 
Dit dossier werd al in 2008 geadviseerd (L/2009/4/16). Omwille van dossiermatige 
problemen werd dit dossier eind 2009 vergund. Het veldwerk wordt naar vermoed, 
uitgevoerd in het voorjaar. De precieze datum is echter nog niet gekend. 
 
Aanleg bekken ter hoogte van de Arkstraat/ het Uilenstraatje te Lanaken 
Infrax legt ter hoogte van het Molenweideplein, aan de linkeroever van de 
Langkeukelbeek, een collecor annex waterbufferbekken. ZOLAD adviseerde dit 
dossier (L/2009/2/14) gunstig onder voorwaarden. Er zal begin 2010 een 
vlakdekkend onderzoek plaatsvinden. 
 
Nieuwbouw aan de Stationstraat te Lanaken 
Twee dossiers (L/2009/10/35 en L/2009/11/40) voor nieuwbouw in de Stationsstraat 
in Lanaken kregen een advies mee. Op dit moment wordt er nog onderhandeld wat 
de archeologische randvoorwaarden zijn. Er is met name twijfel over de 
aanwezigheid van oude kelders die het oudere bodemarchief zouden kunnen 
vernield hebben. 
 
Programma van Eisen, partim Leem 
Op vraag van de ZOLAD werd een overleg georganiseerd tussen het VIOE en het 
Agentschap R-O Vlaanderen m.b.t. de aanpak van het leemontginningsdossier 
Kesselt-Lafelt. In dit dossier vraagt de Leembank, een conglomeraat van lokale 
ontginners, de uitbreiding van de leemwinning tussen Kesselt (Lanaken) en Lafelt 
(Riemst). De ZOLAD wil hier enkele randvoorwaarden bepalen en wil dat inschrijven 
in een Programma van Eisen. Het is de bedoeling dat de eisen vertaald worden naar 
de bijzondere voorschriften bij de opgravingsvergunning. Er werd een consensus 
bereikt t.a.v. de methode (vlakdekkend) en de techniek. 
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Aquafin Millerbeek 
Op vraag van de Afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu van de gemeente 
Riemst werd de ZOLAD ingeschakeld in de 
adviesprocedure. In het advies wees de 
ZOLAD op het feit dat er zich op het tracé 
van de werken mogelijk archeologische sites 
bevinden. In het verleden stelde divers 
(inventariserend) archeologisch onderzoek 
langs het tracé immers een vijftal 
archeologische sites vast. In het belang van 
de werken was een archeologische luik dus 
noodzakelijk. De ZOLAD stelde hierbij dan ook een tracébegeleiding voor. 
Behalve een overleg op 25/3/2006 werden er in dit dossier geen acties ondernomen. 
 
Dit dossier wordt in 2009 weer opgepakt, zo vernam de ZOLAD in het kader van een 
ander Aquafinproject in Bilzen (zie hoger). De aanbesteding is normaliter voorzien 
begin volgend jaar. Momenteel loopt het openbaar onderzoek nog. Voor dit project 

zijn er zowel erfdienstbaarheden als 
onteigeningen en dit voor drie instanties.  
 
Naar aanleiding van het dossier 
„Hoevelaan‟ in Martenslinde (supra) kwam 
er hernieuwd contact met Aquafin omtrent 
dit dossier. De ZOLAD schreef het 
archeologische bestek en programma van 
Eisen en liet dit opnemen in het 
werfbestek. De aanbesteding gebeurde op 
16/11/2009. Het project gaat mogelijk van 
start in februari 2010.  
 

 
Erosiebestrijdingsplan Riemst 
Ook hier werd de ZOLAD op vraag van de Afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu ingeschakeld in de adviesprocedure. Het ging met name om een pré-
advies. Het pré-advies, na duiding van de term beheersmaatregelen, luidde als volgt: 
 
“Omdat de belangen tegenstrijdig zijn, blijkt maar al te vaak dat er bij dergelijke 
uitvoeringsplannen geen ruimte is voor archeologische beheersmaatregelen: de 
ingrepen zijn meestal van die aard (lees: destructief en vlakdekkend) dat 
beheersmaatregelen niet op hun plaats zijn en er archeologisch onderzoek moet 
gebeuren. In het geval van het erosiebestrijdingsplan is dit echter niet zo. In principe 
lopen de doelstellingen van het bestrijdingsplan om de „on-site‟ effecten te verhelpen 
gelijk met de vraag vanuit de archeologische wereld. Ook archeologische sites 
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worden nu eenmaal bedreigd door bodemerosie8. De bestrijdingsplannen kunnen én 
moeten dus in de kaart spelen van het archeologisch bodemarchief inzake 
beschermingsmaatregelen. 
Paradoxaal genoeg bedreigen sommige maatregelen echter ook archeologische 
waarden. Of hoe het bestrijden van bodemerosie de erosie van archeologisch 
erfgoed tot op zekere hoogte toch in de hand werkt. Vandaar dat er moet gekeken 
worden welke erosiemaatregelen moeten ondervangen worden door archeologisch 
onderzoek. Dit archeologisch onderzoek moet niet beschouwd worden als een 
onoverkomelijke hindernis waardoor de uitvoering van (delen van) het 
bestrijdingsplan vertraging oploopt, of erger, niet uitgevoerd kunnen worden.  
 
Dat er in dit plan maatregelen moeten getroffen worden die met archeologie rekening 
houden is onoverkomelijk. Het landschap zoals wij dat kennen is grosso modo sinds 
het Neolithicum immers intensief gebruikt. Bewijs hiervan is de dichte 
vondstconcentratie van achtereenvolgens Bandkeramische sites, Romeinse sites 
met een landelijk karakter en middeleeuwse sites die uitgroeiden tot de huidige 
dorpskernen. 
 
De archeologische maatregelen en concrete acties zijn afhankelijk van de volgende 
vragen: 
 

1. Is de archeologische site gekend en dus geïnventariseerd? 
concreet:  

 moet er voorafgaand aan de erosiemaatregelen een inventariserend 
archeologisch onderzoek uitgevoerd worden? 

2. Is de gekende archeologische site al gewaardeerd? 
concreet:  

 moet er voorafgaand aan de erosiemaatregelen een waarderend 
archeologisch onderzoek uitgevoerd worden? 

3. Is de archeologische site al opgegraven? 
concreet:  

 Bevinden er zich nog resten in de ondergrond, en zo ja, moeten er 
bijkomende opgravingen verricht worden? 

 Welke maatregelen kunnen getroffen worden om de nog resterende 
sporen te vrijwaren van verdere vernietiging? 

4. Bedreigen de erosiemaatregelen de archeologische erfgoedwaarden? 
concreet:  

 Wordt er gegraven, en zo ja, hoe diep? 

 Kan de ligging van de (voor de archeologie destructieve) 
erosiemaatregelen aangepast worden t.b.v. archeologische sites? 

5. Kunnen de erosiemaatregelen aangewend worden als archeologische 
beheersmaatregel? 
concreet:  

 Zijn er teelttechnische maatregelen die rekening kunnen houden met 
onderliggende archeologische sites? 

 Kan akkerland eventueel omgevormd worden tot grasland? 

                                                 
8
 Berekeningen uitgevoerd op enkele archeologische sites leert ons dat er sinds het Vroeg-

Neolithicum (i.e. ca. 5300 v. Chr.) gemiddeld 1 meter löss verdwenen is door bodemerosie. 
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 Kan de ligging van de (voor de archeologie niet-destructieve) 
erosiemaatregelen aangepast worden t.b.v. archeologische sites? 

 
Traject 
Het te volgen traject kan als volgt bepaald worden:  

 opmaak van de uitvoeringsplannen rekening houdend met het archeologisch 
bodemarchief; 

 archeologisch antwoord op de planvorming; 

 bijstellen van de plannen en formuleren cq. verkennen van eventuele 
alternatieven. 

 opmaken van een begroting t.b.v. het archeologisch onderzoek 

 Afhankelijk van de bedreiging en de erosiemaatregelen:  
o voorafgaand aan de werken archeologisch vooronderzoek bij de 

bodemingrepen; 
o archeologische begeleiding tijdens de werken; 
o archeologische beheersmaatregelen; 

 
 
Implicaties voor het project erosiebestrijding 
Het spreekt voor zich dat het integreren van de archeologische component in dit 
erosiebestrijdingsplan enkele consequenties met zich meebrengt. De belangrijkste 
ervan is zeker het financieel aspect. Wat de exacte meerkost is voor het project kan 
op dit moment nog niet becijferd worden. Hiervoor zijn de concrete plannen noch de 
ingrepen nog niet precies gekend. De ZOLAD raadt wel aan de archeologische 
component mee te nemen in de totale begroting van het project en waar mogelijk, 
alle archeologische onderzoeken, behalve de archeologische begeleidingen, in één 
tijd uit te laten voeren. Een andere implicatie is dat er constant overleg moet zijn 
tussen de makers van de uitvoeringsplannen en de archeologische dienst.” 
 

De concrete planning van het project is tot op 
heden niet gekend. In 2006 zal actie 
ondernomen worden om de gemeente Riemst 
en de planner rond de tafel te krijgen. 
In 2006 werd, voorlopig vruchteloos, 
geprobeerd om de gemeente Riemst en de 
planner rond de tafel te krijgen.  
In dit dossier werd ook in 2007 geen verdere 
actie ondernomen.  
 

Op 12 februari 2008 werd ter hoogte van het voetbalplein te Vroenhoven een 
oppervlakte van ca. 2000 m² ontzood tbv. een 
waterbufferbekken. De werken werden door de 
ZOLAD opgevolgd, maar dit zonder enig 
resultaat. De locatie werd gekenmerkt door een 
dik pakket colluvium (ca. 70 cm). Vanwege het 
feit dat de aanlegdiepte van het bekken nog in 
het colluviale pakket lag, werd de begeleiding 
gestaakt. 
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Langs de Rukkelingenweg, een andere locatie, werd op 1 september 2008 een 
kleine sondage uitgevoerd. Hier werd naderhand wel beslist om de werken op te 
volgen. Het colluviale pakket bevindt zich namelijk boven de aanlegdiepte van het 
bekken. De werken op deze locatie werden begin 2009 uitgevoerd. Er werd echter 
geen archeologisch onderzoek uitgevoerd omwille van de bodemgesteldheid 
(opvulling, vastgesteld door middel van een boring), ligging van het toekomstige 
bufferbekken (Abp-bodem) en omwille van het feit dat de afgraving niet dieper ging 
dan de resterende ongeroerde bodem. 
 
Verkaveling Heeneberg te Herderen  
Dhr. Thys, schepen van Ruimtelijke Ordening en tevens voorzitter van de ZOLAD 
bracht de intergemeentelijke archeoloog op de hoogte van de verkavelingsplannen. 
Hierna werd contact opgenomen met de verkavelaar en een overleg gepland. Tijdens 
dit overleg werd de medewerking gevraagd van de verkavelaar, evenals een 
financiële inbreng. Concreet werd gevraagd om de kraankosten voor rekening te 
nemen.  
In 2006 nam het project concrete vormen aan. Na voorafgaand telefonisch contact 
werd op 12/04/2006 overleg gepleegd met de bouwheer, de architect en de 
aannemer. De werken zelf ging van start op 14/04/2006, de ZOLAD controleerde de 
werf op 18/04/2006. Wegens een positieve controle en de uitgestrektheid van het 
terrein deed de ZOLAD een beroep op het VIOE te Tongeren. Deze stelden een 
archeoloog en vier werkmannen ter beschikking.  
 
Wat de sporen betreft, werden postmiddeleeuwse sporen aangetroffen waaronder 
een perceelsgreppel en enkele afvalkuilen. In tegenstelling tot wat eerst gedacht, 
werden geen oudere sporen aangetroffen. Het veldwerk nam twee dagen in beslag. 
 
Herderen – Valmeerstraat 
Tijdens een werfcontrole op vrijdag 28 
oktober 2005 werd door ZOLAD in een 
bouwput langs de Valmeerstraat te 
Riemst-Herderen enkele 
grondverkleuringen waargenomen. Bij de 
controle van deze verkleuringen werden 
op een vijftal plaatsen prehistorisch 
aardewerk en lithisch materiaal 
verzameld. Hierop werd dan ook beslist 
deze verkleuringen aan een nader 
onderzoek te onderwerpen en het vlak en 
de profielwanden op te schonen. Hierbij 
werden nog meer vondsten aangetroffen. 
Na navraag bij Dhr. Dr. Van Montfort, 
verbonden aan de KULeuven en de 
Universiteit van Leiden, bleek dat het om 
aardewerk typisch voor de Bandkeramiek 
ging. 
 
Heukelom – Heukelommerweg 
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Op vraag van de Afdeling Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente 
Riemst werd de ZOLAD ingeschakeld in de adviesprocedure. De ingrepen hielden 

een verkaveling in ten behoeve van de bouw 
van acht woningen. Gezien de grootte van de 
verkaveling voor de gemeente oordeelde de 
ZOLAD dat vervolgacties noodzakelijk waren, 
te meer dat de situatie ter plaatse aangaf dat 
het om een locatie ging met een middelhoge 
tot hoge verwachtingswaarde. In het advies 
werd dan ook een voorafgaandelijk 
proefsleuvenonderzoek gevraagd. Tijdens 
een overleg met de verkavelaar, Kolmont 
woonprojecten, werd dit advies toegelicht. 
Verwacht wordt dat dit project begin maart zal 

beginnen lopen. 
 
Subsidie-overeenkomst tussen de gemeente Riemst en de ZOLAD 
Op 18/11/2005 was er al een overleg met Marc Vos, schepen te Riemst, Ivo Thys, 
schepen te Riemst en tevens voorzitter van de ZOLAD en de intergemeentelijke 
archeoloog. Onderwerp was een mogelijke overeenkomst tussen de ZOLAD en de 
gemeente Riemst tot subsidiëring van archeologisch (voor)onderzoek. Deze 
overeenkomst hield in dat particuliere bouwers van eengezinswoningen tot 500 € 
subsidie konden ontvangen om archeologisch onderzoek (of werfcontrole) te laten 
uitvoeren en landbouwers tot 1000 €. Concreet betekende dit dat de ZOLAD de 
kraankosten bij het archeologisch veldwerk kon recupereren bij de gemeente bij 
oplevering van een kort rapport. De overeenkomst werd in juli 2006 op het 
schepencollege behandeld en goedgekeurd. 
 
Helleweg te Vlijtingen 
De hoger vermelde overeenkomst tussen de gemeente Riemst en de ZOLAD werd 
voor de eerste keer gebruikt bij een werfcontrole aan de Helleweg te Vlijtingen op 
29/08/2006. Behalve een viertal boomkuilen en een tweetal niet nader te specifiëren 
(ondiepe) sporen, werd slechts één grondverkleuring waargenomen. Deze 
grondverkleuring had een lemige vulling waardoor aanvankelijk werd gedacht dat het 
een jong spoor betrof. Het spoor werd machinaal maar wel laagsgewijs gecoupeerd. 
Tijdens het couperen werd na een tiental cm. een prehistorisch handgevormde 
scherf aangetroffen. Na het schoonmaken bleek het om een bodemscherf te gaan. 
Op de (deels verbrande) bodem van de kuil werden nog meer prehistorisch 
handgevormd aardewerk aangetroffen. Naast aardewerk werden ook nog enkele 
verbrande fragmenten natuursteen (silex, kwartsieten) en fragmenten van wat, 
omwille van de gepolijste oppervlakken, kan beschouwd worden als maalstenen.  
 
Het aangetroffen handgevormd aardewerk kan opgedeeld worden in vier 
categorieën: 

1. dikwandig, rode buitenkant, zwarte binnenkant, gemagerd met grove chamotte 
en organisch materiaal (?) - linksboven 

2. dunwandig, donkergrijs, gemagerd met fijne kwarts – rechtsboven met 
reconstructie 

3. dunwandig, roodbruin, gemagerd met fijne chamotte - linksonder 
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4. dunwandig, grijs-zwart, gemagerd met grove chamotte – rechtsonder met 
reconstructie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Bij het ontdekken van de vondsten werd, omwille van de aanwezigheid van verbrand 
materiaal, gedacht aan een grafcontext. Na analyse van de vondsten moet echter 
besloten worden dat dit niet het geval is. Meer dan waarschijnlijk hoort deze kuil 
eerder thuis in een nederzettingscontext in plaats van in een grafcontext. Wat 
parallellen voor de inhoud betreft dient verwezen te worden naar de inhoud van de 
kuil die in maart 2006 op de markt in Bilzen is teruggevonden (zie hoger). Op 
16/12/2006 werd de uitslag van de datering bekend: 2450 ± 35 BP; gekalibreerd 
wordt dit 700-540 BC, midden op het zogenaamd ijzertijdplateau. 
 
Vlakdekkende prospectie 
In 2005 organiseerde de ZOLAD een bijeenkomst van de lokale vrijetijdsarcheologen 
(beleids- en beheerplan 2006, p. 15; jaarverslag 2005, p. 10) met als doel deze 
vrijetijdsarcheologen warm te maken voor een vlakdekkende prospectie van het 
ZOLAD-gebied. De reacties waren eerder lauw. Tijdens een bijeenkomst op 
28/8/2006 werd de vraag opnieuw gesteld. Enkele vrijwilligers gingen hierop in.  
 
Ondanks deze toezegging kon de ZOLAD nog geen prospecties organiseren wegens 
andere activiteiten. De intergemeentelijke archeoloog ondernam zelf wel enkele 
prospectietochten op Riemsters grondgebied. Hierbij werden een vijftal nieuwe 
archeologische vindplaatsen opgetekend. Ter voorbereiding werd: een kaart met 
daarop de te prospecteren gebieden op perceelsniveau aangemaakt. Op deze kaart 
werden de niet-prospecteerbare gebieden in het rood aangeduid. 
Op basis van de kaart die in 2006 werd gemaakt werden prospecties dit jaar min of 
meer gestructureerd en gestuurd. B. Emons, A. en D. Stulens en R. Wenzlawski 
liepen consequent aangrenzende akkers af en meldden de vondsten aan de CAI. De 
ZOLAD zelf verrichtte ook een aantal prospecties, zij het niet zoveel als aanvankelijk 
gepland. Reden hiervoor is het tijdsgebrek en het slechte weer. 
 
De vlakdekkende prospectie focuste zich in 2008 vooral op de gebieden langs de 
Romeinse weg en rond enkele gekende sites (de Sieberg, de villa‟s van Val-Meer,… 
enz). In 2009 zal de aandacht voornamelijk uitgaan naar de lacunes. Hiervoor werd 
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een andere kaart gemaakt. Deze kaart is gebaseerd op de gecontroleerde CAI-
records en de prospecties die ondertussen uitgevoerd zijn. Op deze manier moet een 
tamelijk accuraat bilan opgemaakt kunnen worden van de stand van zaken in Riemst 
wat de archeologische „kennis‟ betreft. De vraag blijft of ook de dieper gelegen 
terreinen hieruit moeten gefilterd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2009 is, wegens de slechte weersomstandigheden weinig geprospecteerd. Ook 
werden andere prospectieregio‟s voorbereid (bv. Bilzen) waardoor de prospectie in 
Riemst wat achterstand opliep. 
 
Ontmanteling van een bom uit WO II te Vlijtingen 
Op 30/09/2006 ontving de ZOLAD de 
melding van Benny Emons, een 
detectoramateur, dat hij op een veld in 
de gemeente Riemst een vliegtuigbom 
had aangetroffen. De ZOLAD raadde de 
amateur aan om de lokale politie in te 
schakelen, wat ook gebeurde. De lokale 
politie op haar beurt nam contact op met 
DOVO. Deze ontmantelde de bom op 
5/10/2006. Dit voorbeeld toont aan dat 
door een goede begeleiding en contact, 
de samenwerking tussen 
metaaldetectoramateurs in ZOLAD-
gebied goed tot zelfs zeer goed kan 

2007 

2008 

2006 

2009 
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werken. 
 
Romeinse weg – hypothese centuriatio 
Tijdens de voorbereiding van de vlakdekkende prospectie (zie hoger) was opgevallen 
dat er op oude topografische kaarten verschillende lijnen te zien zijn. Deze lijnen 
leken kriskras verdeeld te zijn over het landschap. Soms liepen de lijnen met de 
helling mee, soms stonden ze er haaks op. Vergelijkingen met huidige topografische 
kaarten leerde dat deze lijnen geïnterpreteerd moeten worden als taluds of graften.  
 
Dergelijke taluds kunnen het resultaat zijn van landbouwpraktijken gedurende 
verschillende periodes. Een andere mogelijkheid is dat het om afbakeningen gaat 
tussen diverse domeinen. 
 
De hypothese die werd opgesteld 
was de volgende: de taluds 
herinnerden aan een 
perceleringssysteem dat ooit in dit 
deel van Haspengouw is 
geïnstalleerd. Of dit systeem 
Romeins van oorsprong is dan wel 
Middeleeuws is niet gekend. Gehoopt 
wordt wel dit te kunnen uitklaren. 
 
Om een en ander op de rails te 
krijgen, werden eerst alle „taluds‟ op 
de oude topografische kaarten 
geïnventariseerd. Daarna werden 
een aantal berekeningen losgelaten op deze database. Eén van deze berekening gaf 
de oriëntatie weer van de taluds. Uit een frequentieverdeling van de gemeten 
oriëntaties bleek dat er drie grote „pieken‟ waren: kloksgewijs rond de 30°, rond de 
45° en rond de 60°. Deze laatste werd het minst opgetekend. Wanneer de in het 
gebied gekende Romeinse structuren werden nagekeken op hun oriëntatie, bleek dat 
deze structuren naar ca. 45° of ca. 60° georiënteerd waren. Werden daaraan de 
gegevens over de ouderdom van de structuren gekoppeld, dan bleek ten slotte dat 
de oudste structuren (1ste-2de eeuw) rond de 60° draaiden, de jongste (3de-4de eeuw) 
rond de 45°.  
 
Omdat dit veel te veel toeval was, werd in dit kader advies gevraagd aan A. 
Vanderhoeven van het VIOE te Tongeren en aan G. Soeters en E. Wetzels van de 
Taakgroep Archeologie van de gemeente Maastricht. Deze laatste stelde voor een 
masterscriptie te wijden aan dit onderwerp. Dit wordt momenteel voorbereid door R. 
Bonnie, student archeologie te Leiden. De intergemeentelijke archeoloog voorzag 
hem van kaartmateriaal en basisliteratuur.  
 
In juni werd de scriptie van Rick Bonnie afgerond. De resultaten zullen 
gepresenteerd worden in enkele artikels en lezingen in 2009. Op vraag van de 
ZOLAD leverde Rick Bonnie de volgende samenvatting aan:  
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Een mogelijk Romeinse landindeling tussen Tongeren en Maastricht9 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, wanneer luchtfotografie haar intrede 
maakte, trokken zichtbare sporen van mogelijke Romeinse landindelingen in 
het landschap veel wetenschappelijke aandacht.10 Zo ook in het zogenaamde 
Romeins villalandschap in Zuid-Nederland en het aangrenzende Belgische 

gebied.11 Het probleem met 
de hypotheses voor 
Nederland, Duitsland en 
België lag echter in het 
achterhalen van de 
veronderstelde Romeinse 
origine van deze zichtbare 
sporen. Daar de argumenten 
vaak zwak waren, worden 
deze hypotheses door 
huidige wetenschappers 
meestal verworpen.  
Door op 19de-eeuws 
kaartmateriaal zichtbare 
taluds te relateren aan 
archeologisch materiaal uit 
de regio Tongeren-
Maastricht, is nu geprobeerd 
de veronderstelde Romeinse 
herkomst te onderbouwen. 
Aangenomen wordt dat de 
taluds, waarvan het ontstaan 
in Limburg kan worden 

gerelateerd aan erosie12, overblijfselen zijn van een afbakening, oftewel 
limites, van de Romeinse kadasters. Hierop voortbordurend is er een analyse 
uitgevoerd op basis van de oriëntatie van de taluds, Romeinse structuren en 
Tongeren‟s wegennet, de verspreiding van archeologische sites ten opzichte 
van het veronderstelde kadaster, en de verandering binnen de sites 
gedurende de Romeinse periode.  
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er tijdens de Midden-Romeinse periode 
een kadaster lijkt te hebben gelegen in het gebied Tongeren-Maastricht met 
een oriëntatie van 50,625˚ NW. De grootte van dit kadaster lijkt zo‟n 18 bij 18 
actus (638 bij 638 meter) te zijn geweest. Daarmee wijkt het kadaster af van 
de standaardmaat van 20 bij 20 actus (708 bij 708 meter) dat ook wel 

                                                 
9
 Een Romeinse landindeling, ook wel bekend als centuriatio of kadaster, werd vormgegeven door het rijk om 

het verkregen grondbezit van bepaalde personen (zoals uitgetreden militairen) vast te leggen (en belasting over te 

kunnen heffen). Dit artikel is afgeleid van mijn MA scriptie (Bonnie, R. (2008) Cadastres, Misconceptions and 

Northern Gaul. A case study from the Belgian Hesbaye region. MA scriptie, Universiteit Leiden), in een nog te 

publiceren artikel zal uitgebreider op het onderwerp worden ingegaan. 
10

 Zie o.a. Bradford, J.D. (1957) Ancient Landscapes. Studies in Field Archaeology. London: Bell; Dilke, 

O.A.W. 1971. The Roman Land Surveyors. An introduction to the Agrimensores. London: Newton Abbot. 
11

 Zie o.a. Mertens, J.R. (1958) ‘Sporen van een Romeins kadaster in Limburg?’, Limburg 37, 253-260; 

Edelman, C.H. en Eeuwens, B.E.P. (1959) ‘Sporen van een Romeinse landindeling in Zuid-Limburg’, Berichten 

van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 9, 49-56; Ulrix, F. (1959) ‘Centuriatio in de 

omstreken van Tongeren’, Limburg 38, 34-44. 
12

 Breteler, H.G.M. en Van den Broek, J.M.M. (1968) Graften in Zuid-Limburg, Boor en Spade 16, 119-130. 
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centuriatio wordt genoemd. Deze benaming en standaard is ontstaan 
gedurende de vroeg-Republikeinse periode, toen iedere nieuwe bewoner nog 
een stuk land van 2 iugera (0,5 ha) kreeg (centuriatio staat voor 100 landerijen 
van 2 iugera). Echter samen met een groeiende omvang van landerijen in de 
Romeinse tijd kon ook de grootte van het kadaster zelf veranderen.13 Ten 
slotte kan hier vermeld worden dat het erop lijkt dat het kadaster zich heeft 
uitgespreid over zowel de lössgronden als ook de meer noordelijk gelegen 
zandige (en minder vruchtbare) Kempen. 

 
Rick Bonnie won met zijn scriptie de W.A. van Es-prijs 2008 tijdens de 
Reuvensdagen. De prijs wordt uitgereikt aan de beste archeologie-scriptie met 
betrekking tot Nederland en werd overhandigd door Erfgoed Nederland. Er hing ook 
een geldprijs van 2000 euro aan vast. Voorts zal Bonnie‟s scriptie als enige 
voorgedragen worden voor de Masterscriptiewedstrijd van de Universiteit Leiden. 
Wat lezingen betreft zal de materie voorgesteld worden op de Theoretical Roman 
Archaeology Conference dat tegelijk met de Roman Archaeology Conference wordt 
gehouden in Ann Arbor, Michigan. Ten slotte wordt er een presentatie voorbereid 
voor de Belgische Romeinendag. 
 
Leemgroeve te Membruggen 

Op 21/11/2006 vond een overleg plaats 
tussen Mevr. Parthoens, bedrijfsleidster 
van de Steenfabrieken van 
Membruggen bvba en de ZOLAD. 
Onderwerp was het archeologisch 
vooronderzoek naar aanleiding van een 
nieuwe exploitatie- en bouwvergunning 
voor de leemgroeve. Verwacht werd dat 
dit onderzoek in maart of april 2007 van 
start kon gaan, het onderzoek startte 
echter in september 2007 van start. Er 
werd in dit dossier gekozen voor het 
aanleggen van proefsleuven. De 

proefsleuven leverden echter, in tegenstelling tot gedacht, geen informatie op. 
 
Tentoonstelling Riemst 
In het beleidsplan (zie Beleidsplan ZOLAD, p. 33) werd vooropgesteld om op locaties 
met een laagdrempelig karakter (gemeentehuis, openbare bibliotheek,…) kijkkasten 
te voorzien met daarin archeologische vondsten. 
Op 1/10/2006 werd in de inkomhal van de gemeente Riemst de eerste kijkkast aan 
het publiek voorgesteld tijdens de gemeentelijke opendeurdag. In de kast liggen 
vondsten van drie opgravingen (Herderen-Valmeerstraat, Herderen-Sieberg en 
Vlijtingen-Helleweg (zie hoger). Deze kast zal daar tot nader order blijven staan. 
Hierdoor is er wel een noodzaak om de vondsten in de kast regelmatig te vervangen. 
 

                                                 
13

 Zie Dilke (1971, 178-187); Broadhead, W. (2007) Colonization, Land Distribution and Veteran Settlement, in 

P. Erdkamp (ed.) A Companion to the Roman Army. Malden: Blackwell, 148-163. 
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De archeologische objecten die werden tentoongesteld in het gemeentehuis van 
Riemst werden in 2007 veranderd. De drie tentoonstellingskasten worden nu gevuld 
met 1) de prospectievondsten van R. Wenzlawski op het villaterrein te Vroenhoven-
Krijtstraat, 2) de LBK-misbaksels van Herderen en 3) de wijnzeef van Lafelt (zie 
verder). 
 
Agro Riemst te Herderen 
Op 21/11/2006 vond een overleg plaats met dhr. Truijen, bedrijfsleider van Agro 
Riemst bvba. Dit bedrijf plant de bouw van een loods van ca. 3000 m². Er werd 
overeengekomen dat het terrein aan een onderzoek zou onderworpen worden. Dhr. 
Truijen was bereid de kosten voor dit onderzoek te dragen. Het onderzoek gaat van 
start in februari 2007, van zodra de bouwvergunning afgeleverd is. 
 
De bouwvergunning voor de bouw van 
een 3000 m²-grote landbouwloods 
werd in juli afgeleverd. De 
archeologische werkzaamheden 
gingen enkele weken, midden 
augustus van start. In dit dossier 
werd eerst geopteerd voor het 
aanleggen van proefsleuven over het 
te verstoren terrein, maar aangezien 
de werkwijze van de aannemer 
overeenstemde met deze van de 
archeologen, werd uiteindelijk gekozen 
om de 3000 m² vlakdekkend te 
begeleiden. De begeleiding leverde, tenzij wat colluvium vondsten, echter geen 
noemenswaardige sporen of vondsten op.  
 
GRUP Leem 

In 10/3/2006 werd het openbaar 
onderzoek rond het ontwerp van 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) „Gebieden voor 

oppervlaktedelfstoffenwinning. 
Oppervlaktedelf-stoffenzone „Leem in 
Zuid-Limburg‟‟ afgerond. Op vraag van de 
ZOLAD brachten de gemeente Riemst, 
Bilzen én Lanaken in dat kader een 
advies uit. Op 21/9/2006 werd het GRUP 
definitief vastgesteld door de Vlaamse 
regering. Spijtig genoeg zijn er met de 
bezwaren van de gemeenten geen 

rekening gehouden. Er zal dus een oplossing gezocht moeten worden in dit dossier, 
want de ZOLAD is, met één archeoloog, niet in staat dergelijke grootschalige werken 
op te volgen. De algemene ZOLAD-werking én dus de kwaliteit van onderzoek zou 
hier in het gedrang komen. Bovendien is deze taak niet als dusdanig in de 
resultaatsverbintenis omschreven. 
 
Vondst van een Romeinse wijnzeef te Lafelt 
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In oktober trof dezelfde 
metaaldetectoramateur die de vondst 
van de vliegtuigbom gemeld had, in een 
veld in Lafelt een bronzen voorwerp aan. 
Dit voorwerp werd door hem beschreven 
als een „bronzen Romeinse pan‟. Het 
voorwerp meet ca. 30 cm in lengte en 
ca. 15 cm in de breedte. Na navraag bij 
het VIOE te Tongeren bleek het om een 
wijnzeef van het type Eggers 161 of type 
Den Boesterd type 58-59 (2de eeuw en 
begin 3de eeuw) of type 60 (einde 3de eeuw en 4de eeuw). Volgens Alain 
Vanderhoeven van het VIOE gaat het om een zeldzame vondst. Volgens hem dringt 
een opgraving zich dan ook op omdat het mogelijk om een zwaar geërodeerde 
(graf?)context gaat. De ZOLAD zal dan ook de mogelijkheid onderzoeken om in 2007 
een verkennend onderzoek te organiseren. Anderzijds is er ook een mogelijkheid om 
een weerstandsmetingstest op het terrein uit te voeren. De goede en intense 
contacten met de taakgroep Archeologie van de gemeente Maastricht hebben er 
voor gezorgd dat een test op Maastrichts grondgebied zijn vervolg krijgt op 
Riemsters grondgebied. Deze site zal zeker op de lijst staan van potentiële 
testgebieden. De ZOLAD onderhandelde ook met de vinder ten einde het stuk te 
verwerven en te conserveren. In 2007 zal het stuk aan de ZOLAD overgedragen 
worden, wordt het geconserveerd en tentoongesteld. Dit laatste zal gebeuren in het 
gemeentehuis van Riemst. 
In 2007 werd de wijnzeef zoals gepland overgedragen aan de ZOLAD. Hierop nam 
de ZOLAD het initiatief om de wijnzeef te laten conserveren en restaureren. Dit 
gebeurde bij Restaura bv te Haelen (Nl). De kosten voor deze restauratie en 
conservatie werden gedeeld door de gemeente Riemst en de ZOLAD. Op dit 
moment staat de wijnzeef, na in het ZOLAD-gebied te hebben rondgereisd met de 
tentoonstelling „Zonder schop – archeologie in het veld‟, tentoongesteld in de inkom 
van het gemeentehuis van Riemst. 
 
Tijdsvensters Grensschap Albertkanaal 

In het jaarverslag van 2005 (p. 20) en in het 
beleidsplan van ZOLAD (Who‟s who? - addendum 
2) werd de rol van het Grensschap Albertkanaal al 
toegelicht. Al in 2004 werd hun tijdsvensterproject al 
voorgesteld en goedgekeurd. Dit impliceerde dat dit 
educatieve project rond natuur, cultuur en 
archeologie met Europees geld kon uitgebouwd 
worden (zie hiervoor 
http://home.tiscali.nl/grensschap/). Het doel is de 
verschillende tijdsvensters in de periode 2007-2008 
op de diverse sleutellocaties te realiseren. De voor 
archeologie relevante tijdsvensters zijn: Herderen-
Sieberg (Slag van Lafelt), Veldwezelt-Hezerwater 

(de uitbouw van de Neanderthalersite), grens Kesselt-Vroenhoven (evoceren van de 
Romeinse weg en een tijdslijn op het kanaaltalud) en het Lanaekerveld-zouwdal 
(diverse landschapselementen). De ZOLAD werd bij de uitbouw van verschillende 
tijdsvensters betrokken door middel van overlegmomenten en bezoeken aan de 

http://home.tiscali.nl/grensschap/
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toekomstige plaatsen. Ook inhoudelijk zal een inbreng van de intergemeentelijke 
archeologische dienst verwacht worden. Het project zelf is toegewezen aan 
ontwerpbureau AirCo en Hans Lemmen, kunstenaar uit Bilzen.  
In 2007 werden de ontwerpen van de landmarks op punt gesteld en werd een bestek 
opgesteld. De gunningsperiode voor dit bestek is momenteel (12/12/2007) nog 
steeds lopende. Begin februari kunnen de landmarks gerealiseerd worden. 
Ondertussen wordt wel verdergewerkt aan de aan de teksten en lay-out voor de 
infodragers en aan ideeën voor de tentoonstelling. 
 
Op 25 mei werden de landmarks officieel voorgesteld aan het publiek. De voor 
archeologie relevante landmarks op Vlaams grondgebied zijn de in Riemst gelegen 
locaties bij Lafelt en de Romeinse weg bij Vroenhoven en de in Lanaken gelegen 
Neanderthalersite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Maastricht liggen ook enkele voor archeologie interessante landmarks: landmark 
ter hoogte van de Dousberg dat het conflict tussen Alva en Willem van Oranje belicht 
en het landmark omtrent het beleg van Maastricht en de eerste landbouwers ter 
hoogte van het Lanaekerveld. 
 
Monitoring tumulus 

Met het oog op een monitoring van de 
veronderstelde tumulus (zie beleidsplan 
ZOLAD, p. 21) werd een overleg 
gepland tussen Bart Vanmontfort 
(KULeuven), Marc De Bie (Kuleuven, 
VIOE), Erwin Meylemans (VIOE) en de 
ZOLAD. Dit overleg vond plaats op 
29/6/2006. Tijdens dit overleg werd 
afgesproken dat het VIOE in een eerste 
luik door middel van kaarten de 

plaatselijke erosie zou bekijken. In een tweede luik zullen de erosiemodellen aan 
veldwerk gekoppeld worden. Het veldwerk zal bestaan uit boringen. Het veldwerk 
zou plaatshebben op 11/1/2007 maar werd uitgesteld.  
 
Middeleeuwse tekeningen in de mergelgroeve van Caestert 
In 2007 was gepland dat de gemeente Riemst, in samenwerking met Maastricht en 
Wallonië, een reizende tentoonstelling zou organiseren met de tekeningen als 
onderwerp. De ZOLAD zou hier bij betrokken worden vanaf het moment dat de 
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afsluitende studie van de tekeningen afgerond was. De tentoonstelling opende in het 
weekend van 9 september, weliswaar zonder betrokkenheid van de ZOLAD. De 
ZOLAD zal wel betrokken worden in het beschermingsdossier dat zal opgesteld 
worden ter bescherming van de tekeningen. 
 
Ringboomstraat te Millen 

Met enige vertraging in de plannen – het onderzoek was 
voor 2006 gepland – ging begin juni het onderzoek aan 
de Ringboomstraat van start. Tijdens dit onderzoek 

werden geen noemenswaardige 
resultaten bereikt.  
 
 
Masterplan Haspengouw – deel 
Riemst 
In het kader van de uitwerking van de 
zogenaamde landschapskamers voor 

het masterplan Haspengouw, nam de Provinciale Cel 
Cultureel Erfgoed (PCCE) contact op met de ZOLAD. De ZOLAD nam namelijk deel 
aan de studiedagen hieromtrent. Eén of meerdere landschapskamers zullen in 
Riemst gerealiseerd worden. De ZOLAD zal hierbij aandringen op voorafgaandelijk 
(wetenschappelijk) onderzoek. 
 

Rust- en verzorgingstehuis aan de 
Eyckendael 
Op advies van de ZOLAD (127/2007 - 
R/2007/6/31) werd ter plaatse een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het 
veldwerk werd uitbesteed aan ARON 
bvba. Het onderzoek leverde 
niettegenstaande het hoge potentieel 
van de locatie geen 
vermeldenswaardige vondsten op. 

 
Verordening inzake de archeologische opvolging van woonuitbreidings-
gebieden 
Parallel aan de onderhandelingen in 
Bilzen, werden ook onderhandelingen 
gestart met de gemeente Riemst. Er 
werd ook hier gekozen om het voorstel, 
zij het in een minimalistische versie, uit 
te voeren. In Riemst zal, in tegenstelling 
tot Bilzen, enkel deze terreinen 
onderzocht worden die op korte termijn 
(max. 2 jaar) zullen bebouwd worden. 
Pilootproject in Riemst wordt het project 
aan de Guldendael te Kanne. Dit is een gebied van ca. 2,5 hectare dat grenst aan 
Caestert. 
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 In tegenstelling tot eerdere berichten werd in 
2007 geen onderzoek verricht bij Guldendael te 
Kanne. De aanbesteding, de gunning en de 
uitvoering zijn gepland voor 2009. Ondertussen 
is er nog een tweede locatie aan het initiatief 
gekoppeld, met name Montenaken te 
Vroenhoven. Hier worden vooral sporen uit de 
Romeinse periode en uit WOII-verwacht. 
 
 
 

Slag van Lafelt 
Met het oog op een betere afbakening van de ankerplaats werd de ZOLAD gevraagd 
een kaart te maken met de gekende historische en archeologische gegevens. 
Hiertoe werden eveneens een aantal historische kaarten geo-gerefereerd op basis 
waarvan het kerngebied van het slagveld beter kon afgelijnd worden.  
 
Evaluatie Caestert 
Het plateau van Caestert staat sinds 
bijna een halve eeuw te boek als een 
Keltische hoogtenederzetting. In 
Vlaanderen zijn er, naast het plateau 
van Caestert, nog een drietal dergelijke 
nederzettingen: Kooigembos, de 
Kemmelberg en de Borg te Asse. 
Gezien de relatieve zeldzaamheid van 
hoogtenederzettingen of oppida in onze 
gewesten werkte de ZOLAD een 
evaluatiedossier uit. Dit dossier werd, 
met het oog op het uitschrijven van een 
studie-opdracht, hernomen door R-O 
Vlaanderen.  
 
De opdracht werd begin 2008 gegund aan het Nederlandse studiebureau RAAP. Een 
stuurgroep, waar de ZOLAD deel van uitmaakte, leidde alles in goede banen. Het 
uiteindelijke doel van de studie-opdracht was een evaluatie van de 
hoogtenederzetting in het kader van een eventuele beschermingsprocedure en dit 
middels het heropenen van enkele sleuven die door de NDO in de jaren zeventig van 
vorige eeuw werden gegraven. Een eerste stap in het project was het lokaliseren van 

deze sleuven. Verrassend genoeg bleek na de 
analyse van de opgravingsplannen en -
documentatie dat er in het verleden niet minder 
dan dertig sleuven werden gegraven. Hiervan 
publiceerde Roosens er maar een vijftal.  
Op 8 mei 2008 werden de voorlopige resultaten 
van de lokalisatie en de digitalisering van de 
sleuven voorgesteld. Op basis van deze 
resultaten werden een viertal locaties ter studie 
uitgekozen en de verdere veldwerkstrategie 
bepaald. 
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Het veldwerk werd uitgevoerd tussen 16 en 27 juni 2008. In deze periode werden 
twee oude sleuven terug opengelegd, ingetekend, beschreven en gefotografeerd. De 
resultaten ervan werden beschreven in een rapport dat opgeleverd werd in november 
2008. In tegenstelling tot de verwachtingen is er niet meer duidelijkheid gekomen wat 

betreft de datering van de hoogtenederzetting: 
de 14C-dateringen geven met 95% zekerheid 
een range aan van de late IJzertijd tot de 
Vroegromeinse periode. Ook de metaaldetectie 
leverde geen bijkomstige informatie op.  
Op 1 juli werd ter afsluiting van het veldwerk 
een bezoekersdag 
georganiseerd. De 
voormiddag was 
gereserveerd voor de 
specialisten, de namiddag voor de betrokken 

niet-specialisten (gemeente, gewest,…).  
 
Fietsroutenetwerk – deel Riemst 
In het kader van de „archeologische ontsluiting‟ van het fietsroutenetwerk (zie hoger) 
stelde de ZOLAD de volgende locaties in Riemst voor:  

 de tumulus van het grootbos en de gentombe, 

 de bandkeramiek aan het Iers Kruis,  

 de burcht van Zussen 

 de Romeinse weg 
 
Onderzoek van Romeinse villaterreinen 
Vermeldenswaard is een neveneffect van het centuriatio-dossier. R. Bonnie nam met 
het oog op meer informatie contact op met prof. N. Roymans. Bonnie kwam te weten 
dat Roymans met drie doctoraatsstudenten, K. Jeneson, D. Habermehl en L. 
Crowley, een studie over de villaterreinen langs de weg Bavay-Keulen plande. De 
universiteit nam uiteindelijk ook contact op met de ZOLAD met de vraag om in het 
project te gaan samenwerken. Zij klopten ook aan bij de provincie Limburg voor 
ondersteuning. 
Het project dat de universiteit van Amsterdam beoogt, ziet er als volgt uit:  
 

Subproject 1. Analyse van het Romeinse villalandschap tussen Tongeren en 
Keulen 

Subproject 2.  Ontstaan, ontwikkeling en sociale interpretatie van onderzochte 
villaterreinen 

Subproject 3.  Identiteit, representatie en levenswijze van de villa-elite via de 
studie van grafcontexten 

Subproject 4. Synthese. Rurale landschappen in het Noorden van het 
Romeinse Rijk: economie, cultuur en levenswijze 

 
In dit kader werd door de ZOLAD ook aan een evaluatieproject gewerkt. Het project 
behelsde de evaluatie van enkele villaterreinen. Dit met het oog op een eventuele 
bescherming. In 2008 zal dit project, met beperkte middelen, waarschijnlijk 
uitgevoerd worden in het kader van een projectvoorstel bij de CAI. Mogelijk zal ook 
hier de hogervermelde „groundtracer‟ ingezet worden.  

Fig. 49 – De specialisten tijdens de 
bezoekersdag 
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Op 15 december 2008 werd bekend dat het project dat de ZOLAD indiende 
goedgekeurd werd door de provincie. Dit houdt in dat de ZOLAD 12.500 € aan 
subsidies ontvangt. 
 
In overleg met het VIOE werd een globale methodologie ontwikkeld. Deze bestaat uit 
het uitvoeren van pedologische boringen om de erosie in het gebied vast te stellen, 
uit het prospecteren van de gebieden die omwille van erosie als preferentieel te 
beschouwen zijn én uit het uitvoeren van geofysische prospecties op de locaties die 
via de veldprospectie naar voor komen. Deze methodologie zou op de drie 
uitgekozen locaties toegepast worden. Er was echter twijfel over de toepasbaarheid 
van geofysische prospectiemethodes op de leem. 
Omwille van de vondstdichtheid en de 
aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid er ondergrondse 
structuren aan te treffen, werden de 
terreinen langs de Krijtstraat als 
testgebied voor de geofysische 
prospecties uitgekozen. Er werd 
vervolgens per brief en telefonisch 
contact opgenomen met de diverse 
eigenaars en toestemming gevraagd de 
terreinen te betreden. Van alle eigenaars 
werd de betredingstoestemming verkregen. 
Het geofysisch onderzoek vond plaats tussen 18 en 22 augustus 2009. Er werden 
drie technieken uitgeprobeerd: magnetometrisch onderzoek, weerstandsmeting en 
onderzoek georadar. Qua resultaten viel dit onderzoek eerder tegen. Het was 
immers de bedoeling om Romeinse structuren te detecteren, maar er werden enkel 
structuren waargenomen die geassocieerd worden met loopgraven uit WOII. 
 
Prospectie Kim Groenendijk 
In de het voorbije decennium prospecteerde Kim Groenendijk diverse archeologische 
sites in de gemeente Riemst en dit uit hoofde van een samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie Limburg, de KUleuven en de gemeente Riemst. Dit contract werd in 
2008 beëindigd wegens meningsverschillen over de prospectiemethoden en over de 
samenwerkingsmodaliteiten met de ZOLAD. De provincie vroeg wel om – op termijn 
– al de geprospecteerde vondsten aan te leveren. Het gaat om enkele duizenden 
vondsten afkomstig van ca. 20 tot 30 vindplaatsen. In 2009 zal de collectie 
mondjesmaat aangeleverd worden aan de ZOLAD. De ZOLAD zal de vondsten 
vervolgens inventariseren en ten slotte overmaken aan het Provinciaal Gallo-
Romeins Museum in Tongeren. Het contract tussen Kim Groenendijk en de 
KULeuven loopt ondertussen verder. In deze hoedanigheid zal Kim Groenendijk de 
niet-vergunningsplichtig monitoring doen van de leemgroeves, aldus de KULeuven. 
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Op de Alderenberg te Vlijtingen 
Op 7 mei 2008 liep bij de ZOLAD de melding binnen dat tijdens graafwerken door de 

Technische Dienst van Riemst op het kerkhof 
van Vlijtingen een zwarte verkleuring met rode 
rand werd waargenomen. Het spoor werd 
gedeeltelijk vernietigd door de 
graafwerkzaamheden met een getande bak. 
De ZOLAD ging ter plaatse en stelde 
inderdaad een archeologisch spoor vast. In de 
vulling werden twee Romeinse scherven 
aangetroffen. Het ging om een scherf van een 
dolium en van ruwwandig grijs gesmookt 
aardewerk. Het semi-circulaire spoor werd 

daags erna door de intergemeentelijke archeoloog opgeschoond, geregistreerd en 
ten slotte gecoupeerd. Aan de gemeente Riemst werd gerapporteerd: 

Stratigrafie 
Het spoor bevond zich op ca. 1.2 meter diepte. De reden hiervoor moet 
gezocht worden bij de intensieve erosie die tijdens en na de Romeinse 
periode plaatsgreep. De locatie kan ook bij de aanleg van het kerkhof deels 
zijn opgehoogd. 
 

Veldwerk 
Na een eerste basisregistratie werd de 
omgeving van het spoor verkend op het 
voorkomen van nog andere sporen. 
Aansluitend op het rood-zwarte spoor 
werd enkel een zwarte verkleuring 
waargenomen. Door de beperkte ruimte 
van de werkput (2x2m) was verder 
lateraal onderzoek niet mogelijk. Het 
veldwerk beperkte zich dus enkel tot de 
twee sporen. 
 
Uit de vorm van beide sporen en door hun 
relatie met elkaar bleek dat het om een 
Romeins (smelt)oventje ging: het 
roodomrande zwarte spoor kan 
geïnterpreteerd worden als de eigenlijke 
oven, het zwarte spoor als de stookkamer en het stookkanaal.  
 
Het spoor werd eerst dwars, dan overlangs gecoupeerd. Door de beperkte 
grootte van de werkput kon de coupe in de stookkamer echter niet tot op de 
moederbodem doorgezet worden. 
 
Bij het doorsnijden van de sporen werden niet enkel nog diverse scherven van 
een dolium aangetroffen, maar ook Tongers ruwwandig oxiderend aardewerk. 
Er werden ook talrijke ijzer- en glasslakken aangetroffen. Hierdoor is het lastig 
om eenduidig vast te stellen waarvoor de (smelt)oven is gebruikt.  
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Er werden stalen genomen van beide sporen. Deze stalen werden uitgezeefd 
op een zeef met verschillende maaswijdtes. Dit leverde geen 
noemenswaardige resultaten op. 
 

Periodisering 
Uit analyse van het aardewerk blijkt dat de ovenstructuur moet gesitueerd 
worden in de 2de eeuw n. Chr. Andere dateerbare materialen werden niet 
aangetroffen. 
 

Ruimer kader van de smeltoven 
In de buurt van de oven werden vroeger al diverse Romeinse vondsten 
gemeld. Een ervan was een Romeinse kelder. Deze kelder werd onderzocht 
naar aanleiding van de aanleg van de aardgasvervoerleiding van Distrigas, 
het huidige Fluxys14. Of deze oven tot hetzelfde villadomein behoort als de 
kelder is omwille van de nabijheid waarschijnlijk, maar niet vaststaand. De 

overige vondsten, waaronder de fameuze 
wijnzeef van Lafelt, zijn voornamelijk 
prospectievondsten. Door het ontbreken van 
enige context is het onmogelijk om deze te 
relateren aan deze of andere Romeinse 
vondsten uit opgravingen. 
 
Uitbreiding industrieterrein “Het Reeck” 
In de periode 2009-2010 plant de gemeente 
Riemst een 5 hectaren-grote uitbreiding van 
de huidige KMO-zone “Het Reeck”. Het 

gemeentebestuur wacht nu op het fiat van de afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling van de Vlaamse Overheid, waarna het ook op tafel komt bij 
de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg. In een latere fase kan het 
onteigeningsplan voorgelegd worden voor goedkeuring aan de minister en kunnen 
de onteigeningsprocedure en het ontwerpdossier opgestart worden.  
 
Distrigas te Riemst 
Er werd in 2008 een poging ondernomen om de vondsten uit Herderen, ooit 
aangetroffen tijdens de opvolging van werken aan de Distrigasleiding, te analyseren 
en te publiceren. Het plan was om dit te doen in samenwerking met Bart Vanmontfort 
(KULeuven) en Dirk Pauwels (VIOE). Voorlopig is het wegens tijdgebrek van alle 
partijen bij plannen gebleven. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14

 EERMAN H. 2002, Ijzertijdceramiek van 2 Distrigas-sites in Zuid-Limburg (Lafelt en Val-Meer). I en II. 

Thesis KUL,; PAUWELS D., VANDERHOEVEN A. EN VYNCKIER G. 2000, Een streep IJzertijd tussen 
Tongeren en Maastricht: Distrigas in Zuid-Limburg. Lunula, VIII, p. 48; VANDERHOEVEN, A. EN 

CREEMERS, G. (eds.), 2002, Archeologische kroniek Limburg 1999, Limburg, - Het Oude Land van 
Loon, 81 – zie rode pijl op fig. 50. 
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Magnetometrisch onderzoek op het Plateau van Caestert 
Ter voorbereiding van het veldwerk dat in 2009 zal plaatsvinden en ter toetsing van 
de methode om via magnetometrisch onderzoek ondergrondse structuren te 

traceren, werd op Caestert 
een dergelijk onderzoek 
georganiseerd. Via de 
gemeente Maastricht werd 
een gespecialiseerd bedrijf 
aangesproken die het 
onderzoek uitvoerde op 30 
oktober 2008. 
Voorafgaandelijk (op 24 
oktober 2008) was er een 
overleg georganiseerd 
door het Agentschap RO-
Vlaanderen.  
De resultaten van het 
onderzoek zijn 

ontegensprekelijk 
spectaculair te noemen: 

de wal (en mogelijk ook de gracht) komt in het gegenereerde „magnetische‟ beeld 
zeer goed naar voor. Dit heeft mogelijk te maken met de aard van de wal. Eerder 
onderzoek wees immers uit dat de wal sporen van mogelijk intentionele verbranding 
vertoonde. Gezien het feit dat sterke verbranding de magnetische eigenschappen 
van sedimenten veranderd (dit is het basisprincipe van paleomagnetisch onderzoek) 
is dit meer dan waarschijnlijk te zien op de computergegenereerde beelden. 

 
Leader+ te Vlijtingen en Zichen: een 
landschap van museumkerkdorpen 
De ZOLAD plande al langer om de collectie 
van het heemkundige museum van Vlijtingen te 
opwaarderen. De vraag die enkel restte, was 
de locatie waar dit moest gebeuren. De huidige 
locatie was letterlijk en figuurlijk te 
hoogdrempelig en beantwoordde de opstelling 
niet meer aan de huidige museale normen. Er 
moest naar een plaats gezocht worden waar 

beide met elkaar te verenigen waren. Die plaats werd gevonden in de kerk van 
Vlijtingen. Na gesprekken met de eigenaar, de familie Spits, bleek ook hij gewonnen 
voor het idee. Hierop werden de plannen voorgesteld aan de gemeente Riemst die er 
ook meteen voor gewonnen was. Op 24 juli had de ZOLAD een afspraak met de EH 
Lemmens, Deken te Vlijtingen. Hij ging principieel akkoord met het plan, maar zou dit 
eerst voorleggen aan de kerkelijke overheid in Hasselt. Uiteindelijk gaf deze haar fiat 
op voorwaarde dat de te tentoon te stellen objecten niet met de kerkelijke objecten 
interfereerde. Iedereen kon zich hierin vinden. Er werd een compromis gesloten dat 
enkel het voorportaal dienst kon doen als tentoonstellingsruimte. Hieraan zou nog 
een ander initiatief gekoppeld worden, mn. deze van de glazen kerkdeuren: iedere 
kerkdeur zou een tweede glazen deur krijgen waardoor de kerk te allen tijde van 
buiten uit te bezichtigen was. 
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Ondertussen was het project ook al uitgebreid naar andere kerkdorpen, zijnde 
Kanne, Millen en Zichen. Bij de twee eerste zouden de kerkschatten tentoongesteld 
worden, bij de laatste delen van het Mergelmuseum. Het project werd in zijn geheel 
ingediend op 1 november 2008 (Bijlage 6). Indien het project wordt goedgekeurd, 
beschikt de gemeente Riemst over 46.500 € om twee kerken te ontsluiten. Normaliter 
begint het project te lopen in maart 2009 en eindigt dit met de oplevering in februari 
2012. 
De inventarisatie van de items in de diverse collectie liet op zich wachten wegens 
problemen met de aankoop van soft- en hardware, met de gemeentelijke 
budgettering en de contacten met de eigenaars (i.c. Vlijtingen). Vanuit het bisdom 
werd ook niets meer via officiële weg vernomen. In 2010 wordt dit dossier weer 
opgepakt. 
 
Grootbosstraat te Herderen 
Op 18 februari trof Benny Emons tijdens een prospectie op een veld ter hoogte van 
de Grootbosstraat te Herderen diverse dakpannen én een hypocausttegel aan. De 
ZOLAD zag het belang in van de vondst en deed een officiële vondstmelding bij het 
bevoegde Agentschap. OP haar beurt verleende het agentschap een machtiging aan 
het VIOE. Op 5 maart 2009 kwam Katrien Cousserier van het VIOE ter plaatse voor 
de eerste vaststellingen. Op basis van haar bevindingen besloot het VIOE de locatie 
aan een meer doorgedreven prospectie te onderwerpen. De vondsten liggen 
voorlopig ter studie bij het VIOE te Tongeren. Naar alle waarschijnlijkheid komt 
hiervan een rapport begin 2010. 
 
Zagerijstraat te Membruggen 
Ten gevolge van een advies werd Kleine 
Landeigendom uit Tongeren geconfronteerd 
met een archeologisch onderzoek ter 
hoogte van de Zagerijstraat te 
Membruggen. Er werden verschillende 
sociale woningen opgetrokken. Het 
onderzoek werd uitgevoerd op 9 en 18 juni 
2009. Het onderzoek werd afgerond zonder 
resultaat. 
 
Toekomststraat te Riemst 

In het begin van juli 2009 liep er bij de ZOLAD een 
vondstmelding binnen van de heer Luc Meyers, 
vrijetijdsarcheoloog. Het ging over diverse grondsporen 
die hij eerder toevallig had ontdekt ter hoogte van de 
Toekomststraat te Riemst. De ZOLAD ging ter plaatse 
om de sporen te verifiëren en kon enkel besluiten dat 
dhr. Meyers het bij het rechte eind had: tijdens de 
ontzodingswerken voor de aanleg van een 
paardenpiste kwamen inderdaad archeologische 
sporen te voorschijn. Er werd dan ook een officiële 
vondstmelding gedaan bij het bevoegde agentschap. 
Het agentschap mandateerde op haar beurt het VIOE 
dat op 6 juli ter plaatse kwam. Het onderzoek startte 
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daags erna en liep tot 13 juli. De faciliteiten werden geleverd door de bouwheer.  
Wat de resultaten betreft was het onderzoek formeel. Het betrof een volledige 
plattegrond van een vroegneolithische boerderij (LBK). De eerste in zijn soort die 
sinds 50 jaar het daglicht zag. Eerder werden in de buurt al dergelijke plattegronden 
aangetroffen in Rosmeer gedurende de opgravingen in de jaren 50 en 60 van de 
vorige eeuw.  
Aangezien de huidige locatie op een plateaurand gelegen is, is de verwachting dat er 
hogerop het plateau nog meer dergelijke plattegronden te verwachten zijn. Het VIOE 
nam hierop het initiatief om de locatie als BEWAER-zone te catalogeren. De 
resultaten van het onderzoek zijn ook gepubliceerd in de Notae Praehistorica van 
2009 met als titel „Een nieuwe site uit de bandkeramiek te Riemst – Toekomststraat 
(Prov. Limburg, B)‟. 
 
Kruisherenstraat te Herderen 
In 2008 adviseerde de ZOLAD een verkaveling langs de Kruisherenstraat te 
Herderen. De voorschriften voorzagen een kleinschalig proefsleuvenonderzoek. Het 
onderzoek had plaats op 16 september 2009 en werd afgerond zonder resultaat. 
 
Meulemansstraat te Zussen 
Het laatste archeologische onderzoek van 
2009 in Riemst had plaats op 14 december 
2009 en werd uitgevoerd door ARON 
bvba. Het onderzoek vond plaats naar 
aanleiding van een advies (R/2009/1/1) 
voor een nieuwe verkaveling langs de 
Meulemansstraat. De verwachting was 
Romeinse sporen aan te treffen – de CAI 
meldde diverse vondsten in de nabije 
omgeving –, maar  het onderzoek werd 
andermaal afgerond zonder enig resultaat. 
 
Walenweg te Zussen 

Coenegrachts Compost/Substraat plant 
langs de Walenweg een uitbreiding van 
hun fabriekshallen. De ZOLAD adviseerde 
het dossier (R/2009/19/30) gunstig onder 
voorwaarden. De voorwaarde was een 
voorafgaandelijk archeologisch onderzoek. 
Volgens de planning zou het onderzoek in 
maart 2010 van start gaan. ARON bvba zal 
het uitvoeren. 
 
 

 
Heukelommerweg te Riemst 
De bouw van een loods langs de Heukelommerweg kreeg van de ZOLAD een advies 
(R/2009/7/9) wat een archeologisch vooronderzoek impliceerde. Naar alle 
waarschijnlijkheid gaat het onderzoek van start in februari 2010. De uitvoerder is nog 
niet gekend. 
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Uitbreiding Meubelen Eycken te Herderen 
Voor de uitbreiding van een meubelwinkel te Herderen (R/2008/13/57) werd een 
archeologisch vooronderzoek geadviseerd. Wanneer en door wie dit onderzoek zal 
uitgevoerd worden, is nog niet geweten. 
 
Uitbreiding Meubelen Jore 
Ook voor de uitbreiding van een andere meubelwinkel te Herderen (R/2009/18/29) 
werd een archeologisch vooronderzoek geadviseerd. Ook hier is nog niet geweten 
wanneer en door wie dit onderzoek zal uitgevoerd worden. 
 
Heraanleg schoolomgeving Riemst 
De dienst mobiliteit signaleerde medio 2009 de toekomstige heraanleg van de 
omgeving van de school in Riemst. De ZOLAD adviseerde (R/2009/23/47) en schreef 
het archeologische onderzoek in het werfbestek in. Volgens de laatste berichten zou 
het onderzoek starten na het bouwverlof 2010. 
 
Verkaveling Kloosterstraat te Vlijtingen 
Een advies voor een kleine verkaveling langs de Kloosterstraat te Vlijtingen kreeg 
een voorwaardelijk gunstig advies (R/2009/10/13) mee. Het is echter, omwille van 
problemen met de eigensomsstatus, onduidelijk wanneer het vooronderzoek zal 
plaatsvinden. 
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Dossiers 2009 
 
1. Toetreding Voeren tot de ZOLAD 
In het kader van de in de resultaatsverbintenis gestelde uitbreiding van de ZOLAD én 
in het kader van de voorbereidende „werkzaamheden‟ om de ZOLAD om te vormen 
tot een Intergemeentelijke Erfgoeddienst (IOED – zie verder) werden er gesprekken 
aangeknoopt met Voeren. Voeren trad toe op 2 juni 2009. De afspraken die al golden 
voor de andere partnergemeenten wat betreft advisering werden in Voeren ook 
ingevoerd. 
 
2. Verkaveling Mostert te Teuven 

Het allereerste dossier dat de ZOLAD 
onder voorwaarden gunstig adviseerde 
(V/2009/1/36) was een verkaveling te 
Teuven. Het is echter wachten op de 
bouwheer, projectontwikkelaar 
Vangronsveld uit Hasselt, om dit project 
van uit de kant van ZOLAD (of de opvolger 
ZOLAD+) op te starten. 
 
3. vTn2-Lijn Opwijk-Voeren 
In het kader van de aanleg van een tweede 
aardgasvervoerleiding tussen Opwijk en 
Voeren werd op 10 december 2009 een 
overleg georganiseerd. Dit overleg werd 

georganiseerd door het agentschap R-O Vlaanderen en de diverse 
intergemeentelijke archeologische diensten die op het tracé werkzaam waren, 
werden uitgenodigd. Het doel van het overleg was te komen tot een gezamenlijk 
document dat kon dienen als bijzondere voorschriften. 
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Cijfermatige analyse van de resultaten 
 
Na drie jaar ZOLAD lijkt het ons inziens tijd om even terug te kijken op de resultaten, 
niet zozeer wat de inhoud betreft, maar wel wat deze cijfermatig in hun 
beheerscontext te betekenen hebben. Vertellen de resultaten bijvoorbeeld iets over 
de adviesprocedure, is er een stijging van de adviezen, hoeveel van deze adviezen 
monden uit in daadwerkelijk onderzoek en levert dit onderzoek resultaten op? Zien 
we een stijging van het onderzoek en zo ja, in welke mate? Kunnen hier lessen uit 
getrokken worden voor de toekomst? Hoeveel geld gaat er om in de archeologische 
praktijk in de regio Bilzen-Riemst-Lanaken, … enz 
Bij dit cijfermateriaal moet wel de kanttekening gemaakt worden dat het jaar van 
adviseren meestal niet het jaar van uitvoering is. De termijn en hoeveelheid is echter 
wel constant (gem. 6 maand en 4 onderzoeken15) zodat er wel degelijk extrapolaties 
kunnen gemaakt worden. Het cijfermateriaal geldt voor de periode vanaf 1 januari tot 
20 november 2007. 
 
Stijging van de adviezen en hun betekenis? 

De gegevens van het 
linkse gedeelte van de 
grafiek (de pre-ZOLAD 
periode) is afkomstig 
van cijfermateriaal van 
het vroegere IAP16 
(advisering en 
opvolging door D. 
Pauwels). Dit 
cijfermateriaal werd in 
de mate van het 
mogelijke geïnter-
preteerd.  
Wat de rechtse kant 
van de grafiek betreft, 
kan gerust gesteld 
worden dat hier 

aangetoond wordt wat elke beginnende archeologische dienst meemaakt: het 
enthousiasme om zoveel mogelijk dossiers archeologisch op te volgen en vervolgens 
het inzicht dat de adviesprocedure moet aangepast worden vanwege 1) een te grote 
werklast en 2) niet werkbaar of aangepast aan de realiteit. Vandaar ook de keuze 
van de ZOLAD om de adviesprocedure na het eerste halve werkjaar, met succes, te 
optimaliseren.  
 
 
 

                                                 
15

 2006: 4 onderzoeken op basis van advies in 2005, 2007: 5 onderzoeken op basis van advies in 
2006, 2008: 3 onderzoeken op basis van advies in 2007 
16

 Voor de jaren 2003-2004 zijn er geen gegevens 
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De ratio advies/onderzoek 
De reden om de ratio advies/archeologisch onderzoek op een grafiek uit te zetten lijkt 
duidelijk, met name: is het werk dat besteed wordt aan de advisering het waard? Met 
andere woorden: hoeveel werk wordt er gegenereerd met het adviseren en levert dit 
de beoogde doelen op? In het werkgebied van de ZOLAD is het verdict positief, 
zeker sinds de optimalisering van de adviesprocedure. Zo werden er in 2007 57 
adviezen verstrekt, waarvan er 43 niet uitmonden in archeologisch onderzoek. Van 
de overblijvende 14 hadden er 9 resultaat. In totaal werden er 18 archeologische 
onderzoeken uitgevoerd in de regio. 5 onderzoeken werden dus verricht buiten het 

adviescircuit. Het gaat 
om projecten waar 1) 
de bouwheer overtuigd 
werd mee te werken 
(bv. leemgroeve 
Nelissen en 
Vandersanden) of waar 
2) de insteek puur 
wetenschappelijk of 
beleidsgericht was (bv. 
het onderzoek op de 
oudste site van 
Vlaanderen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stijging van het archeologisch onderzoek en verwachting voor 2008 
Uit onderstaande grafiek mag duidelijk blijken dat er een stijging is van de 
archeologische projecten. Bemerk ook de reeds geplande projecten voor 2008 en de 
extrapolatie van de gegevens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balans 2000-2007 - ratio adviezen/archeologisch onderzoek

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jaar

A
a
n

ta
l

Aantal met resultaat

Aantal op basis van advies

Aantal onderzoeken

Adviezen zonder onderzoek

Stijging archeologische projecten

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jaar

A
a
n

ta
l 

p
ro

je
c
te

n

te verwachten

gepland

uitgevoerd



Jaarverslag ZOLAD 2009 

 
 

160 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel IV 
Beleidsplan v. 3.0,  
stand van zaken en  
Plan van Aanpak en planning 2006-2009 
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Versie 1.0 – december 2005 – eerste reeks opmerkingen van I. Thys  
Versie 1.1 – januari 2006 – opmerkingen vanuit andere IgAD‟s (Raakvlak en KLAD) 
Versie 1.2 – januari 2006 – aanvullingen op basis van nieuwe gegevens 
Versie 1.3 – februari 2006 – tweede reeks opmerkingen I. Thys  
Versie 2.0 – december 2006 – aanpassingen nav wijzigingen op Vlaams niveau 
Versie 3.0 – december 2007 – derde reeks aanpassingen 
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Samenvatting 
 
Kader – In 2004 werd met goedkeuring van de Vlaamse Overheid de Zuid-Oost-
limburgse Archeologische Dienst opgericht door Bilzen, Riemst en Lanaken. Deze 
goedkeuring hield in dat de Vlaamse overheid aan de ZOLAD jaarlijks een toelage 
toekende van 50.000 euro. Aan deze toelage is een door de Afdeling Monumenten 
en Landschappen (AML) opgestelde resultaatsverbintenis gekoppeld. Ter naleving 
van deze resultaatsverbintenis is de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst 
onder andere verplicht een toekomstgericht beleids- en beheersplan voor de 
deelnemende gemeenten op te maken.  
 
Inhoud – Het document dat voorligt zet voor Bilzen, Riemst en Lanaken de krijtlijnen 
uit voor een beleid inzake de implementatie van het archeologisch onderzoek in de 
gemeentelijke administratie, inzake de financiering van archeologisch onderzoek en 
inzake de communicatie en ontsluiting van het archeologisch erfgoed. Het geeft ook 
een aantal voorzetten omtrent de inhoudelijke kwaliteit waaraan het archeologisch 
traject in gemeentelijke context moet voldoen. Het document verkent vervolgens ook 
een aantal mogelijke pistes inzake actuele archeologische erfgoedzorg. Voorts heeft 
het beleidsplan de intentie een brug te slaan tussen het beleid zoals dat gevoerd 
wordt op Vlaams niveau en het beleid zoals het zou moeten gevoerd worden op 
lokaal niveau. Met andere woorden: de vigerende richtlijnen en inzichten omtrent 
archeologie moeten naar een meer lokaal niveau vertaald worden. Er worden hierbij 
lokale accenten gelegd. Tenslotte noemt het document de diverse actoren en hun 
verantwoordelijkheden.  
 
Doel – Het voornaamste doel van dit beleidsdocument is het creëren van 
mogelijkheden zodat de deelnemende gemeenten kunnen anticiperen op tal van 
situaties waar archeologie aan bod kan komen; situaties waarin archeologie zonder 
adequate oplossingen voor problemen kan zorgen. De resultaten van het beleid 
waarop dit document steunt, zal op termijn de deelnemende partners dan ook in 
staat moeten stellen gefundeerde keuzes te maken omtrent archeologie en de 
implementatie ervan in gerelateerde beleidsdomeinen. Kortom, dit beleidsdocument 
zal toelaten de archeologie in Bilzen, Lanaken en Riemst een nieuw élan en 
professionalisme te geven. Bovendien wordt hierdoor de broodnodige dialoog tussen 
deze verschillende actoren op gang gebracht of, wanneer de dialoog al bestond, 
verstevigd. 
Het is de uiteindelijke bedoeling dat de diverse Colleges van Burgemeester en 
Schepenen dit document goedkeuren om dit (op termijn) te vertalen in gemeentelijke 
of stedelijke verordeningen of collegebesluiten. 
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Inhoudstafel 
 
 

Voorwoord door Maike Meijers, voorzitster ZOLAD 
 

Inleidende beschouwingen 
1. Een lokaal archeologisch beleidsplan: Het nut van een schaalverkleining van de Vlaamse 

archeologie 
2. Ten geleide 

 
Voortraject deel I: 
Inventariseren: Kennis als basis voor een beleid gericht op het actief behoud van 
archeologische waarden 

 
Voortraject deel II 
Evaluatie & Waardering: Een logische stap naar het bepalen van het archeologische 
vervolgtraject 

 
Het archeologisch advies en vervolgtraject 
meer dan opgraven alleen… 

 
De implementatie van archeologische paragrafen 
De verankering van de archeologie 

 
Ontsluiting & communicatie 
Het streven naar een breed maatschappelijk 
draagvlak 

 
Financiering van het archeologisch traject 
Het kostenplaatje van de archeologie 

 
Addenda 
Addendum 1: Stand van zaken, Plan van Aanpak & Planning 2006 
Addendum 2: Actoren in en rond archeologie in de streek Bilzen-Riemst-Lanaken 
Addendum 3: Voorbeeld Cultuurhistorische beheersovereenkomst 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: De archeologische advieskaart (planologisch deel) – niet in de bundeling 
Bijlage 2: Statuten ZOLAD 
Bijlage 3: Afkortingenlijst 
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Inleidende beschouwingen 

Een lokaal archeologisch beleidsplan:  
Het nut van een schaalverkleining van de Vlaamse 
archeologie 
 

et verhaal van de Vlaamse archeologie begint in 1989. Door de federalisering 
van de Belgische staat werd archeologie immers een echte Vlaamse 
bevoegdheid. De in 1942 opgerichte en in 1963 autonoom geworden 

„Nationale Dienst voor Opgravingen‟ (NDO) werd in 1989 opgeheven en twee jaar 
later vervangen door het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP), de 
wetenschappelijke instelling bevoegd voor het Vlaamse grondgebied. De 
bevoegdheden van deze instelling werden vastgelegd in het „decreet houdende 
bescherming van het archeologisch patrimonium‟17 van 1993 en de aansluitende 
uitvoeringsbesluiten.  
 
Nu, meer dan een decennium later, moeten we tot de conclusie komen dat dit 
decreet het laatste wapenfeit is inzake archeologische beleidsvorming. Dit heeft tot 
gevolg dat enkele belangrijke ontwikkelingen in aanverwante beleidsdomeinen zoals 
de Ruimtelijke Ordening aan Vlaanderen totaal zijn voorbijgegaan en dat het decreet 
eigenlijk niet gebruikt is waarvoor het initieel bedoeld was, namelijk het beschermen 
van archeologisch erfgoed. Bovendien werkte dit decreet, onbedoeld, het beoefenen 
van een archeologie in de hand waarover iedereen het tegenwoordig eens is dat ze 
ten allen prijze dient vermeden te worden, met name de zogenaamde 
noodarcheologie. De oorzaak voor de teloorgang van sommige principes van het 
decreet uit 1993 moet zowel bij de archeologen als bij de beleidsverantwoordelijken 
gezocht worden. Archeologie bevond zich jarenlang in een ivoren toren waardoor ze 
de voeling met de basis, zijnde de man in de straat, totaal kwijt was. Een reden voor 
de beleidsverantwoordelijken om geen brood te zien in een tak van sport die volgens 
de overgrote meerderheid toch alleen maar geld kostte. Niemand die inzag dat het 
decreet zelf eigenlijk deze gedachtegang bewerkstelligde en dat de Vlaamse 
archeologie de facto in een vicieuze cirkel was terechtgekomen. 
 

ndertussen was nog een belangrijke ontwikkeling aan Vlaanderen 
voorbijgegaan. In Valetta, Malta, werd op 16 januari 1992 het Europees 
Verdrag voor de bescherming van het Archeologische Erfgoed ondertekend. 

Bijna tien jaar later werd het Verdrag van Malta door de Vlaamse regering 
goedgekeurd en nog eens een jaar later door de federale regering. De ratificatie van 
het verdrag is echter tot op heden nog niet gebeurd, waardoor de implementatie van 
de richtlijnen in de huidige wetgeving onbestaand is18. Het verdrag van Malta spoort, 
onder andere, aan tot de inpassing van de archeologische component in diverse 
beleidsdomeinen en heeft hierbij ook aandacht voor de financiering van 
archeologisch onderzoek. Ten onrechte wordt door sommige archeologen het 
verdrag van Malta als ultiem heilzaam middel gezien om de Vlaamse archeologie uit 
de impasse te redden. Deze zienswijze zorgt er bovendien ook voor dat de discussie 

                                                 
17

 Gewijzigd door het “Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke 
Ordening”, en bij decreet op 28 februari 2003 

18
 Volgens insiders zou op dit moment (dec. 07) een eerste versie circuleren van een implementatie 
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rond „het verdrag van Malta‟ in een discussie over de financiering van het onderzoek 
dreigt te verzanden19. De geest van het Europees verdrag gaat hier dan ook wat 
verloren, met name de bescherming van het archeologisch erfgoed, de maatregelen 
en de randvoorwaarden hiervoor. 
 

n het kader van administratieve hervormingen werd in 2002 het besluit genomen 
om de uitvoering van archeologisch onderzoek en het beleid, van oudsher in één 
instituut, te scheiden. Het beleid kwam bij de Afdeling Monumenten en 

Landschappen (AML) te liggen, de uitvoering bij een nieuw wetenschappelijk 
instituut, het Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed (VIOE). AML werd versterkt door 
tien erfgoedconsulenten. Deze hadden enerzijds als taak het decreet van 1993 in al 
haar facetten toe te passen: zij voorzien de adviesplichtige openbare projecten, 
BPA‟s en MER‟s van een archeologisch advies en zien toe op de correcte naleving 
ervan. Hierbij pleitten ze, gebruik makend van het decreet uit 1993, voor het 
bekostigen van preventief archeologisch onderzoek. Het spreekt voor zich dat, 
gezien de schaal waarop deze administratie werkt en de beperkte middelen, de grote 
bouwprojecten voorrang krijgen. Anderzijds geven de erfgoedconsulenten impulsen 
aan het Vlaamse beleid inzake archeologie. Een van deze impulsen was het 
voorbereiden van de creatie van lokale archeologische diensten. Concreet mondde 
dit uit in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: in 2003 werden KLAD en 
ADAK opgericht, in 2004 de ZOLAD en RAAKVLAK. Deze diensten staan in om het 
archeologisch beleid en beheer op lokaal vlak te organiseren. Een 
resultaatsverbintenis tussen de Intergemeentelijke Archeologische Diensten (IAD‟s) 
en AML regelt de globale werking.  
 

e kunnen ons hierbij de vraag stellen of het een goede evolutie is dat het 
„bijna-failliet‟ van een archeologiebeleid op Vlaams niveau mede 
geremedieerd wordt op gemeentelijk niveau. En: of het creëren van 

intergemeentelijke archeologische diensten geen nefaste invloed heeft op het 
archeologisch beleid in het algemeen: het gevaar bestaat immers dat twee 
intergemeentelijke diensten, in se opgericht door zittende coalities, twee 
verschillende soorten archeologisch beleid voeren, of erger, het gemeentelijk beleid 
tegenstrijdig is met Vlaamse richtlijnen. Het is niet ondenkbaar dat in dit geval de één 
tegen de andere uitgespeeld wordt.  
Verder bestaat het gevaar dat er evenveel archeologische beleidsplannen komen als 
er intergemeentelijke archeologische diensten zijn. Met andere woorden: is de 
schaalverkleining, met als mogelijk rechtstreeks gevolg op termijn een decentralisatie 
van het archeologiebeleid, werkelijk een goede zaak? Het antwoord is positief: de 
Intergemeentelijke Archeologische Diensten (IgAD‟s) staan immers dichter bij de 
basis, kunnen korter op de bal spelen en spelen in op lokale noden. Bovendien zijn 
ze een lokaal aanspreekpunt en werken ze zo aan een maatschappelijk draagvlak, 
broodnodig om op een hoger niveau een degelijk beleid uit te stippelen. Of hoe een 
schaalverkleining op termijn kan uitgroeien tot een schaalverbreding. Let wel: het 
gaat niet alleen om een schaalverbreding op het allerhoogste niveau.  
Ook het niveau tussen de Vlaamse en de lokale overheid, met name de provinciale 
overheid zal moeten volgen. Als de gemeenten een initiatief nemen, dan lijkt het 
logisch dat de provincie dit project ondersteunt, zeker uit hoofde van het 

                                                 
19

 Tegenwoordig dreigt de discussie rond het Verdrag van Malta zich uit te kristalliseren om de keuze 
tussen het zgn. Nederlandse commerciële model en het zgn. Franse niet-commerciële model 
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zogenaamde kerntakendebat. En met ondersteunen wordt het financieel aspect 
bedoeld. Het is onnodig te argumenteren dat dit op termijn een return-on-investment 
is, en niet alleen voor het toerisme. 
 

et mag duidelijk zijn dat om een degelijk archeologisch beleid uit te bouwen 
het intergemeentelijke niveau het niveau bij uitstek is. De archeologische 
problematiek is op dit niveau immers goed beheersbaar, de instrumenten op 

lokaal niveau zijn quasi onuitputtelijk en in Vlaanderen amper verkend. Dit maakt dat 
een modern archeologisch beleid misschien zelfs eerder zijn intrede kan doen op het 
lokale niveau dan op het regionale niveau. De vraag naar een beleid én dus het 
initiatief komt immers van de gemeente die toegetreden zijn tot het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 
 

Waaruit bestaat een modern archeologisch beleid (zie ook fig.1)? 
 
Een modern archeologisch beleid probeert te voldoen aan de tegenwoordige eisen 
vanuit de hedendaagse visie op archeologie, vanuit archeologische wetenschap en 
vanuit de ermee gepaard gaande deontologie. Iedereen is het erover eens dat een 
dergelijk modern beleid er grosso modo uit bestaat om: 
 initiatieven te nemen om het archeologisch bodemarchief te beschermen 

door 
o de afstemming van de ruimtelijke planning; 
o gebruik te maken van het bestaande wettelijke kader om 

archeologische sites en de omgeving te beschermen als monument; 
 adequate juridische, personele en financiële middelen te voorzien om: 

o een archeologische inventarisatie uit te voeren bij verkavelingen, 
infrastructuur- en/of bouwwerken,…lang voor de planrealisatie 

o een wetenschappelijk verantwoord archeologisch onderzoek op te 
starten wanneer het behoud van de archeologische site onmogelijk 
blijkt; 

o een actief archeologisch beheer van gekende archeologische sites uit 
te bouwen; 

 overlegstructuren te creëren teneinde een dialoog op gang te brengen tussen 
de diverse betrokken actoren; 

 de resultaten van divers archeologisch onderzoek op een begrijpbare manier 
naar vrijetijdsarcheologen en leken te communiceren. 

 
lke archeoloog is het erover eens dat het basisprincipe van een modern 
archeologisch beleid het behoud van archeologische waarden is. Om het 
archeologisch erfgoed te behouden of de ruimtelijke planning erop af te 

stemmen moeten er echter wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Omdat 
behouds- of afstemmingsmaatregelen tot het domein van de ruimtelijke planning 
behoren, is een eerste voorwaarde dat archeologen al van bij het begin hierbij 
betrokken worden. Concreet betekent dit dat hen advies gevraagd wordt, hun advies 
in overweging wordt genomen en een archeologisch vervolgtraject wordt besproken.  
Een tweede voorwaarde is dat de archeologen beschikken over up-to-date‟te 
(basis)kennis van het te ontwikkelen gebied. Op basis van deze kennis kan, ten 
eerste, een degelijke argumentatie opgebouwd worden met feitelijke gegevens, ten 
tweede, het vervolgtraject bijgesteld worden en, ten laatste, het “object” voor behoud 
omschreven worden. In het archeologische jargon wordt het verzamelen van 

H 
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basiskennis “inventarisatie” en het omschrijven van het object “waardering” 
genoemd. Kortom de vier kernwoorden in een modern archeologisch beleid zijn 
„overleg‟, „inventarisatie‟, „waardering‟ en „afstemming‟. Een dergelijk beleid gesteund 
op de moderne principes van archeologisch beheer moet er voor zorgen dat de 
zogenaamde noodarcheologie voorgoed tot het verleden gaat behoren, dat er 
voldoende middelen gecreëerd worden om ons erfgoed veilig te stellen en dat er, 
bovenal, een positief beeld van archeologie in alle geledingen van onze 
maatschappij verkregen wordt. Enkel zo wordt aan een breed kader gewerkt 
waardoor schaalverbreding mogelijk wordt. Enkel zo heeft de schaalverkleining nut… 
en heeft de ZOLAD bestaansrecht! 
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Te vermijden      Modern beleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Archeologisch voortraject 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Te vermijden beleid ten opzichte van modern beleid 
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Inleidende beschouwingen 

Ten geleide 
 
Om bepaalde componenten uit het beleidsplan beter te kunnen duiden, werd 
geopteerd om elke stap met een fictief voorbeeld te illustreren. Dit voorbeeld vertrekt 
van een plansituatie (zie fig. 2 en 3) en zal met het beleidsplan inhoudelijk mee 
evolueren. 
 

 
 
Fig. 2 – Fictief voorbeeld van een 
plansituatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 3 – Fictief voorbeeld van een 
plansituatie – bebouwde percelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd ook geopteerd om belangrijke passages in een grijs kader te zetten. 
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Voortraject deel I 
Inventariseren:  
Kennis als basis voor een beleid 
gericht op het actief behoud  
van archeologische waarden 

 
 
 
 

et archeologische voortraject is er voornamelijk op gericht archeologie als 
onbekende factor in de planvorming uit te schakelen. Hierdoor kan in een later 
stadium aan de hand van feitelijke gegevens op een degelijke manier voor 

behoud of onderzoek geargumenteerd worden . Eerst gebeurt er een inventarisatie 
waardoor al een eerste inzicht wordt verkregen in de archeologische resten die zich 
mogelijk in het plangebied kunnen bevinden. In een tweede fase worden deze resten 
geëvalueerd en naar hun intrinsieke waarde geschat (zie deel II). Beide fasen leiden 
tot een tastbare dataset. 
 
Het inventariseren van archeologisch erfgoed gebeurt tegenwoordig op diverse 
manieren. De meest gemakkelijke methode is de zogenaamde veldprospectie. 
Hierbij wordt een akker regelmatig, meestal na het ploegen en na regen, belopen. De 
vondsten worden per akker verzameld en beschreven. In de regio Bilzen-Riemst-
Lanaken zijn naar schatting een tiental dergelijke prospectors werkzaam. Een 
andere, meer tot de verbeelding sprekende methode is het detecteren van 
archeologische resten door middel van een metaaldetector. In de regio Bilzen-
Riemst-Lanaken zijn naar schatting een vijftal (geregistreerde20) metaalprospectors 
werkzaam.  
De laatste jaren is ook nog de toepassing van andere methoden sterk toegenomen. 
Eén ervan is de luchtfotografische prospectie. In deze regio voert slechts één 
instantie, de Katholieke Universiteit Leuven, luchtprospecties uit. Een andere nieuwe 
prospectiemethode is bijvoorbeeld het gebruik van het Digitaal HoogteModel 
Vlaanderen. 
 
In de volgende paragrafen wordt gekeken hoe en door wie de inventarisatie op 
Vlaams niveau gebeurt en hoe een inventarisatie op lokaal vlak bij voorkeur wordt 
georganiseerd, wat de opties zijn en welke (bij)producten er worden verkregen. 
 
Inventarisatie op Vlaams niveau 
In 2000 werd in het kader van de archeologische inventarisatie van het Vlaams 
grondgebied een samenwerkingsverband ondertekend. Hiermee werd het startschot 
gegeven voor de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), een centraal beheerde 
databank voor alle archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. De deelnemende 
partners waren het VIOE voor de Vlaamse Gemeenschap, de provincies Oost-
Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, de stadsarcheologische 

                                                 
20

 Met “geregistreerd” worden deze vrijetijdsarcheologen bedoeld die hun vondsten spontaan melden 
aan het bureau van de provinciale archeoloog te Tongeren. 
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diensten van Gent, Brugge en Antwerpen en de universiteiten van Gent en Leuven. 
In 2004 werd een eerste tussentijds verslag gepubliceerd21. Hierin was toen sprake 
van ca. 22.000 gerepertorieerde vindplaatsen. Ondertussen hebben nog andere 
partners, waaronder alle intergemeentelijke diensten (ADAK, KLAD, ZOLAD, ADW 
en Raakvlak) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) het samenwerkingsverband 
ondertekend.  

 
 
inventarisatie met het oog op evaluatie 
GEWAS: GEWAS staat voor Gekende Waardevolle Archeologische Sites en werd in 
het afgelopen werkjaar door het VIOE (cel inventarisatie) ontwikkeld. Dit nieuwe 
instrument zal toelaten archeologische beheerszones af te bakenen. Immers, de 
huidige informatie in de CAI bestaat uit een verzameling van vindplaatsen van zeer 
diverse aard en betekenis. De interpretatie van deze informatie is zeer eigen aan het 
vakgebied en kan enkel gebeuren door mensen met een zekere ervaring en kennis 
van archeologie. Daarom kan deze laag dan ook niet zo maar vrijgegeven worden 
aan niet-archeologen in functie van doeleinden van ruimtelijke planning of het 
adviseren van bouwdossiers. Dit belet uiteraard een optimale efficiëntie voor de 
integratie van gekende archeologische waarden in de ruimtelijke planning, om op die 

                                                 
21

 CAI-I. de opbouw van een archeologisch beleidsinstrument. Brussel. (= IAP-Rapporten 14.). Hierin 
wordt ook de geschiedenis van de archeologische inventarisatie toegelicht. 

Fig. 4 – de in het kader van de CAI geïnventariseerde archeologische sites – update 2007 
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manier een maximaal behoud in situ te bekomen zoals het Verdrag van Malta het 
voorschrijft.  

Van bij het begin van de CAI is dan ook bepaald dat deze inventaris minstens 
twee niveaus moest bevatten: een laag met vindplaatsen en een laag met zgn. 
beheerszones. Deze laatste werden nader opgedeeld in verschillende klassen in 
functie van de opmaak van de Lokale Archeologische Advieskaarten of LAA‟s, 
een systeem dat uitgewerkt werd met als doel archeologie te kunnen afstemmen 
op de ruimtelijke structuurplanning op gemeentelijk niveau.  
De verschillende types zones die werden gedefinieerd in de LAA‟s zijn de 
volgende: 

 Beschermde archeologische zones en monumenten: terreinen die omwille 
van hun uitzonderlijk belang, afgewogen a.d.h.v. objectieve criteria, 
beschermd zijn in het kader van het „decreet houdende de bescherming 
van het archeologisch erfgoed.‟ 

 Behoudszones: zones die omwille van hun belang in aanmerking komen 
voor bescherming via het archeologiedecreet of via een behoudsgerichte 
inpassing in de ruimtelijke planning.  

 Onderzoekszones: terreinen die zeker archeologisch belangrijk zijn, maar 
waar verder onderzoek noodzakelijk is om de juiste aard, uitgestrektheid en 
waarde te kunnen vaststellen (evaluatieonderzoek). 

 Aandachtszones: zones waarvan vermoed wordt, omwille van de gegevens 
in de CAI, dat er zich een belangrijke zone aanwezig is, maar waar nog 
verder prospectieonderzoek nodig is.  

 Concentratiezones: gebieden met historische bewoningskernen.  
 
De GeWAS, dat een instrument op Vlaams niveau dient te zijn, is echter in zijn 
eerste fase een wetenschappelijk synthese-instrument. In de eerste plaats heeft 
het de bedoeling de vindplaatsinformatie van de CAI waar mogelijk te 
synthetiseren om zo archeologische sites af te bakenen. M.a.w., er worden 
terreinen afgebakend waar nagenoeg met 100% zekerheid archeologisch erfgoed 
aanwezig is, of, m.b.t. de vernielde zones, waar nagenoeg met 100% zekerheid is 
dat er geen archeologisch erfgoed (meer) aanwezig is. Op basis van deze kaart 
met gekende archeologische sites kunnen dan weer beheersadviezen 
geformuleerd worden met als doel de belangrijkste sites te behouden door een 
proactieve integratie in de ruimtelijke planning.  
Omdat het in de eerste fase dus geen beheersinstrument is maar een 
syntheseinstrument, op Vlaams niveau, wordt de indeling van de LAA‟s niet 
gebruikt. De volgende types zones worden op de GeWAS onderscheiden: 

 Gekende archeologische sites: sites die aan de hand van 
evaluatieonderzoek precies ruimtelijk afgebakend zijn.  

 Nader af te bakenen gekende archeologische sites: sites die aan de hand 
van gekende gegevens afgebakend zijn, maar waar verder evaluerend 
onderzoek nodig is om de juiste grenzen te bepalen.  

 Historische kernen: de historische kernen van steden en dorpen, 
afgebakend a.d.h.v. historische kartografische bronnen, eventueel 
aangevuld met archeologische gegevens.  

 Vernietigde zones: Zones die precies kunnen afgebakend en vernietigd 
zijn. M.a.w.: zones die door infrastructuurwerken, een opgraving etc. zeker 
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zijn vernietigd en waar dus geen archeologisch bodemarchief kan 
verwacht worden.  

De kaart met Gekende en Archeologisch Waardevolle Sites is vergelijkbaar met 
o.a. de „Archeologische Monumentenkaart‟ van Nederland (AMK). In Nederland 
werden reeds meer dan 10.000 terreinen op deze kaart afgebakend.  
 
De opbouw van de GeWAS – de GeWAS zal een onderdeel worden van de CAI, 
geprojecteerd op de kaart met archeologische vindplaatsen. Het beheer en het 
onderhoud van de kaart zal door het VIOE gebeuren. Voor de opbouw van de 
kaart kunnen er drie verschillende acties onderscheiden worden: 
 

 Fase 1: De afbakening van historische kernen; 

 Fase 2: De opname van reeds afgebakende archeologische sites; 

 Fase 3: De graduele verdere invulling van de GeWAS, door gericht 
evaluatieonderzoek. 

 Fase 4: het aanduiden van archeologisch vernietigde zones 

 
Fase 1 dient te gebeuren in een éénmalige actie voor geheel Vlaanderen. Voor 
fasen 2 en 3 werd een procedure door de stuurgroep CAI uitgewerkt: 
 
Procedure - De reeds afgebakende sites en de sites die nieuw worden 
afgebakend dienen voorzien te zijn van een wetenschappelijk gefundeerd rapport 
met beschrijving en gedetailleerde geografische afbakening van de site. Deze 
rapporten worden ingediend en gecentraliseerd bij het VIOE (CAI cel). Het VIOE 
voert een eerste vormelijke redactie uit en duidt waar nodig de gaten in het 
rapport aan. Na verbetering wordt de rapportage voorgelegd aan de stuurgroep 
CAI, die zal fungeren als een redactieraad voor deze rapportage. Op die manier, 
door de brede expertise die aanwezig is in de CAI stuurgroep, wordt maximaal 
een kwalitatieve en juiste kaart met gekende archeologische sites opgebouwd.  
Na validatie door de stuurgroep wordt de site opgenomen in de GeWAS. Deze 
bestaat uit een aparte GIS laag en databank in de online CAI. De opgestelde 
rapportages worden eveneens digitaal beschikbaar gesteld. Door deze aanpak 
ontstaat eveneens een nieuwe rapportage in Vlaanderen, vergelijkbaar met de 
Nederlandse Rapportage Archeologische Monumentenzorg. 
Per site worden door de schrijvers van het rapport en de stuurgroep CAI enkele 
algemene adviezen naar belang en beheer van de site aangereikt. Op basis van 
dit advies kan de AML bepalen welke beheersstatus de zone krijgt toegewezen, 
en kan de kaart dus vertaald worden naar een beheerszonekaart van gekende 
archeologische sites.  

 
Inventarisatie op lokaal niveau 
De Centrale Archeologische Inventaris 
Door de ondertekening van de CAI-overeenkomst in 2005 heeft ZOLAD zich ertoe 
verbonden actief mee te werken aan dit initiatief: ten eerste betekent dit dat ZOLAD 
fungeert als tussenpersoon tussen de vrijetijdsarcheologen en de beheerders van de 
CAI, i.c. het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Concreet wil dit 
zeggen dat alle vondstmeldingen uit het gebied Bilzen, Riemst en Lanaken door 
ZOLAD verzameld en verwerkt worden. Ten tweede betekent dit ook dat alle door de 
ZOLAD gecoördineerde opgravingen volgens het CAI-systeem worden gecodeerd en 
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doorgestuurd worden naar de CAI. Ten slotte betekent de ondertekening ook een 
engagement om alle reeds ingevoerde sites die zich in het ZOLAD-werkgebied 
bevinden inhoudelijk te controleren en desnoods te verbeteren. 
 
Eind 2006 besliste de CAI-stuurgroep in 2007 over te gaan naar een redactiefase 
van de CAI. In het verleden was namelijk meermaals gebleken dat sommige 
gegevens niet meer strookten met de werkelijkheid of helemaal foutief waren. De 
stuurgroep hoopt nu met deze redactiefase de fouten te reduceren en de hiaten in 
kaart te brengen. De redactiefase loopt in twee tijden: enerzijds een regionale 
redactie, anderzijds een thematisch-inhoudelijke redactie. Hiervoor is een ambitieus 
tijdskader voorgesteld. Eind augustus zou een allereerste productieversie al klaar 
moeten zijn. De intergemeentelijke archeoloog zal dus een niet onaanzienlijk deel 
van zijn tijd moeten spenderen aan het redigeren van de in ZOLAD-gebied 
gelokaliseerde archeopolygonen. 
 
De samenwerking met vrijetijdsarcheologen en metaalprospectors 
Uit hoofde van de resultaatsverbintenis is de ZOLAD verplicht ook zelf actief aan 
inventarisatie te doen. Wegens de grootte van het gebied werd geopteerd om hier 
nauw met lokale vrijetijdsarcheologen samen te werken. In de toekomst zal de 
inventarisatie nog geïntensifieerd worden door tal van lokale initiatieven. Deze 
initiatieven hebben als doel vrijetijdsarcheologen te stimuleren om hun vondsten 
geregeld te melden en enige sturing te voorzien in de gebieden die onderwerp zijn 
van hun veldprospecties22. Dergelijke sturing kan en zal georganiseerd worden door 
het oprichten van archeologische werkgroepen. 
Tegelijkertijd zullen stappen ondernomen worden om alle vondstcollecties uit de 
regio die zich in privébezit bevinden te inventariseren. Dit houdt in dat voor elke 
vondst getracht zal worden de herkomst te achterhalen en op kaart zal worden gezet. 
Indien deze vondsten nog niet in de CAI werden opgenomen, zal door ZOLAD een 
vondstmelding gedaan worden, zodat de inventaris kan geactualiseerd worden 
 
Deelnemen aan regionale prospectie-initiatieven 
Vanuit de Limburgse Archeologische Koepel (LAK), een overkoepelend orgaan voor 
vrijetijdsarcheologen, opgericht door het bureau van de provinciale archeoloog, 
worden regelmatig prospecties georganiseerd. Deze prospecties worden 
wetenschappelijk gestuurd door professionele archeologen van diverse instanties. 
De ZOLAD is van plan vanaf 2006 tot de werking van de LAK toe te treden. 
 
Inventarisatie van cultuurhistorische waarden 
In de lange periode dat de mens in deze regio aanwezig was, heeft hij het landschap 
op ingrijpende wijze veranderd. Sommige van deze ingrepen zijn nog steeds in dit 
landschap waar te nemen. We denken hier bijvoorbeeld aan terraseringsswerken, 
het aanleggen van taluds en andere aardwerken, het aanleggen van dreven, 
plaatsen van grenspalen, enz. Anderzijds zijn er door de aanwezigheid van de mens 
ook een aantal landschapvormen ontstaan of geaccentueerd. We denken hierbij aan 
holle wegen, bosaanplantingen, enz. Deze ingrepen hangen nauw samen met de 

                                                 
22

 In juni 2005 werd hier al een eerste voorzet gegeven door met alle (geregistreerde) 
vrijetijdsarcheologen en heemkundekringen kennis te maken. De vraag of zij wilden meewerken aan 
een vlakdekkende inventarisatiecampagne werd positief, zij het kritisch, beantwoord. 
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geschiedenis van het gebied. In hun totaliteit worden ze meestal bestempeld als 
cultuurhistorisch erfgoed.  
Omdat archeologie en dit cultuurhistorisch erfgoed aan elkaar complementair zijn, zal 
ZOLAD in de toekomst initiatieven nemen om ook delen van dit erfgoed te 
inventariseren. In de ons omringende landen is er een lange traditie om ook deze 
erfgoedwaarden per regio te inventariseren23. De landschapsatlas kan hier een 
vertrekpunt zijn. 
 
Interpretatie van oud kaartmateriaal 
Een van de initiatieven die nauw samenhangt met de cultuurhistorische inventarisatie 
is het verzamelen van oud kaartenmateriaal. In een volgende stap worden zij 
gedigitaliseerd, geografisch gerefereerd en uiteindelijk geïnterpreteerd. Dit zal 
toelaten verdwenen structuren zoals oude boerderijen, grachten, maar ook bunkers 
en loopgraven te inventariseren. 
 
Luchtprospectie 
Deze methode steunt op het herkennen van zogenaamde crop- of soilmarks. Deze 
marks ontstaan door een lokale verandering van de bodemgesteldheid en/of de 
waterhuishouding. Het gebied werd voor de eerste keer vanuit de lucht archeologisch 
geprospecteerd door C. Leva (1922-2001), een privé-persoon met een grote 
interesse voor archeologie24. In zijn persoonlijk archief, dat op dit moment 
bestudeerd wordt door de Universiteit Gent, bevinden er zich een dertigtal foto‟s die 
zijn genomen in de Provincie Limburg. De kans bestaat dat er bij de studie van het 
Leva-archief gefotografeerde archeologische structuren uit deze regio worden 
aangetroffen. Naar verluidt zou het vooral gaan om foto‟s genomen op het 
grondgebied van Lanaken. Er werd hier navraag naar gedaan. Het gaat om 
welgeteld drie foto‟s. Gezien het geringe aantal niet in verhouding staat met de 
kosten en de resultaten zullen de foto‟s niet gebruikt worden.  
In het kader van een gemeenschappelijk project met de Universiteit Gent 
inventariseert de Katholieke Universiteit Leuven dit deel van Limburg. Tijdens 
prospectievluchten werden er ondertussen een honderdtal opnames gemaakt. Op dit 
moment zijn er slechts enkele geïnterpreteerd. Het gaat om een mogelijke Romeinse 
grafheuvel te Millen en de resten van een verdedigingsgordel tussen Bilzen en 
Lanaken (zie Fig. 5). Gezien de archeologische rijkdom van het gebied is de kans 

groot dat in dit deel van 
Haspenhouw nog onbekende 
archeologische structuren worden 
aangetroffen. Het project kampt 
echter met financiële problemen, 
waardoor de uitvoering van deze 
prospectiemethode in het gedrang 
dreigt te komen. Omdat eerder 
onderzoek in Waals Haspengouw 
nogal wat positieve resultaten 
opleverde en omdat de 
luchtprospectie wat betreft de 

                                                 
23

 Zie de inventarisatieprojecten in Noord-Brabant (NL) uitgevoerd door K.A.H. Leenders 
24

 M. Meganck, J. Bourgeois & J. Plumier, The Charles Leva Collection, in: M. Lodewijckx (ed.), 
AARG, Annual Conference, Leuven – Belgium, 19-21 september 2005, pp. 77-78. 

Fig. 5 – Vierkante structuur te Briegden – foto © 
KUL, Marc Lodewijckx 
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kosten-baten op zich een relatief goedkope prospectiemethode is, zal de ZOLAD de 
mogelijkheid onderzoeken om een deel van de kosten van dergelijke prospecties op 
zich te nemen.  
 
Een tweede manier om archeologische structuren en bodemverstoringen te 
inventariseren via luchtfotografische opnamen is het interpreteren van orthofoto‟s. 
Voor de regio Bilzen-Riemst-Lanaken zijn recent orthofoto‟s beschikbaar.  
Een laatste manier om luchtfotografische opnamen voor archeologische doeleinden 
te gebruiken is de interpretatie van luchtfoto‟s genomen in het kader van militaire 
operaties tijdens WOII. Het is niet ondenkbaar dat hierop nog oude structuren of 
verstoringen waargenomen kunnen worden. Daarenboven kunnen ze ons ook een 
inzicht geven in de locatie van bv. loopgraven of andere militaire structuren. ZOLAD 
neemt zich dan ook voor om in de toekomst dergelijk fotografisch materiaal te 
gebruiken om de overblijfselen van de meer recente periodes te karteren. 
 
Het Digitaal HoogteModel Vlaanderen 
Het DHM is een vlakdekkende rasterkaart verworven door middel van laseraltimetrie: 
een laser scant van op een bepaalde hoogte het aardoppervlak en meet elke x-
aantal meter de hoogte. Op deze manier wordt van het aardoppervlak een 
gedetailleerd beeld verkregen waardoor zelfs verschillen van ca. 20 cm kunnen 
worden waargenomen. Dit betekent dat 
zelfs de meest minieme resten van 
bijvoorbeeld een Romeinse weg, een 
gracht of een aardwerk waarneembaar 
worden.  
In 2005 werd aan de Gis-coördinatoren 
van de drie gemeenten de vraag gesteld 
of zij bereid waren het DHM voor hun 
gebied aan te kopen. Er werd hierbij 
geargumenteerd dat de gemeenten dit 
DHM ook kunnen gebruiken voor 
doeleinden die de archeologie 
overstijgen, bv. de opmaak van 
erosiebestrijdingsplannen, 
waterbeheersing, routing,…. De vraag 
werd door de drie gemeenten positief 
beantwoord. Figuur 6 laat de 
mogelijkheden van het DHM voor 
prospectiedoeleinden zien. 
 
Geofysische technieken 
Het gebruik van geofysische technieken zal (verder) gepromoot worden. Afhankelijk 
van de resultaten van het geofysische onderzoek te, bijvoorbeeld, Waltwilder  zal een 
programma uitgewerkt worden om dergelijke technieken min of meer standaard te 
gebruiken. Ook het gebruik van de „groundtracer‟ zal geëvalueerd moeten worden. 
Hiervoor dient een proefprogramma uitgewerkt te worden. 
 
 
 
 

Fig. 6 – Het DHM en 
prospectiemogelijkheden: de 
Romeinse Heirbaan tekent zich mooi 

af 
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Resultaten van de inventarisatie 
Kaartmateriaal 
De hierboven vermelde initiatieven op lokaal niveau zullen uiteindelijk leiden tot een 
vlakdekkende archeologische inventaris van de regio Bilzen-Riemst-Lanaken. Deze 
inventaris zal daarenboven in een GIS-omgeving verwerkt worden waardoor alle 
gegevens digitaal beschikbaar worden. Het verwerken in een GIS-omgeving zal ook 
toelaten een kaart op te stellen, met als voornaamste bijproduct een zonering ten 
behoeve van archeologische adviezen (zie verder). Voorts zal ook een kaart kunnen 
geproduceerd worden met de prospecteerbare delen van de regio en een kaart met 
recente en subrecente verstoringen.  
 
Archeologische kennislacunes 
Tegelijkertijd kan op basis van de archeologische inventaris een kaart geproduceerd 
worden waar de zogenaamde archeologische kennislacunes op vermeld staan, 
zowel naar periode als naar locatie. Globale gegevens omtrent de kennislacunes zijn 
op dit moment al beschikbaar, zij het in een zeer voorlopige vorm. Zo kan gesteld 
worden dat de volgende gebieden in de toekomst, wegens het totaal ontbreken van 
enige archeologische gegevens, aan een intensieve (veld)prospectie zullen worden 
onderworpen: 
 

 Bilzen: 
o Het gebied tussen Bessembeek, Winterbeek en Demer 
o Het gebied tussen Winterbeek, Pepelbeek en Demer 
o Het gebied tussen Demer en Echelwater 
o Het gebied tussen Demer en Meersbeek/Krombeek 
o Het gebied tussen Wilderbeek en Meersbeek/Krombeek 
o Het gebied tussen Rijkhoven, Kleine Spouwen en Grote Spouwen 
o Het gebied langs de Munsterbeek 
o Het gebied tussen Hezerwater/wijerkenszouw en Lossing 

 
 Lanaken: 
o Het gebied langs de Munsterbeek 
o Het gebied tussen Groenstraatbeek en Ziepbeek 
o Het gebied tussen Lossing en het Albertkanaal 

 
 Riemst: 
o Het gebied langs de Molenbeek 
o Het gebied tussen Molenbeek en Allewijzouw 
o Het gebied tussen Genoelselderen en Millen 
o Het gebied tussen Zouw en Vloedgracht 
o Het gebied ten zuiden van de Zouw 
o Het gebied ten noord-oosten van Riemst 

 
Oplijsting van de te inventariseren „archeologische knelpunten‟  
In de regio Bilzen-Riemst-Lanaken zijn er een aantal gebieden die op korte of lange 
termijn bedreigd zijn. Ook hier zal, indien dit nog niet gebeurd is, een extensieve 
archeologische inventarisatie nodig zijn. Het gaat met name om: 
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 De gebieden die bedreigd zijn door de leemontginningen25: 
 De diverse gebieden voor woon-in- en uitbreiding (verkavelingen,…); 
 De diverse gebieden bestemd voor industrie; 
 De diverse zones uitgekozen voor lijninfrastructuur (wegen, leidingen,…); 
 De diverse zones uitgekozen voor bestemmingswijzigingen (natuurgebied 

naar landbouwgebied, landbouwgebied naar industriegebied,…) 
 
Het is de bedoeling dat deze gebieden/zones, voor zover deze archeologisch 
bedreigd zijn, het volledige archeologische traject doorlopen. 
 
Er wordt op dit moment gekeken hoe er inventariserend (én evaluerend) onderzoek 
kan gebeuren op plaatsen die zijn gemarkeerd als te verstoren gebied 
(woonuitbreidingsgebied, industrie,…), maar waar nog geen (verkavelings- of bouw-
)vergunning is uitgereikt. Principe hierachter is dat de bouwheer dan enkel het „door 
de proefsleuven gemarkeerde‟ gebied moet laten opgraven. De proefsleuven worden 
bekostigd door de gemeente. 
Dit initiatief om woon-in- en woon-uitbreidingsgebieden voorafgaandelijk aan elke 
ontwikkeling te gaan inventariseren is in 2007 verder omkaderd. Er werd een 
regeling uitgewerkt voor de gemeente Bilzen en Riemst om de lacune in eerdere 
versie van het beleidsplan op te vullen. Met name de koppeling tussen ingreep, 
verstoorder en betaler van het onderzoek werd in het beleidsplan immers 
onvoldoende geduid. 
Wat de industriegebieden aangaat, werd op Vlaams niveau een subsidieregeling 
uitgewerkt: Industriegebieden die in het kader van het ENA (zie hoger) worden 
ontwikkeld, kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. De 
industriezones Kieleberg (Bilzen) en Europark (Lanaken) konden echter, door 
omstandigheden hiervan niet genieten. 
 
Het fictieve voorbeeld 
Vertrekkend vanuit de plansituatie worden initiatieven genomen om de 
archeologische kennis van het gebied te actualiseren (fig. 7 en 8). Dit laat toe om op 
basisniveau uitspraken te doen over de archeologische potentie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 en 8: Fictief voorbeeld van de archeologische kennis van een gebied en de actualisatie ervan 
na de inventarisering. 

                                                 
25

 zie “Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning. 
Oppervlaktedelfstoffenzone “Leem in Zuid-Limburg”” 
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Voortraject deel II 
Evaluatie & Waardering: 
Een logische stap naar het 
bepalen van het archeologische 
vervolgtraject 
 
 
 
 
 

et evalueren en waarderen van archeologische sites lijkt op het eerste zicht 
een evidente opdracht. Alles hangt echter af van enkele belangrijke factoren: 
de criteria aan de hand van de welke er geëvalueerd en gewaardeerd wordt, 

de wetenschappelijke tendensen, de prioriteiten die een beleid stelt en, niet 
onbelangrijk, de methode26 hoe de evaluatie uitgevoerd wordt. In dit onderdeel wordt 
belicht hoe de evaluatie en waardering op Vlaams niveau gebeurt, welke instanties 
hier werkzaam zijn en welke factoren zij voor hun rekening nemen. Er wordt ook 
belicht welke taken de ZOLAD op zich zal nemen en welke de lokale accenten en 
initiatieven kunnen zijn. 
 
Evaluatie en waardering op Vlaams niveau 
Op Vlaams niveau zit evaluatie en waardering enerzijds als concept vervat in de CAI-
werking, anderzijds zijn het stellen van onderzoeksprioriteiten en de daadwerkelijke 
uitvoering op het terrein in het kader van de beleidsondersteuning voor rekening van 
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). In de praktijk wordt de 
uitvoering echter vaak overgelaten aan projectarcheologen die betaald worden met 
budgetten verkregen via onderhandelingen tussen de bouwheer en cel 
beheersarcheologie van de Afdeling Monumenten en Landschappen (AML). Deze cel 
buigt zich in het kader van beleidsvoorbereidend werk ook over de te hanteren 
evaluatie- en waarderingscriteria 
 
De Centrale Archeologische Inventaris 
Evaluatie en waardering zit in het CAI-takenpakket wat concreet betekent dat de 
geïnventariseerde sites normaliter op het terrein moeten gecontroleerd worden. Het 
is namelijk niet ondenkbaar dat de gegevens in de inventaris niet meer aan de 
werkelijkheid beantwoorden. Voor de uitvoering op het terrein beschikte de 
stuurgroep van de CAI over de nodige budgetten om relatief grootschalige 
terreinevaluaties op touw te zetten. Zo werden er bijvoorbeeld terreinevaluaties 
uitgevoerd in het kader van de inventarisatie van laatpaleolithische steentijdsites in 
de Kempen (Opglabbeek, Lommel,…).  
 
Het Vlaams Insituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 
Ook de voorganger van het VIOE, het IAP, organiseerde terreinevaluaties, meestal in 
het kader van natuurherinrichtings- of verkavelingsprojecten. Zo werd bijvoorbeeld de 
Schans van Gerhees archeologisch geëvalueerd. De resultaten ervan werden 
gebruikt in de publieksontsluiting van deze schans. Tegenwoordig voert het VIOE 

                                                 
26

 Dit zou ons echter te ver leiden 
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nog steeds terreinevaluaties uit, weliswaar enkel in uitzonderlijke situaties en op 
uitdrukkelijke vraag van de AML. Als nieuwe onderzoeksinstelling stelt het VIOE ook 
onderzoeksprioriteiten en een zogenaamde onderzoeksagenda op27.  
 
Afdeling Monumenten en Landschappen, cel beheersarcheologie 
In het kader van het beleidsvoorbereidend werk is de cel beheersarcheologie bezig 
met het vastleggen van de evaluatie- en waarderingscriteria op basis waarvan 
vervolgstappen kunnen genomen worden. De inhoud en de weging van de criteria is 
nog niet precies bekend, maar waarschijnlijk zal de cel beheersarcheologie enkele 
criteria van het Nederlandse systeem28 overnemen. Het Nederlandse systeem steunt 
met name op criteria zoals wetenschappelijke inhoud, zeldzaamheid en 
belevingswaarde. 
 
Ondertussen (2006) zijn deze criteria definitief vastgelegd. Deze criteria werden 
bijvoorbeeld ook gebruikt bij de evaluatie in het beschermingsdossier Veldwezelt-
Hezerwater. Het gaat om volgende evaluatiecriteria: 
 

INHOUD (INHOUDELIJKE WAARDE) 
CRITERIUM ZELDZAAMHEID: In welke mate is de archeologische site uniek voor 
Vlaanderen, voor een bepaalde periode en/of binnen een bepaalde geografische 
regio? 
CRITERIUM REPRESENTATIVITEIT: In hoeverre is een site kenmerkend voor een 
bepaalde geografische regio en/of periode? 
CRITERIUM WETENSCHAPPELIJK POTENTIEEL: Is er recent onderzoek naar 
vergelijkbare monumenten uit dezelfde periode, al dan niet binnen dezelfde 
geografische regio? 
CRITERIUM CONTEXT: Heeft het archeologische monument een meerwaarde op 
grond van de archeologische en/of landschappelijke context waarin het zich 
bevindt? 
 
VORM (VORMELIJKE WAARDE) 
CRITERIUM BEWARINGSTOESTAND: a) In welke mate is de archeologische site nog 
niet verstoord en in welke mate is het archeologische vondstenmateriaal nog in 
zijn oorspronkelijke positie aanwezig? b) In welke mate is het archeologische 
vondstenmateriaal nog bewaard gebleven? en c) Bevindt de site zich in een 
voldoende stabiele omgeving? 
 
BELEVING (BELEVINGSWAARDE) 
CRITERIUM WAARNEEMBAARHEID: Is het monument visueel herkenbaar in het 
landschap en wat is de relatie met de omgeving? 
CRITERIUM HERINNERING: Roept het monument voor een gemeenschap een 
herinnering op aan het verleden? 
 

GEWAS 
In het GEWAS-dossier is ook ruimte voorzien voor de evaluatie van archeologische 
sites (zie hoger) 
 

                                                 
27

 Van Mechelen, Beleidsbrief 2005-2006, p. 68 
28

 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 2.2 
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Evaluatie en Waardering: lokale accenten en initiatieven 
De Centrale Archeologische Inventaris 
Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst verbond de ZOLAD er 
zich toe de reeds op het grondgebied geïnventariseerde archeologische sites op het 
terrein te controleren. Dit zal vanaf 2006 op een gestructureerde en intensieve 
manier gebeuren. Van zodra de richtlijnen én bevoegdheden hiervoor gekend zijn29, 
zal hiervoor een specifiek Plan van Aanpak opgesteld worden. Er zal voor de sites 
die op basis van literatuur geïnventariseerd zijn en die nog niet geëvalueerd zijn door 
een archeologisch onderzoek, bevestiging gezocht worden door middel van gerichte 
terreinprospecties.  
 
Monitoring van geïnventariseerde archeologische sites 
Na deze terreincontrole zal er gekeken worden hoe de locatie kan geëvalueerd 
worden door middel van kleinschalig waarderend archeologisch onderzoek 
(monitoring), hetzij door boringen of proefsleuven, hetzij door andere niet-
destructieve methodes. Voor dergelijke monitoring zal enerzijds in de begroting voor 
2006 de nodige budgetten, zij het beperkt, voorzien worden, anderzijds zullen er 
partners gezocht worden om de monitoring te ondersteunen. 
Op dit moment zijn er al drie locaties waar ZOLAD hoopt een monitoring uit te 
voeren. Het gaat om het Bandkeramisch site te Bilzen – Waltwilder, de 
veronderstelde Romeinse tumulus te Riemst – Millen en de 18de-eeuws redoute uit 
de verdedigingsgordel te Lanaken – Briegden. Hoe de monitoring concreet zal 
verlopen is nog niet bekend. Er zijn wel al een aantal partners gecontacteerd: Voor 
de monitoring bij de Bandkeramisch site werd contact gelegd met de Eenheid 
Prehistorische Archeologie van de KULeuven30 en voor deze bij de 18de-eeuws 
redoute werd met de Koninklijke Militaire Academie31 contact gezocht. Voor de 
monitoring bij de Romeinse tumulus werd nog geen partner aangesproken. In 2006 
zal de werkwijze omtrent deze monitoring voorgesteld worden in de vorm van een 
projectvoorstel dat zal ingediend worden bij de CAI-stuurgroep. 
Bij het evalueren van archeologische sites zal ook het gebruik van geofysische 
methodes (verder) gepromoot worden. 
In 2007 werd het plan opgevat om twee evaluatie-projecten op te starten, het gaat 
om de hoogtenederzetting van Caestert en een aantal villaterreinen. Deze laatste 
gebeuren in het kader van een project van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
Gericht vooronderzoek in het kader van toekomstige planvorming met 
bodemingrepen 
In het voorgaande hoofdstuk werden een aantal archeologische knelpunten opgelijst. 
Deze gebieden zullen, na inventarisatie, ook aan een vooronderzoek onderworpen 
worden. Hiervoor zal, van zodra er bij betrokken, de ZOLAD een kostenraming 
opstellen.  
 
Voorafgaandelijke prospecties bij woon-in- en woon-uitbreidingsgebieden 

                                                 
29

 Op 6 december 2005 werden alle CAI-partners uitgenodigd op een studiedag rond de toekomst van 
de CAI. 

30
 Uiteindelijk werd hier in samenwerking met RAAP adviesbureau een proefproject opgestart  

31
 Aanvulling 2006: De KMA was niet geïnteresseerd in dergelijke projecten 
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Bij de regeling om voorafgaandelijk woon-in- en woon-uitbreidingsgebieden te 
onderzoeken werd ook ruimte voorzien voor de evaluatie van archeologische sites 
(zie hoger) 
 
Lokaliseren van de verblijfplaats van vondsten uit de regio 
De ZOLAD neemt zich voor de verblijf- op opslagplaats van de vondsten afkomstig 
uit opgravingen en/of prospecties uit deze regio te lokaliseren en, indien niet 
gebeurd, te evalueren en in een GIS-omgeving in te voeren. Inventarisatie hoeft in de 
meeste gevallen niet meer, maar mocht dit nodig blijken, zal dit ook gebeuren.  
 
De resultaten van een beleid gericht op evaluatie en waardering 
Een eerste gevolg van een dergelijk beleid is het onomstootbare bewijs dat er zich 
op de planlocatie archeologische resten bevinden, dat de archeologische context 
gekend is, evenals de omvang en, vooral, wat de archeologische waarde is van deze 
resten. Dit maakt dat op basis van deze gegevens vervolgstappen kunnen uitgewerkt 
worden. Het laat ook toe de kosten voor archeologisch onderzoek in een grote orde 
te berekenen, evenals de duur van een onderzoek. Een tweede gevolg is ook dat op 
basis van de gegevens eventueel een beschermingsdossier kan opgestart worden.  
 
Het fictieve voorbeeld 
Rekening houdend met de bestemming, de ingrepen en de archeologische 
basiskennis, wordt het plangebied onderworpen aan een vlakdekkend 
proefsleuvenonderzoek (in regel minimaal 10 procent van de te verstoren 
oppervlakte). De waardering voor het gebied wordt besproken aan de hand van de 
bereikte resultaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 en 10: Fictief voorbeeld van een archeologische evaluatie en de resultaten tbv. waardering: 
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Het archeologisch 
advies en vervolgtraject:  
meer dan opgraven alleen… 
 
 
 
 
 
 

e inventarisatie, de evaluatie en de waardering eenmaal afgerond wordt een 
bilan opgemaakt van de resultaten uit het archeologische voortraject. Het 
uiteindelijke doel is deze resultaten te vertalen naar een advies en een 

realistisch vervolgtraject. Beiden worden uiteindelijk in de ruimtelijke planning 
ingeschreven. Dit kan immers omdat het voortraject de nodige archeologische kennis 
opleverde waardoor archeologie niet langer een onbekende factor is (zie verder).  
 
Het archeologische advies is in principe gericht op het behoud van de aanwezige 
archeologische waarden. Er zal dus eerst gepoogd worden om in de vorm van een 
advies maatregelen te formuleren waardoor archeologisch terreinwerk kan vermeden 
worden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het kleinschalig wijzigen van 
de planning (bijv. een waterspaarbekken plannen op de plaats van een verstoorde 
zone) of aan het wijzigen van de planuitvoering (bijv. de aanleghoogte van een 
geplande weg wijzigen door de plaats eerst aan te vullen met aangevoerde grond 
zodat de archeologische niveaus niet meer doorsneden worden). Wanneer dergelijke 
wijzigingen niet meer mogelijk zijn, moeten vervolgstappen ondernomen worden om 
de archeologische vondsten op een adequate manier te registreren en te bergen. 
Deze acties worden beschreven in het archeologische vervolgtraject 
 
Het archeologisch advies 
De indicatoren en de adviezen 
Rekening houdend met de specifieke situatie en de locatie wordt een archeologisch 
advies geschreven. De criteria waarop een advies gebaseerd is, worden indicatoren 
genoemd. Dergelijke indicatoren kunnen zijn: 
 
 (mogelijke) toekomstige ingrepen die in het gebied zullen plaatsvinden 
 de archeologische kennis vervat in de archeologische inventaris van het 

gebied 
 de archeologische waarde van het gebied gebaseerd op de evaluatie 
 de geomorfologie van het gebied 
 het huidige en toekomstige landgebruik van het gebied 

 
Op basis van deze indicatoren wordt een archeologisch advies geformuleerd. 
Afhankelijk van de locatie en de weging van de indicatoren kan een dergelijk advies 
inhouden32: 
 

                                                 
32
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 richtlijnen omtrent het nemen van pro-actieve maatregelen zodat 
archeologisch terreinwerk vermeden wordt 

 richtlijnen omtrent archeologisch terreinwerk indien de pro-actieve 
maatregelen niet volstaan of mogelijk zijn 

 richtlijnen van landbouwtechnische aard (bv. niet meer diepploegen) 
 richtlijnen van teelttechnische aard (bv. aanplanten van specifieke gewassen) 
 instellen van drempelwaarden33 waarvoor een specifiek vervolgtraject kan 

geschreven worden 
 meldingsplicht zoals beschreven in het „decreet houdende bescherming van 

het archeologisch patrimonium‟34 
 
De afbakening van archeologische beheerszones: de archeologische advieskaart 
De Lokale Archeologische Advieskaart (LAA) is een instrument dat al sinds 2002 
bestaat. Het concept werd ontworpen door het toenmalige IAP met de steun van de 
CAI-stuurgroep. Het concept zelf kende tal van aanpassingen35. Op dit moment 
bestaat er binnen de CAI-stuurgroep een brede concensus over de inhoud van een 
dergelijke archeologische advieskaart. Een archeologische advieskaart kan 
bijvoorbeeld opgebouwd zijn uit de volgende zones: 
 
 Behoudszones: Zones waarin alle geëvalueerde en gewaardeerde 

archeologische sites behouden zullen worden. Er worden per zone suggesties 
gedaan hoe dit kan, zowel juridisch-planologisch, als naar uitvoering; 

 Concentratiegebieden: zones waarin alle ingrepen boven een bepaalde 
drempelwaarde (bv. > 250 m² en 1.0 m diep) archeologisch terreinwerk 
vereisen; 

 Onderzoeksgebieden: zones waarin alle ingrepen boven een bepaalde 
drempelwaarde (bv. > 100 m² en 0.3 m diep) archeologisch terreinwerk 
vereisen; 

 Landelijke gebieden: zones waarin alle ingrepen boven een bepaalde 
drempelwaarde (bv. > 1000 m² en 0.3 m diep) archeologisch terreinwerk 
vereisen; 

 Verstoorde zones: zones waar de kans op het aantreffen van archeologische 
waarden gering tot zeer gering is. Er wordt verwezen naar de meldingsplicht. 

 
Voor de regio Bilzen-Riemst-Lanaken wordt op dit moment een Lokale 
Archeologische Advieskaart opgemaakt. Een eerste voorlopige versie is hier 
beschikbaar, maar wordt voorlopig niet vrijgegeven. Noodzakelijk te vermelden dat 
een LAA een dynamische kaart is. Met andere woorden: de gegevens waarop de 
zones gebaseerd zijn, met name de indicatoren, evolueren mee met de stand van 
het archeologisch onderzoek in de regio. Vandaar ook de noodzaak dat een LAA 
regelmatig een update verdient en ook zal krijgen. Een eerste schatting leert ons een 
LAA viermaandelijks zal ge-update‟t worden. 
 
Bij de LAA moet ook een kanttekening gemaakt worden. Vele niet-archeologen 
krijgen de indruk dat een LAA een genre structuurplan is. Met andere woorden een 
                                                 
33

 zowel qua diepte als qua oppervlakte. Combinaties zijn mogelijk: bv. ingrepen >250 m² 
vervolgtraject A, ingrepen >500 m² vervolgtraject B 
34

 Gewijzigd door het “Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke 
Ordening”, en bij decreet op 28 februari 2003 

35
 Zo was één van de aanpassingen het „model Riemst‟, geschreven in 2002. 
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kaart of plan dat beperkingen oplegt. Dit is echter niet zo. Het bestaan van een LAA 
voor een regio brengt een planuitvoering voor die regio niet in het gedrang, er wordt 
enkel gezegd wat er dient te gebeuren op archeologisch vlak indien er zich een 
bodemingreep voordoet en welke stappen men hierbij moet ondernemen. 
 
Het archeologische vervolgtraject 
Het archeologische vervolgtraject beschrijft de archeologische stappen die moeten 
ondernomen worden wanneer er in een bepaald gebied bodemingrepen zullen 
plaatsvinden. Het vervolgtraject is in dit stadium van de procedure dus louter 
beschrijvend. De praktische uitvoering komt later if all else fails. 
 
Wanneer het behoud van de aanwezige archeologische waarden niet mogelijk is 
vanwege de inhoud van de planning wordt er een locatiegericht archeologisch 
vervolgtraject uitgewerkt. Een archeologisch vervolgtraject kan slecht uit vier 
mogelijkheden bestaan: 
 
 de volledige of gedeeltelijke opgraving van de aangeduide locaties 
 een archeologische begeleiding van de uit te voeren werken 
 een beperkte of uitgebreide archeologisch werfcontrole 
 combinatie van bovengaande, uitgaande van drempelwaarden 

 
Preventief: Proefsleuven  
In principe kan en mag er op dit moment in de „archeologische procedure‟ geen 
evaluerend en/of waarderend onderzoek meer gebeuren. Het beleid is er immers op 
gericht om dit in de procedure naar voor te schuiven. In sommige gevallen is het 
echter zo dat, omwille van een problematisch voortraject, proefsleuven in een eerder 
stadium niet mogelijk waren36. Dit brengt dan ook logischerwijs met zich mee dat in 
dit stadium de resultaten niet meer kunnen meegenomen worden in de planvorming. 
Met andere woorden: het gebied zal sowieso verstoord worden en wanneer het 
proefsleuvenonderzoek archeologische vondsten oplevert, zal er een gericht 
definitief archeologisch onderzoek moeten georganiseerd worden. De resultaten van 
dit proefsleuvenonderzoek kan gebruikt worden om de kosten van dit archeologisch 
onderzoek te ramen. 
 
Preventief: opgraven 
Op basis van de resultaten van het voortraject wordt door de ZOLAD eerst een 
draaiboek opgesteld hoe de archeologische opgraving zal georganiseerd worden. Er 
wordt hierbij ook een voorlopige, maar realistisch tijds- en financieringsplan 
opgemaakt. Het tijds- en financieringsplan zijn gebaseerd op kengetallen37.  
Het opgraven zelf wordt uitgevoerd door projectarcheologen of door archeologische 
bedrijven. De ZOLAD coördineert enkel de opgraving door regelmatige 
werfbezoeken en deelname aan de werfvergaderingen. Indien nodig kan ook op een 
lid van de cel beheersarcheologie van de Vlaamse Gemeenschap beroep gedaan 
worden. 
 
                                                 
36

 Dit vervolgtraject kan ook gebruikt worden als tijdelijke overgangsmaatregel tot het moment dat dit 
beleidsplan ingeschreven wordt in een planningscontext 

37
 Zo kan bijvoorbeeld berekend worden dat een team van drie archeologen 150-200 m² per dag kan 
onderzoeken in een zone met een normale sporendichtheid. In een zone met een hoge 
sporendichtheid moet uitgegaan worden van ca. 80-100 m² per dag. 
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Tijdens planuitvoering: begeleiding 
Wanneer de archeologische vondsten en de bodemingrepen van die aard zijn dat 
een opgraving niet nodig is of niet meer kan, kan er in bijzondere gevallen geopteerd 
worden voor een uitvoeringsbegeleiding van de werken. Dit betekent dat de 
archeoloog de kraan volgt, hij de machinist aanwijzingen geeft over de graafdiepte 
en –methode en de nodige vaststellingen doet. Het spreekt voor zich dat een 
dergelijke uitvoeringsbegeleiding niet de meest ideale manier is om archeologische 
vondsten en structuren te registreren. Ten eerste is de archeoloog afhankelijk van de 
tijdsplanning van de planuitvoering en bestaat er een reëel risico dat de werken 
vertraging oplopen. De keuze om over te gaan tot een archeologische begeleiding 
mag dus niet licht genomen worden. Enkel wanneer het gaat om een problematisch 
voortraject, wanneer men eerdere vaststellingen wil controleren of wanneer het bv. 
gaat om grote oppervlaktes met minieme verstoringen.  
 
Tijdens planuitvoering; werfcontrole 
In diezelfde gevallen kan ook gekozen worden voor een werfcontrole. Voorafgaand 
aan de werfcontrole wordt door een kraan de verstoorde laag (meestal de bouwvoor) 
verwijderd tot het eerste sporenvlak. Afhankelijk van de archeologische verwachting 
van het terrein wordt er gekozen voor een beperkte of uitgebreide werfcontrole. Wat 
de uitvoering betreft bestaat er tussen de twee geen verschil. Voor beiden moeten de 
werken uitgevoerd worden door een kraan met platte bak en dit in aanwezigheid van 
een archeoloog die aanwijzingen geeft. Het verschil zit echter in het tijdsplan: bij een 
uitgebreide werfcontrole moet er een tijdspanne van minstens 10 dagen gelaten 
worden tussen de afgraving van de bovenste lagen en de verderzetting van de 
werkzaamheden. Bij een beperkte werfcontrole kan dezelfde dag, of na registratie 
van de aanwezige sporen, de werf vrijgegeven worden. 
 
Combinatie met drempelwaarden 
Wanneer de exacte bodemingrepen nog niet gekend zijn of er wordt een meer 
landschapsgrichte aanpak beoogt, kan per grootte of diepte van een bodemingreep 
een specifiek vervolgtraject opgesteld worden. Zo kan bijvoorbeeld beslist worden 
om voor ingrepen kleiner dan 100 m² een beperkte werfcontrole uit te voeren, maar 
voor ingrepen groter dan 100 m² en kleiner dan 200 m² een uitgebreide werfcontrole 
uit te voeren. Ingrepen groter dan 200 m² worden dan opgegraven.  
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Het fictieve voorbeeld 
Eens de waardering over het plangebied uitgesproken, wordt, indien nodig, per 
deelgebied een advies en een vervolgtraject uitgeschreven. In de lichtblauwe zone is 
terreinwerk vereist, in de donkerblauwe zone een meldingsplicht. In de zone die op 
termijn zal bebouwd worden (donkergrijs) is terreinwerk vereist wanneer de ingrepen 
groter zijn dan 100 m², in de perifere gebieden (lichtgrijs) slechts een uitgebreide 
werfcontrole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 en 12: Fictief voorbeeld van een archeologisch advies per zone en de uitvoering van een 
mogelijk vervolgtraject 
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De implementatie van 
archeologische paragrafen 
De verankering van de archeologie 
 
 
 
 
 
 

oor archeologen bij de voorstudie van ruimtelijke plannen te betrekken en te 
consulteren door middel van een pré-advies (zie fig. 1) wordt al in een vroeg 
stadium een begin gemaakt van de verankering van archeologie in de 

ruimtelijke planning. De echte verankering begint echter pas wanneer het 
archeologische advies en vervolgtraject zijn uitgewerkt, alsdusdanig in de planning 
worden opgenomen en deze planning uiteindelijk een juridisch karakter krijgt. Dit kan 
pas wanneer alle feitelijke gegevens voorhanden zijn. In die zin zijn de resultaten van 
het archeologisch voortraject het onderwerp van de afstemming, het advies en het 
vervolgtraject het middel en de hierna beschreven procedures de wijze waarop. In de 
volgende paragrafen wordt dan ook beschreven hoe de afstemming van de 
archeologie met de ruimtelijke planning bij voorkeur verloopt.  
 
Afstemming: koppeling met het gemeentelijke ruimtelijke ordeningsbeleid 
De administratieve advieskaart 
Deze advieskaart werd ontworpen om de globale adviesprocedure op het 
gemeentelijke niveau te stroomlijnen en werd voor de eerste keer gebruikt in 
Antwerpen38. Testversies van de Lokale Archeologische Advieskaart (zie vorig 
hoofdstuk) hadden namelijk uitgewezen dat gemeentelijke administraties geen blijf 
wisten met de Lokale Archeologische Advieskaart. Het was bijvoorbeeld allerminst 
duidelijk welke acties zij moesten ondernemen na toetsing van een 
vergunningsaanvraag. Bovendien was er nogal wat tegenstand vanuit 
archeologische hoek omdat het advies niet meer bij de archeologen lag, maar eerder 
bij gemeentelijke ambtenaren die niet vertrouwd waren met de archeologische, vaak 
streekgebonden, problematiek.  
Om de procedure te verlichten, maar ook om de kritiek te counteren, werd de 
administratieve (of planologische advieskaart) in het leven geroepen. Het 
basisprincipe achter deze kaart was dat de zones op de Lokale Archeologische 
Advieskaart te herleiden zijn naar drie types, zijnde: 
 
 Zones met een eerder advies (bv. de behoudszones – archeologie is bekend); 
 Zones met adviesplicht (bv. de concentratiegebieden – archeologie is 

onbekend) 

                                                 
38

 COUSSERIER K., B. BOGAERTS & T. VANDERBEKEN (2003) De Centrale Archeologische Inventaris 
(CAI): een hulpinstrument voor toekomstgericht archeologisch beheer, in: CUYT G. & K. SAS (Edd), 
Vlekken in het Zand. Archeologie in en rond Antwerpen, Antwerpen; VEECKMAN J. & T. VANDERBEKEN 
(2006) De inventaris voorbij: de archeologische advieskaart als beheersinstrument voor het 
archeologisch erfgoed, in: VEECKMAN J. (ed.) Berichten en Rapporten over het Antwerps 
Bodemonderzoek en Monumentenzorg (BRABOM), 6, pp 9-30. 
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 Zones zonder adviesplicht (bv. de verstoorde zones); 
 
Een kaart met een minder ingewikkelde legende is gemakkelijker te lezen en de 
behandelende ambtenaar weet duidelijk welke acties bij welke zone horen. Deze 
kaart heeft ook als voordeel dat de regelmaat van actualisering tot een minimum kan 
teruggebracht worden, waardoor een kaart langer up-to-date blijft. 
Voor de regio Bilzen-Riemst-Lanaken is, net zoals er een Lokale Archeologische 
Advieskaart beschikbaar is, ook een administratieve advieskaart beschikbaar (zie 
ook bijlage 1). Hierop is te zien dat ook de administratieve advieskaart kan werken 
met drempelwaarden. De zones zoals ze te onderscheiden zijn op deze kaart zijn:  

 
 GEEL: Zones met een 

vroeger advies 
 GRIJS: Advies bij alle 

bodemingrepen >1000 
m², 
verkavelingsaanvragen 
en attesten  

 BORDEAUX: Advies bij 
alle bodemingrepen >100 
m², 
verkavelingsaanvragen 
en attesten 

 ROOD: Advies bij alle 
bodemingrepen >250m², 
verkavelingsaanvragen 
en attesten 

 ROZE: werfcontrole bij 
alle bodemingrepen >100 
m² en <250 m², maar 
advies bij alle 
bodemingrepen >250m², 
verkavelingsaanvragen 
en attesten 

 GROEN: Zone zonder 
vervolgacties 

opm. wanneer een plangebied 
meerdere zones omvat, geldt 
het hoogste advies in de zone 

 
Fig. 13 – Het planologische deel van de Archeologische Advieskaart (legende rechts) 

 
 
Het gebruik van deze kaart in het ruimtelijke ordeningsproces (opmaak van 
gemeentelijke BPA‟s, RUP‟s, MER‟s of andere ruimtelijke plannen die invloed 
kunnen hebben op de bodem) impliceert eigenlijk de vraag of er op de planlocatie al 
eerder archeologische kennis is verzameld. Is dit het geval, dan kan het 
archeologisch advies en vervolgtraject in de planning ingeschreven worden. Is dit 
niet het geval, dan zal een locatiegerichte inventarisatie en evaluatie starten zodat 
een archeologisch vervolgtraject kan geschreven worden. Onderstaande afbeelding 
(Fig. 14) licht het procedureverloop toe vanuit archeologisch standpunt39. 

                                                 
39

 Zeker in het begin zal er op de meeste plaatsen nog geen archeologisch terreinwerk uitgevoerd zijn. 
Dit brengt met zich mee dat er veel dossiers een pré-advies zullen meekrijgen. In het begin zal er 
bovendien een overgangsmaatregel moeten gelden. Er zullen immers altijd vergunningsaanvragen 
zijn die in een zone liggen waar archeologie nooit in de planning is ingeschreven. 
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Fig. 14 – procedureverloop en de archeologische acties 

 
Hoe de adviesprocedure concreet verloopt, wordt geïllustreerd door afb. 14. De 
procedure begint bij de start van een project (of aanvraag) op de diensten Ruimtelijke 
Ordening. Elke dienst heeft een advieskaart waaraan zij het project kunnen toetsen. 
Afhankelijk van de zone waarin het project ligt, worden archeologen geconsulteerd: 
ófwel heeft de zone al een eerder advies (archeologie is bekende factor40), ófwel is 
de zone adviesplichtig (archeologie als onbekende factor).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15 – RO-Adviesprocedure 

 
 

                                                 
40

 tenzij er nog geen terreinwerk is gebeurd (bv. bij lopende bouwvergunningen) 
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Het Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan 
Sinds het van kracht zijn van het decreet houdende de ruimtelijke ordening41 werd in 
de Vlaamse gemeentes gestart met de opmaak van de Gemeentelijke Ruimtelijke 
Structuurplannen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de meeste Vlaamse 
steden en gemeenten achterop lopen wat de eindtermijn betreft. Wat de stand van 
zaken voor de regio Bilzen-Riemst-Lanaken betreft, is in de Stad Bilzen een 
openbaar onderzoek aan de gang. Verwacht wordt dat het structuurplan in mei 2006 
in voege zal zijn. Ook het structuurplan van de gemeente Lanaken zit in zijn laatste 
fase: in mei 2006 zal het ontwerp voorgelegd worden. Hier hoopt men dat het 
Structuurplan in juni 2006 in voege zal zijn. Het structuurplan van de gemeente 
Riemst, tenslotte, zit nog in een voorontwerpfase. Er bestaat nog geen duidelijkheid 
over de einddatum. 
 
Hoe kan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als concept nu ten dienste staan 
van de archeologie? Beleidsvoorbereidend werk uitgevoerd in het kader van de 
Centrale Archeologische Inventaris wees uit dat het Gemeentelijke Ruimtelijke 
Structuurplan een hulpmiddel kon zijn om archeologie lokaal in de planning in te 
schrijven. Op deze manier werd archeologie immers een actor in het planningsveld. 
Daarenboven konden enkele eenvoudige archeologische principes ingeschreven 
worden in een gemeentelijk beleidsdocument, waardoor de gemeentelijke 
archeologie meer naambekendheid kon krijgen. 
 
Onder impuls van enkele lokale archeologische diensten werden archeologische 
paragrafen ondertussen in de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen van o.a. 
Brugge, Jabeke, Diksmuide, Antwerpen, Aalst en Mechelen opgenomen. Wat de 
ZOLAD-regio betreft, zijn er ook in het GRS van Bilzen archeologische paragrafen 
opgenomen. Wat de andere twee gemeenten aangaat, zijn er gesprekken gestart. 
De opname van archeologie in de structuurplanning wordt als volgt georganiseerd:  
In het informatieve gedeelte wordt een algemene schets van de archeologische 
problematiek en het beleid in Vlaanderen aangereikt. In het richtinggevende 
gedeelte worden de advieskaart, de eventueel bijhorende stedenbouwkundige 
voorschriften, en het archeologisch beleidsplan opgenomen. In het bindend 
gedeelte tenslotte worden de adviezen en voorschriften zoals gesteld in de 
advieskaart mee opgenomen in de uit te voeren Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Ook 
de beschreven procedures in het archeologische beleidsplan worden bij de opmaak 
van ruimtelijke plannen nageleefd. Ten laatste kunnen ook een aantal specifieke 
bindende bepalingen ten behoeve van archeologie geformuleerd worden. 
 
Deze structuur werd ook gehandhaafd bij de archeologische paragrafen in het GRS 
van de stad Bilzen. Aanvullend werden in enkele hoofdstukken van het informatieve 
gedeelte de archeologische vondstgeschiedenis opgenomen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
41

 Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996; decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
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Specifieke vormen van implementatie en beheer 
De beheersovereenkomst 
De ZOLAD zal de mogelijkheid onderzoek om op het grondgebied van Bilzen, Riemst 
en Lanaken dergelijke beheersovereenkomsten in te stellen (zie addenda). Hiervoor 
werd al contact opgenomen met de archeologen van de Vlaamse Landmaatschappij.  
 
Een gemeentelijke archeologische verordening 
In 2006 kwam er de vraag, weliswaar voortvloeiend uit het voorstel in het bindend 
gedeelte van het GRS, een gemeentelijke verordening mbt. archeologie te 
ontwerpen. De gemeentelijke archeologische verordening zal in Bilzen betrekking 
hebben op de advisering, het vooronderzoek, het definitief onderzoek, de deponering 
en de implementatie van het beleid in de gemeente.  
in 2007 
 
Regeling woon-in- en uitbreidingsgebieden 
Er zal een beheersmodule moeten gekoppeld worden aan het initiatief woon-in- en 
woon-uitbreidingsgebieden te onderzoeken. Het is voorlopig wachten op een aantal 
pilootprojecten om dit geheel te kaderen, te ontwikkelen en te toetsen aan de 
realiteit. 
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Ontsluiting & communicatie 
Het streven naar een breed maatschappelijk 
draagvlak 
 
 
 
 
 
 

et streven naar een breed maatschappelijk draagvlak is één van de kerntaken 
van de Zuid-Oost-Limburgse archeologische Dienst. Het informeren van niet-
archeologen of vrijetijdsarcheologen is immers ontontbeerlijk voor het goed 

functioneren van een archeologische dienst. Erger nog: het succes van een 
archeologische instantie kan afgelezen worden van haar naambekendheid of haar 
impact op het publiek. Een archeologische dienst zonder enige impact op haar 
omgeving heeft volgens deze stelling dus ook geen enkele reden tot bestaan. Een 
archeologische dienst zonder een stevige achterban van geïnteresseerden zal 
immers weinig bereiken omdat het algemeen nut niet ingezien wordt. Een beleid kan, 
bijvoorbeeld, de zorgplicht voor archeologie wel promoten of opleggen, maar als er 
geen brede maatschappelijke consensus bestaat rond deze zorgplicht en de 
randvoorwaarden ervoor, dan blijft archeologie een elite-praktijk. Archeologen zijn 
tegenwoordig dan ook heel begaan met hun publiek. Overal in Vlaanderen worden 
lezingen en „opensleuvendagen‟ georganiseerd, websites opgestart, nieuwsbrieven 
verspreid. De opkomst van digitale media heeft in grote mate bijgedragen tot de 
ontsluiting van de archeologie. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de ZOLAD dit 
onderdeel zal aanpakken. 
 
De ontsluiting van het archeologische erfgoed 
De mogelijkheden om het erfgoed op een degelijke manier te ontsluiten zijn eigenlijk 
onbeperkt. Tegenwoordig kan, dankzij digitale media, op een low-budgetmanier veel 
bereikt worden. Omwille van de duidelijkheid wordt de ontsluiting van het 
archeologische erfgoed in twee categorieën onderverdeeld, met name de 
projectmatige ontsluiting en de structurele ontsluiting.  
 
De projectmatige ontsluiting 
Tijdens projecten in het archeologische voor- of vervolgtraject kunnen diverse 
initiatieven genomen worden om het publiek te informeren. De informatiestroom 
begint al bij de projectplanning. Zo kan er voorafgaand aan het archeologisch 
onderzoek een informatie-avond georganiseerd worden voor de omwonenden. Hier 
wordt toegelicht hoe lang het terreinwerk zal duren, wat de verwachtingen zijn, welke 
de mogelijke overlast zal zijn voor de buurt enz. Tijdens langdurige projecten kan een 
dergelijke informatie-avond op regelmatige tijdstippen plaatsvinden. Hier wordt dan 
ook de projectvoortgang besproken, desnoods geïllustreerd met wat archeologische 
vondsten. Andere, meer courante initiatieven zijn:  

 Het uitgeven van informatiefolders of korte berichten in gemeentelijke krantjes 
waarin het project aan de hand van foto- en kaartmateriaal wordt toegelicht. 

 Het oprichten van enkele informatiepanelen naast de opgraving 

 Het organiseren van projectgebonden kleinschalige tentoonstellingen. 
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De structurele ontsluiting 
Deze vorm van ontsluiting overstijgt de projectmatige ontsluiting. De structurele 
ontsluiting beoogt immers een duurzaam lange-termijn effect. Diverse opties zijn 
hierbij mogelijk. Het moet wel gezegd worden dat in andere delen van Vlaanderen in 
het verleden tal van initiatieven genomen zijn om het publiek op een structurele 
manier te betrekken bij de archeologische erfgoedzorg. Onderstaande opsomming 
van initiatieven zijn bijgevolg niet nieuw. Ze krijgen daarentegen wel een accent mee 
dat typisch is voor deze streek en haar archeologische vondsten. Aan elk initiatief is 
ook een intense publiekswerking en bewustmakingsactie gekoppeld. 
 

 Het organiseren van archeologische wandelingen 
Tijdens de wandeling worden enkel belangrijke archeologische sites 
aangedaan en wordt kort stilgestaan bij het „archeologische landschap‟ 
Mogelijke thema‟s kunnen zijn: 

 De openluchtkampen van de prehistorische jagers 

 De neolithische landbouwersgemeenschappen 

 De Romeinse villaterreinen en heirbanen 

 De middeleeuwse dorpen 

 De Slag van Lafelt en verdedigingsstructuren 

 Wereldoorlogerfgoed 
 

 Nemen van initiatieven voor de schoolgaande jeugd 
Mogelijke initiatieven kunnen zijn: 

 Het samenstellen van een archeologiekoffer: 
In deze koffer zitten de werktuigen van de archeoloog, de 
grondplannen en de vondsten die moeten gedetermineerd en 
bestudeerd worden. Er zitten instructies in hoe dit alles moet 
gebruikt worden. 

 Een archeoloog in de klas: 
Een archeoloog komt vertellen over de activiteiten, de 
problemen,... alles in eenvoudige termen. Hij beantwoordt de 
vragen. Voorafgaand kan aan de leerkracht een lessenpakket 
overhandigd worden. 

 Het inrichten van een nep-opgravingsterrein:  
Op een kleine oppervlakte worden in zand enkele archeologische 
replica‟s verborgen. De leerlingen moeten deze trachten te 
vinden. 
 

 Samenwerken met de lokale heemkundige kringen 

 Publiceren van korte bijdragen in gemeentelijke informatiebladen en 
heemkundige tijdschrijften 

 Organiseren van tentoonstellingen 
De tentoonstelling kunnen zowel een permanent als een tijdelijk karakter 
hebben. Er kan ook besloten worden om een deel van een collectie tijdelijk of 
permanent tentoon te stellen op drukke plaatsen, bij voorkeur deze met een 
openbaar en laagdrempelig karakter (openbare bibliotheken, gemeentehuizen, 
kerken,...) 
Mogelijke thema‟s kunnen zijn:  
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 De vondsten van de amateurarcheologen uit het gebied 

 De vondsten van oude opgravingen (Millen, Pietersheim, 
Jonkholt,...) 

 ... 
 

 Website 
Meer en meer archeologische diensten maken tegenwoordig gebruik van de 
mogelijkheden die internet biedt om een breed publiek te bereiken. Ook de 
ZOLAD zal in de toekomst een website on-line brengen. Op deze website, die 
op dit moment in volle ontwikkeling is, zal regelmatig bericht worden over de 
archeologische activiteiten en de bijhorende publiekswerking. Er zal ook een 
hoofdstuk gewijd worden aan de oprichting, de achtergrond en aan de 
deelnemende gemeenten. Er wordt ook gekeken in hoeverre de mogelijkheid 
bestaat dat de diverse gemeentelijke diensten via de website toegang kunnen 
krijgen tot, bijvoorbeeld, uitgereikte adviezen, persteksten, enz... 
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Financiering van het  
archeologisch traject 
Het kostenplaatje van de archeologie 
 
 
 

et bekostigen van archeologisch terreinwerk is op dit moment een hot item in 
de archeologische wereld (zie voorbeschouwing). De opgang zijnde 
implementatie van het verdrag van Malta en dan vooral het financiële luik 

baart nogal wat archeologen zorgen. Zoals de zaken er nu (december 2005) 
voorstaan, zal er een gulden middenweg moeten gekozen worden tussen het 
zogenaamde omslagstelsel (per project wordt een som geld gevraagd) en een 
regeling via een centraal beheerd fonds (naargelang het onderzoek wordt een 
bepaalde som uitgekeerd). Beide systemen hebben hun voor- en nadelen. Hierop 
ingaan zou ons echter te ver leiden. Feit is wel dat de nadelen van beide systemen 
ervoor zorgen dat naar alle waarschijnlijkheid zal gekozen worden voor een 
compromis tussen beide systemen. Welke implicaties dit op lokaal vlak, en dan meer 
bepaald voor de ZOLAD, zal hebben, is niet bekend. In de hierna volgende 
paragrafen kunnen we dus enkel de eigen werkwijze toelichten die in de toekomst 
door de intergemeentelijke dienst zal (of kan) aangewend worden om archeologische 
terreinwerk en onderzoek te bekostigen. Het uitgangspunt hiervoor is tot nader order 
nog steeds het „decreet houdende bescherming van het archeologisch 
patrimonium‟42 van 1993.  
 
Het decreet en de zorgplicht voor archeologische monumenten 
In principe wordt bij projectmatige onderhandelingen gebruik gemaakt van art. 4. De 
toepassing van dit artikel impliceert dat de eigenaar van een archeologisch 
monument de zorgplicht heeft over dit monument. Concreet kan dit betekenen dat de 
eigenaar, indien het monument niet meer in situ kan bewaard worden, de kosten van 
(een deel van) het archeologische onderzoek draagt (bewaring ex situ). De 
wetgeving biedt de eigenaar de kans om bij de overheid subsidies te vragen. De 
uitvoeringsmodaliteiten hiervoor ontbreken echter.  
 
Financiering en de intergemeentelijke archeologie 
De intergemeentelijke archeologen, geruggesteund door de plaatselijke politici en de 
Afdeling Monumenten en Landschappen, creeëren vanuit hun functie nogal wat 
onderhandelingsruimte. Bovendien zijn deze archeologen in staat, dankzij de 
gemaakte afspraken omtrent de adviesprocedures en de interne communicatie 
binnen de gemeenten, om de vinger aan de pols te houden bij grote bouwprojecten. 
Via onderhandelingen waar zij de archeologische problematiek bij de bouwheer 
toelichten, worden afspraken gemaakt omtrent de financiering van het onderzoek. 
Vaak worden hier alternatieve financieringsmogelijkheden aangeboord, afhankelijk 

                                                 
42

 Gewijzigd door het “Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke 
Ordening”, en bij decreet op 28 februari 2003 

H 

€ ? 
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van de bouwheer en de grootte van de projecten. Soms is dit zelfs afhankelijk van de 
werk- of onderhandelingswijze van de betrokken archeologische dienst43.  
Op dit moment hanteert de ZOLAD de volgende zienswijze: 
 Indien het een archeologisch waardevol terrein betreft waar de verstoring 

beperkt is en het terrein in eigendom is van private personen, is het 
vooronderzoek voor rekening van de ZOLAD (mogelijk in samenwerking met 
andere partners). Nadien wordt weer onderhandeld over eventueel voortgezet 
onderzoek en de financieringsmogelijkheden. 
In Riemst werd hiervoor in 2006 een overeenkomst gesloten waarbij gesteld 
werd dat bouwheren van ééngezinswoningen het vooronderzoek gratis kregen 
aangeboden van de ZOLAD. Per dossier is hier tot 500 € voorzien voor 
eengezinswoningen en tot 1000 € voor de uitbreiding van landbouwbedrijven. 
Dit zou moeten volstaan voor het betalen van de kraan- en analysekosten. 

 Indien het een archeologisch waardevol terrein betreft waar de verstoring 
aanzienlijk is (bv. de bouw van een fabriekshal of een kleine verkaveling), 
worden de kraankosten van het proefsleuvenonderzoek verhaald op de 
bouwheer, over het voortgezet onderzoek wordt nadien onderhandeld. De 
ZOLAD kan zelf een deel van de archeologische dienstverlening verzorgen. 

 Indien het een archeologisch waardevol terrein betreft waar de verstoring 
groter is dan 5 ha. (bv. de aanleg van een industriezone of een grote 
verkaveling), worden de kraankosten van het proefsleuvenonderzoek verhaald 
op de bouwheer, over het voortgezet onderzoek wordt nadien onderhandeld. 
De ZOLAD zelf verzorgt de archeologische dienstverlening niet. Hiervoor 
wordt een beroep gedaan op projectarcheologen of projectbureaus. 

 Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS): Afhankelijk van de input van beide 
instanties wordt over een verdeelsleutel onderhandeld. De ZOLAD kan een 
deel van de archeologische dienstverlening zelf verzorgen, maar bij voorkeur 
worden projectarcheologen of projectbureaus ingeschakeld. 

 Bij art. 127 Decreet houdende de Ruimtelijke Ordening en hieraan 
onderhevige bouwvergunningen: het volledige traject is te bekostigen door de 
bouwheer. De ZOLAD verzorgt de archeologische dienstverlening niet. 
Hiervoor wordt een beroep gedaan op projectarcheologen of projectbureaus. 

 
 

Artikel 6 - De financiering van archeologisch onderzoek en behoud 
Iedere Partij verplicht zich ertoe: 

1. te zorgen voor financiële steun voor archeologisch onderzoek van nationale, regionale 
en plaatselijke overheden overeenkomstig hun onderscheiden bevoegdheden; 

2. de materiële middelen voor archeologisch noodonderzoek te doen toenemen: 
a. door passende maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat bij grote 
particuliere of openbare ontwikkelingsprojecten de totale kosten van eventuele 

                                                 
43

 Om dit in de toekomst te vermijden werd onlangs beslist om de intergemeentelijke archeologen 
hierbij op één lijn te krijgen. Er zal met name een regeling uitgewerkt worden waarbij een 
onderscheid zal gemaakt worden tussen grote, middelgrote en kleine bodemverstoringen. Afhankelijk 
van de grootte zal een financieringswijze aangehouden worden. Eén van de mogelijkheden zou 
kunnen zijn dat voor bouwprojecten kleiner dan 1 hectare de intergemeentelijke archeologische 
dienst financieel instaat voor het vooronderzoek en dat, in het geval van een voortgezet onderzoek, 
de bouwheer dit voor (een deel) voor zijn rekening neemt. Verwacht wordt dat midden 2006 een 
regeling wordt uitgewerkt, dit in afwachting van de feitelijke implementatie van het verdrag van Malta. 
De regeling zal opgenomen worden in dit beleidsplan en aan de drie colleges van burgemeester en 
schepenen ter goedkeuring voorgelegd worden. 
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noodzakelijke daarmee verband houdende archeologische verrichtingen worden 
gedekt door gelden afkomstig uit de overheids- of de privé-sector, al naar gelang; 
b. door in de begroting voor deze projecten een post op te nemen - op dezelfde wijze 
als voor onderzoeken naar de effecten, noodzakelijk uit zorg voor het milieu en de 
ruimtelijke ordening - voor voorafgaande archeologische studies en onderzoeken, voor 
beknopte wetenschappelijke verslagen, alsmede voor de volledige publikatie en 
registratie van de bevindingen. 

 

Financiering op lokaal niveau: beperkte toepassing van het Verdrag van Malta 
Niettegenstaande de inspanningen op Vlaams niveau voor de implementatie van het 
Verdrag van Malta in de toekomst, kan nu al op lokaal niveau in de geest van dit 
verdrag worden gewerkt.  
 
In artikel 6 (zie hoger) van het verdrag van Malta staat namelijk te lezen dat ook 
plaatselijk de middelen voor archeologie moeten toenemen (lid 1). Eén van de 
methodes om dit te doen, is het bij grote openbare bouwprojecten opnemen van een 
specieke post voor archeologie in de begroting (lid 2). Anderzijds kan de plaatselijke 
overheid in dit kader ook initiatieven nemen of ondersteunen om de private sector te 
overtuigen of aan te moedigen om (een deel van) de kosten op zich te nemen. 
 
De ZOLAD zal in die zin voorstellen doen richting de diverse schepencolleges door 
de begrotingen op te vragen en bij grote projecten met bodemingrepen een financieel 
kostenplaatje voor te leggen. Dit zal toelaten de begroting, indien gewenst, aan te 
passen bij begrotingsherzieningen. 
 
 
De gemeentelijke archeologische verordening en andere regelingen 
De gemeentelijke archeologische verordening (zie hoger) zal in Bilzen ook betrekking 
hebben op de financiering van het archeologische traject. In 2007 werd in Riemst en 
Bilzen een voorstel gelanceerd de diverse woon-in- en uitbreidingsgebieden 
voorafgaandelijk aan elke ontwikkeling aan te pakken. Het idee erachter is de 
rechtszekerheid de zorgplicht zelf in te vullen. Het zal er voor bepaalde gebieden op 
neerkomen dat projectontwikkelaars zelf niet betalen voor het vooronderzoek. Dit is 
voor rekening van de gemeente. De verkavelaar betaalt dan wel het definitieve 
onderzoek, of laat andere beheersmaatregelen formuleren. Voor dit initiatief 
schreven Riemst en Bilzen voldoende kredieten in de begroting om enkele 
proefprojecten te realiseren. 
 
De uitvoerders van het archeologische traject 
Wanneer de financiering van een archeologisch traject wordt behandeld, is het ook 
opportuun dat de uitvoerders van dit traject worden behandeld. De keuze voor een 
bepaald soort uitvoerder heeft immers ook zijn implicatie naar financiering toe: de 
kosten voor het inhuren van een commercieel archeologisch bureau naar Nederlands 
model, bijvoorbeeld, lopen hoger op dan het aanwerven van tijdelijke 
projectarcheologen. 
 
 De ZOLAD 
Vanuit de werking en de resultaatsverbintenis kunnen er een aantal 
veldwerktaken opgenomen worden. Deze taken moeten echter tot een minimum 
beperkt worden en strikt afgelijnd worden. Zo kan de ZOLAD kleinschalige 
noodopgravingen voor haar rekening nemen, kan zij bepaalde inventarisatietaken 
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opnemen, evenals de uitvoering van werfcontroles en archeologische kortlopende 
begeleidingen. Grootschalige projecten worden uitbesteed aan 
projectarcheologen of studiebureaus. 

 
 Vrijwilligers 
In de regio zijn naast de heemkundekringen diverse vrijetijdsarcheologen actief. 
Vaak zijn deze enkel actief in het archeologische voortraject, met name bij de 
inventarisatie (veldprospectie, verzamelen van historisch kaartenmateriaal,…). De 
ZOLAD heeft de intentie deze twee partijen ook in het vervolgtraject in te 
schakelen. Hierdoor krijgen zij een meer volledig beeld van de archeologische 
problematiek. 

 
 Projectarcheologen 
Deze categorie van archeologen wordt ofwel aangeworven door de bouwheer, 
ofwel door de aannemer. Zij staan evenwel onder leiding van de ZOLAD. De 
aanwerving gebeurt rechtstreeks of via een uitzendkantoor. Omwille van de 
wetgeving op de BTW is het niet aangeraden dat de ZOLAD de 
projectarcheologen in dienst neemt. De prijs van een projectarcheoloog bedraagt 
ca. € 3500 op maandbasis. 

 
 Commerciële archeologische studiebureaus 
Wanneer de aanwerving van één of meerdere projectarcheologen om technische 
of andere redenen niet mogelijk is, kan overwogen worden een commercieel 
archeologisch studiebureau in te schakelen. Dit is echter een dure 
aangelegenheid. Daartegenover staat dat er voor een totaalpakket aan diensten 
wordt gezorgd (de inrichting van het terrein, de coördinatiekosten, …). Dergelijke 
diensten moeten in het geval van aanwerving van projectarcheologen door de 
ZOLAD zelf uitgevoerd worden. 

 
 Specialisten 
Bij archeologisch onderzoek wordt tegenwoordig meer en meer beroep gedaan 
op specialisten. Het gaat dan voornamelijk om specifieke taken zoals 
aardewerkstudie, macrorestenonderzoek, slijpplaatonderzoek of 
dateringsmethoden.  
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Addendum 1 

Stand van zaken, Plan van Aanpak & 
Planning 2006 
 
Sinds mei 2005 voerde de ZOLAD, met het oog op het te schrijven beleidsplan, al 
een aantal voorbereidende taken uit. Hieronder kan men een stand van zaken van 
deze taken vinden. Voorts vindt men ook een praktijkgericht puntenplan en de 
noodzakelijke stappen die hiervoor nodig zijn. 
 
Inventarisatie 
Verwezenlijkingen en status van de inventarisatie in 2005: 

- Het activeren van de CAI in de regio Bilzen-Riemst-Lanaken 
- Bijwerken en actualiseren van de CAI 
- Instellen van een archeologisch meldpunt in de regio 
- Aanmaak geo-kader voor de inventarisatie in een GIS-omgeving 

 geo-refereren van oud kaartmateriaal 
 aanschaf van het DHM 
 digitaliseren van data 

- Samenwerking met vrijetijdsarcheologen en metaalprospectors 
- Bepaling van de kennislacunes 

 
In 2006 zal de ZOLAD zich wat de inventarisatie betreft richten op: 

- Het opstellen van een specifiek Plan van Aanpak Inventarisatie 
- Het opmaken van een vlakdekkende archeologische inventaris van de regio 

Bilzen-Riemst-Lanaken 
- Het produceren van een kaart met de prospecteerbare delen van de regio  
- Het produceren van een kaart met recente en subrecente verstoringen 
- Het opvullen van de eerder geciteerde archeologische kennislacunes 
- Inventarisatie van de knelpuntgebieden voor zover gekend 
- De inventarisatie van cultuurhistorische waarden 
- De verdere interpretatie van oud kaartmateriaal  
- het nemen van initiatieven ten behoeve van luchtfotografische prospectie 
- het instellen van een archeologisch meldpunt in de regio 

 
Hiervoor zullen deze noodzakelijke stappen gezet worden: 

- Ondersteunen van de CAI-werking 
- Actief stimuleren en sturen van vrijtijdsarcheologen 
- Deelnemen aan regionale prospectie-initiatieven 
- Oprichten van archeologische werkgroepen tbv een vlakdekkende prospectie 
- Nemen van initiatieven tbv een cultuurhistorische inventarisatie 
- Opsporen van oud kaartenmateriaal 
- Onderzoeken van de mogelijkheid om luchtprospecties in eigen beheer te 

laten uitvoeren 
- Communiceren van archeologische meldingsplicht 
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Evaluatie 
Verwezenlijkingen en status van de evaluatie in 2005: 

- bepalen van te evalueren en te waarderen archeologische vindplaatsen 
(zijnde Waltwilder, Briegden en Millen – zie hoger) 

 
In 2006 zal de ZOLAD zich wat de evaluatie betreft richten op: 

- Het voeren van onderhandelingen tbv. de financiering van evaluerend en 
waarderend onderzoek 

- Het opsporen en het waarderen van oude collecties 
- Selecteren van nieuwe te evalueren sites, rekening houdend met de 

knelpuntgebieden 
- Indienen van een projectvoorstel monitoring en dit verdedigen bij de CAI-

stuurgroep 
 
Hiervoor zullen deze noodzakelijke stappen gezet worden: 

- zoeken naar of het aanboren van (externe) financiering voor de 
archeologische evaluatie van archeologische vindplaatsen in de regio 

- zoeken naar partners voor de archeologische evaluatie van archeologische 
vindplaatsen in de regio 

- Opstellen van projectvoorstel monitoring 
 
Advisering 
Verwezenlijkingen en status van de advisering in 2005: 

- Uitbrengen van ca. 190 adviezen in het kader van stedenbouwkundige 
vergunningen 

- Advieskaart versie 1.0 
- Gevorderde onderhandelingen in het kader van de BPA-procedures 

 
In 2006 zal de ZOLAD zich wat de advisering betreft richten op: 

- Het verder verfijnen van de zonering ten behoeve van archeologische 
adviezen (advieskaart versie 2.0) 

- Het bijstellen van criteria 
- Het bijsturen van de adviesprocedure 
- Het verder onderhandelen met de gemeentelijke diensten inzake de noodzaak 

van archeologisch advies 
 
Hiervoor zullen deze noodzakelijke stappen gezet worden: 

- Het uitvoeren van activiteiten gericht op kennis- en dataverwerving 
(inventarisatie,….) 

- Het evalueren van de archeologische adviesprocedure 
- Het verder sensibiliseren van de gemeentelijke diensten inzake archeologie 

 
Implementatie en beheer 
Verwezenlijkingen en status van de implementatie in 2005: 

- Opstellen van adviesprocedures in het kader van stedenbouwkundige 
vergunningen 

- Beginnende en gevorderde onderhandelingen in het kader van het GRS van 
de deelnemende gemeenten 

 
In 2006 zal de ZOLAD zich wat de implementatie betreft richten op: 
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- Het toelichten van dit beleidsplan 
- Het schrijven van archeologische paragrafen in het kader van 

vergunningsprocedures 
- het schrijven van een (financiële) haalbaarheidsstudie 
- het onderzoeken van de mogelijkheid VLM-beheersovereenkomsten af te 

sluiten. 
 
Hiervoor zullen deze noodzakelijke stappen gezet worden: 

- het communiceren van dit beleidsplan naar alle geledingen van de bevolking 
- Het bijsturen van de adviesprocedure 
- Het verder sensibiliseren van de gemeentelijke diensten inzake archeologie 
- Het overleggen met de Vlaamse Landmaatschappij 

 
Ontsluiting en communicatie 
Verwezenlijkingen en status van de ontsluiting en communicatie in 2005: 

- Diverse acties naar aanleiding van projecten te Bilzen (Markt) en Lanaken 
(Veldwezelt) 

 Bilzen in Beeld 19/7/2005: De markt te Bilzen 
 Inrichten van een infokeet met tekst- en fotomateriaal op de markt 
 Diverse persberichten op www.archeonet.be 
 Archeologische wandeling te Bilzen 
 Diverse krantenberichten nav. vondsten te Bilzen 
 radio-interviews nav. vondsten te Bilzen 

- Start opmaak van de website www.zolad.be 
 
In 2006 zal de ZOLAD zich wat de ontsluiting en communicatie betreft richten op: 

- Verspreiden van perscommuniqués nav. archeologische projecten 
- Uitbouwen van een archeologisch communicatieproject, mogelijk in 

samenwerking met een hogeschool 
- Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, projectmatige en andere (Open 

Monumentendag, Erfgoeddag,…) 
- On-line gaan van www.zolad.be regelmatig publiceren van bijdragen in de 

regionale of gemeentelijke pers 
- Deelnemen aan lezingenreeksen (O.a. Spraakwater in Tongeren) 
- Organiseren van lezingen tbv. de bewoners van Bilzen, Riemst en Lanaken 

 
Hiervoor zullen deze noodzakelijke stappen gezet worden: 

- Uitbouwen van een netwerk van perscontacten 
- Contact zoeken met hogeschool en mogelijkheid onderzoeken samen een 

project uit te bouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archeonet.be/
http://www.zolad.be/
http://www.zolad.be/
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Stand van zaken, Plan van Aanpak & Planning 2007 
 
In dit gedeelte wordt de planning die in 2005 voor 2006 werd vooropgesteld 
geëvalueerd en terug vertaald naar een praktijkgericht stappenplan voor 2007. De 
volgende legende wordt gehanteerd voor de status: 1) voltooid, 2) bijna voltooid, 3) 
lopende, 4) gestart, 5) niet gestart. Voor de gemeentes worden de volgende 
symbolen gebruikt: (x) Riemst, (o) Bilzen en (+) Lanaken. Indien het om een 
vlakdekkende actie gaat, wordt er geen melding van een gemeente gemaakt. Ten 
slotte wordt ook het voorlopige veldwerkprogramma en hun eventuele uitvoerders 
toegelicht. 
 

Inventarisatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2006 wat de inventarisatie betreft zou richten 
op: 

Item Status 

Het opstellen van een specifiek Plan van Aanpak Inventarisatie 1 

Het opmaken van een vlakdekkende archeologische inventaris van de 
regio Bilzen-Riemst-Lanaken 

3 (x) 

Het produceren van een kaart met de prospecteerbare delen van de regio  3 (x) 

Het produceren van een kaart met recente en subrecente verstoringen 4 

Het opvullen van de archeologische kennislacunes 3 

Inventarisatie van de knelpuntgebieden voor zover gekend 1 

De inventarisatie van cultuurhistorische waarden 5 

De verdere interpretatie van oud kaartmateriaal  2 

Het nemen van initiatieven ten behoeve van luchtfotografische prospectie 3 

Stimuleren en sturen van vrijetijdsarcheologen 3 

Het instellen van een archeologisch meldpunt in de regio 1 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2007 de volgende stappen zetten: 

- Maken van en het up-to-date houden van een overzicht van de 
archeologische erfgoedwaarden in de regio (cf. resultaatsverbintenis) 

- Verder ondersteunen van de CAI-werking 
- Redigeren van de in ZOLAD-gebied gelegen archeopolygonen 
- In stand houden van de archeologische werkgroepen tbv een vlakdekkende 

prospectie 
- Nemen van initiatieven tbv een cultuurhistorische inventarisatie 
- Verder speuren naar oud kaartenmateriaal 
- Blijven communiceren van archeologische meldingsplicht 
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Evaluatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2006 wat de evaluatie betreft zou richten op: 

Item Status 

Het voeren van onderhandelingen tbv. de financiering van evaluerend en 
waarderend onderzoek 

4 

Het opsporen en het waarderen van oude collecties 4 

Selecteren van nieuwe te evalueren sites, rekening houdend met de 
knelpuntgebieden 

3 

Indienen van een projectvoorstel monitoring en dit verdedigen bij de CAI-
stuurgroep 

3 en 5 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2007 de volgende stappen zetten: 

- zoeken naar of het aanboren van (externe) financiering voor de 
archeologische evaluatie van archeologische vindplaatsen in de regio 

- zoeken naar partners voor de archeologische evaluatie van archeologische 
vindplaatsen in de regio 

- Opstellen van items voor de GEWAS-kaart en GEWAS-dossiers 
- Opstellen van projectvoorstel monitoring 

 

Advisering 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2006 wat de advisering betreft zou richten op: 

Item Status 

Het verder verfijnen van de zonering ten behoeve van archeologische 
adviezen (advieskaart versie 2.0) 

3 

Het bijstellen van criteria 3 

Het bijsturen van de adviesprocedure 2 (x, o), 
3 (+) 

Het verder onderhandelen met de gemeentelijke diensten inzake de 
noodzaak van archeologisch advies 

1 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2007 de volgende stappen zetten: 

- Het uitvoeren van activiteiten gericht op kennis- en dataverwerving 
(inventarisatie,….) 

- Het evalueren van de archeologische adviesprocedure 
- Het verder sensibiliseren van de gemeentelijke diensten inzake archeologie 

 

Implementatie en beheer 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2006 wat de implementatie en beheer betreft 
zou richten op: 

Item Status 

Het toelichten van het beleidsplan 5 

Het schrijven van archeologische paragrafen in het kader van 
vergunningsprocedures 

3 
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het schrijven van een (financiële) haalbaarheidsstudie 344 

Bewaken van de integratie, op termijn, van het archeologische beleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw 

3 

het onderzoeken van de mogelijkheid VLM-beheersovereenkomsten af te 
sluiten. 

4 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2007 de volgende stappen zetten: 

- het communiceren van dit beleidsplan naar alle geledingen van de bevolking 
- Het blijven opvolgen en evalueren van de adviesprocedure 
- Het verder sensibiliseren van de gemeentelijke diensten inzake archeologie 
- Het overleggen met de Vlaamse Landmaatschappij 

 

Ontsluiting en communicatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2006 wat de ontsluiting en communicatie 
betreft zou richten op: 

Item Status 

Verspreiden van perscommuniqués nav. archeologische projecten 3 

Uitbouwen van een archeologisch communicatieproject, mogelijk in 
samenwerking met een hogeschool 

5 

Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, projectmatige en andere 
(Open Monumentendag, Erfgoeddag,…) 

3 

On-line gaan van www.zolad.be 5 

regelmatig publiceren van bijdragen in de regionale of gemeentelijke pers 3 

Deelnemen aan lezingenreeksen (O.a. Spraakwater in Tongeren) 3 

Opzetten van kleine tentoonstellingen op locaties met een laagdrempelig 
karakter 

1 (x), 3 
(o,+) 

Uitbouwen van een netwerk van perscontacten 2 

Organiseren van lezingen tbv. de bewoners van Bilzen, Riemst en 
Lanaken 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2007 de volgende stappen zetten: 

- Contact zoeken met hogeschool en mogelijkheid onderzoeken samen een 
project uit te bouwen 

- On-line gaan van www.zolad.be 
 
Wat de reguliere administratie betreft is geen exacte planning mogelijk. Deze is met 
name afhankelijk van de (duur van de) projecten, de hoeveelheid adviesaanvragen, 
de CAI-redactie-tijd, interne en externe vergaderingen,…enz. 
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Stand van zaken, Plan van Aanpak & Planning 2008 
 
In dit gedeelte wordt de planning die in 2006 voor 2007 werd vooropgesteld 
geëvalueerd en terug vertaald naar een praktijkgericht stappenplan voor 2008. De 
volgende legende wordt gehanteerd voor de status: 1) voltooid, 2) bijna voltooid, 3) 
lopende, 4) gestart, 5) niet gestart en 6) voorlopig gestaakt. Voor de gemeentes 
worden de volgende symbolen gebruikt: (x) Riemst, (o) Bilzen en (+) Lanaken. Indien 
het om een vlakdekkende actie gaat, wordt er geen melding van een gemeente 
gemaakt. Ten slotte wordt ook het voorlopige veldwerkprogramma en hun eventuele 
uitvoerders toegelicht. 
 

Inventarisatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2007 wat de inventarisatie betreft zou richten 
op: 

Item Status 

Het opmaken van een vlakdekkende archeologische inventaris van de 
regio Bilzen-Riemst-Lanaken 

3 

Het produceren van een kaart met de prospecteerbare delen van de regio  1 (x), 4 
(o,+) 

Het produceren van een kaart met recente en subrecente verstoringen 6 

Het opvullen van de archeologische kennislacunes 3 

De inventarisatie van cultuurhistorische waarden 6 

De verdere interpretatie van oud kaartmateriaal  1 

Het nemen van initiatieven ten behoeve van luchtfotografische prospectie 3 

Stimuleren en sturen van vrijetijdsarcheologen 3 

Maken van en het up-to-date houden van een overzicht van de 
archeologische erfgoedwaarden in de regio (cf. resultaatsverbintenis) 

3 

Verder ondersteunen van de CAI-werking 3 

Redigeren van de in ZOLAD-gebied gelegen archeopolygonen 2 

In stand houden van de archeologische werkgroepen tbv een 
vlakdekkende prospectie 

3 

Nemen van initiatieven tbv een cultuurhistorische inventarisatie 6 

Verder speuren naar oud kaartenmateriaal 3 

Blijven communiceren van archeologische meldingsplicht 3 

  

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2008 de volgende stappen zetten: 

- Intensifiëren van de contacten en de samenwerking met metaalprospectie-
amateurs met het oog op een betere afstemming 

- Pilootproject vliegtuigarcheologie 
- Inventarisatie crashsites WOII 
- Opmaken van themakaarten op basis van CAI 
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Evaluatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2007 wat de evaluatie betreft zou richten op: 

Item Status 

Het voeren van onderhandelingen tbv. de financiering van evaluerend en 
waarderend onderzoek 

2 

Het opsporen en het waarderen van oude collecties 2 

Selecteren van nieuwe te evalueren sites, rekening houdend met de 
knelpuntgebieden 

3 

Indienen van een projectvoorstel monitoring en dit verdedigen bij de CAI-
stuurgroep 

245 en 
5 

zoeken naar of het aanboren van (externe) financiering voor de 
archeologische evaluatie van archeologische vindplaatsen in de regio 

3 

zoeken naar partners voor de archeologische evaluatie van 
archeologische vindplaatsen in de regio 

3 

Opstellen van items voor de GEWAS-kaart en GEWAS-dossiers 5 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2008 de volgende stappen zetten: 

- Opstarten evaluatieprojecten (cfr. Caestert) 
- Proefproject uitwerken ism. de provincie Limburg 

 

Advisering 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2007 wat de advisering betreft zou richten op: 

Item Status 

Het verder verfijnen van de zonering ten behoeve van archeologische 
adviezen (advieskaart versie 2.0) 

6 

Het bijstellen van criteria 6 

Het evalueren van de archeologische adviesprocedure 1 

Het bijsturen van de adviesprocedure 1 

Het uitvoeren van activiteiten gericht op kennis- en dataverwerving 
(inventarisatie,….) 

6 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2008 geen verdere volgende 
stappen zetten. 
 

Implementatie en beheer 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2007 wat de implementatie en beheer betreft 
zou richten op: 

Item Status 

Het toelichten van het beleidsplan 1 
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Het schrijven van archeologische paragrafen in het kader van 
vergunningsprocedures 

3 

het schrijven van een (financiële) haalbaarheidsstudie 346 

Bewaken van de integratie, op termijn, van het archeologische beleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw 

3 

het onderzoeken van de mogelijkheid VLM-beheersovereenkomsten af te 
sluiten. 

6 

het communiceren van het beleidsplan naar alle geledingen van de 
bevolking 

1 

Het blijven opvolgen en evalueren van de adviesprocedure 3 

Het verder sensibiliseren van de gemeentelijke diensten inzake 
archeologie 

3 

Het overleggen met de Vlaamse Landmaatschappij 6 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2008 de volgende stappen zetten: 

- Kwaliteitsnorm opstellen 
- Kwaliteitsnorm laten goedkeuren door schepencollege‟s 
- Een proefproject met een Lokaal Archeologische Beheersplan te Pietersheim 

 

Ontsluiting en communicatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2007 wat de ontsluiting en communicatie 
betreft zou richten op: 

Item Status 

Verspreiden van perscommuniqués nav. archeologische projecten 3 

Uitbouwen van een archeologisch communicatieproject, mogelijk in 
samenwerking met een hogeschool 

6 

Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, projectmatige en andere 
(Open Monumentendag, Erfgoeddag,…) 

3 

On-line gaan van www.zolad.be 2 

regelmatig publiceren van bijdragen in de regionale of gemeentelijke pers 3 

Deelnemen aan lezingenreeksen (O.a. Spraakwater in Tongeren) 3 

Opzetten van kleine tentoonstellingen op locaties met een laagdrempelig 
karakter 

3 

Uitbouwen van een netwerk van perscontacten 1 

Organiseren van lezingen tbv. de bewoners van Bilzen, Riemst en 
Lanaken 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2008 geen verdere stappen zetten. 
 
Wat de reguliere administratie betreft is geen exacte planning mogelijk. Deze is met 
name afhankelijk van de (duur van de) projecten, de hoeveelheid adviesaanvragen, 
de CAI-redactie-tijd, interne en externe vergaderingen,…enz. 
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Stand van zaken, Plan van Aanpak & Planning 2009 
 
In dit gedeelte wordt de planning die in 2007 voor 2008 werd vooropgesteld 
geëvalueerd en terug vertaald naar een praktijkgericht stappenplan voor 2009. De 
volgende legende wordt gehanteerd voor de status: 1) voltooid, 2) bijna voltooid, 3) 
lopende, 4) gestart, 5) niet gestart, 6) voorlopig gestaakt en 7) geschrapt wegens niet 
haalbaar. Voor de gemeentes worden de volgende symbolen gebruikt: (x) Riemst, (o) 
Bilzen en (+) Lanaken. Indien het om een vlakdekkende actie gaat, wordt er geen 
melding van een gemeente gemaakt. Ten slotte wordt ook het voorlopige 
veldwerkprogramma en hun eventuele uitvoerders toegelicht. 
 

Inventarisatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2008 wat de inventarisatie betreft zou richten 
op: 
 

Item Status 

Het opmaken van een vlakdekkende archeologische inventaris van de 
regio Bilzen-Riemst-Lanaken 

3 

Het produceren van een kaart met de prospecteerbare delen van de regio  1 (x), 3 
(o,+) 

Het produceren van een kaart met recente en subrecente verstoringen 4 

Het opvullen van de archeologische kennislacunes 3 

De inventarisatie van cultuurhistorische waarden 7 

Nemen van initiatieven tbv een cultuurhistorische inventarisatie 7 

Het nemen van initiatieven ten behoeve van luchtfotografische prospectie 3 

Stimuleren en sturen van vrijetijdsarcheologen 3 

Maken van een overzicht van de archeologische erfgoedwaarden in de 
regio (cf. resultaatsverbintenis) 

1 

Het up-to-date houden van een overzicht van de archeologische 
erfgoedwaarden in de regio (cf. resultaatsverbintenis) 

3 

Verder ondersteunen van de CAI-werking 3 

In stand houden van de archeologische werkgroepen tbv een 
vlakdekkende prospectie 

3 

Verder speuren naar oud kaartenmateriaal 2 

Blijven communiceren van archeologische meldingsplicht 3 

Intensifiëren van de contacten en de samenwerking met metaalprospectie-
amateurs met het oog op een betere afstemming 

3 

Pilootproject vliegtuigarcheologie 1 

Inventarisatie crashsites WOII 1 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2009 geen verdere stappen zetten: 
 
 
 
 
 



Jaarverslag ZOLAD 2009 

 
 

211 

 

Evaluatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2008 wat de evaluatie betreft zou richten op: 
 

Item Status 

Het voeren van onderhandelingen tbv. de financiering van evaluerend en 
waarderend onderzoek 

2 

Het opsporen en het waarderen van oude collecties 2 

Selecteren van nieuwe te evalueren sites, rekening houdend met de 
knelpuntgebieden 

3 

Indienen van een projectvoorstel monitoring  247  

Dit projectvoorstel monitoring verdedigen bij de CAI-stuurgroep 5 

Zoeken naar of het aanboren van (externe) financiering voor de 
archeologische evaluatie van archeologische vindplaatsen in de regio 

1 

Zoeken naar partners voor de archeologische evaluatie van 
archeologische vindplaatsen in de regio 

1 

Opstellen van items voor de GEWAS-kaart en GEWAS-dossiers 3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2009 de volgende stappen zetten: 

- Opstarten evaluatieprojecten (cfr. inheems-romeinse landelijke bewoning) 
 

Advisering 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2008 wat de advisering betreft zou richten op: 
 

Item Status 

Het verder verfijnen van de zonering ten behoeve van archeologische 
adviezen (advieskaart versie 2.0) 

6 

Het bijstellen van criteria 6 

Het uitvoeren van activiteiten gericht op kennis- en dataverwerving 
(inventarisatie,….) 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2009 geen verdere volgende 
stappen zetten. 
 

Implementatie en beheer 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2008 wat de implementatie en beheer betreft 
zou richten op: 
 

Item Status 

Het schrijven van archeologische paragrafen in het kader van 
vergunningsprocedures 

3 
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het schrijven van een (financiële) haalbaarheidsstudie 348 

Bewaken van de integratie, op termijn, van het archeologische beleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw 

3 

het onderzoeken van de mogelijkheid VLM-beheersovereenkomsten af te 
sluiten. 

3 

Het blijven opvolgen en evalueren van de adviesprocedure 3 

Het verder sensibiliseren van de gemeentelijke diensten inzake 
archeologie 

3 

Het overleggen met de Vlaamse Landmaatschappij 3 

Kwaliteitsnorm opstellen 5 

Kwaliteitsnorm laten goedkeuren door schepencollege‟s 5 

Een proefproject met een Lokaal Archeologische Beheersplan te 
Pietersheim 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2008 geen verdere stappen zetten: 
 

Ontsluiting en communicatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2008 wat de ontsluiting en communicatie 
betreft zou richten op: 
 

Item Status 

Verspreiden van perscommuniqués nav. archeologische projecten 3 

Uitbouwen van een archeologisch communicatieproject, mogelijk in 
samenwerking met een hogeschool 

6 

Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, projectmatige en andere 
(Open Monumentendag, Erfgoeddag,…) 

3 

On-line gaan van www.zolad.be 1 

Regelmatig publiceren van bijdragen in de regionale of gemeentelijke pers 3 

Deelnemen aan lezingenreeksen (O.a. Spraakwater in Tongeren) 3 

Opzetten van kleine tentoonstellingen op locaties met een laagdrempelig 
karakter 

2 

Jaarlijks organiseren van lezingen tbv. de bewoners van Bilzen, Riemst en 
Lanaken 

3 

ZOLAD-Nieuwsbrief 1 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2008 geen verdere stappen zetten. 
Wat de reguliere administratie betreft is geen exacte planning mogelijk. Deze is met 
name afhankelijk van de (duur van de) projecten, de hoeveelheid adviesaanvragen, 
interne en externe vergaderingen,…enz. 
 
Wat het veldwerk betreft, is een lijst met toekomstige projecten opgesteld. Er wordt, 
in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen planning opgesteld; de ervaring leert dat 
deze planning al in de eerste weken van januari al niet meer geldig is. 
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(Mogelijk) Veldwerk 
Adellijke stift Munsterbilzen (Bilzen) – vervolg 2008 
Pilootprojecten in woonuitbreidings-gebieden (Bilzen) 
Oude tramweg Munsterbilzen (Bilzen) 
Aquafin Hoevenlaan (Bilzen) 
Aquafin Katteberg (Bilzen) 
Herinrichting Dell - Buisen (Bilzen), 
Herinrichting Begeveld te Schoonbeek (Bilzen), 
Verbetering Oude Tongersestraat te Bilzen – 1ste faze (Bilzen), 
Herinrichting Nieuwstraat te Bilzen (Bilzen) 
Herinrichting Fonteinstraat te Rijkhoven(Bilzen). 
Vlakdekkende prospectie (Riemst en Bilzen) 
Evaluatie inheems-romeinse bewoning langs Romeinse weg (Riemst) 
Guldendael te Kanne (Riemst) 
Montenaken te Vroenhoven (Riemst) 
Uitbreiding industrieterrein “Op het Reeck” (Riemst) 
Erosiebestrijdingsplan Millen (Riemst) 
Aquafin Millerbeek (Riemst) 
Bouw turnzaal Millen (Riemst) 
Herinrichting centrum Riemst (Riemst) 
Uitbreiding kerkhof Zussen (Riemst) 
Voortgezet onderzoek Caestert (Riemst) 
Uitbreiding leemgroeve te Veldwezelt-Kesselt (Groeve Nelissen) – vervolg (Lanaken) 
Vlakdekkend onderzoek Molenweideplein (Lanaken) 
Begeleiding werf Reckheim (Lanaken) 
Pietersheim te Lanaken – occasionele registraties (Lanaken)  
Verkaveling aan de Heserstraat te Veldwezelt (Lanaken) 
Uitbreiding campus ZOL Sint-Barbara te Lanaken (Lanaken) 
Uitbreiding leemgroeve Vandersanden te Kesselt – vervolg 2008 (Lanaken) 
Monitoring Fortengordel (Lanaken) 
 
Beleid 
Gemeentelijke archeologische verordening (Bilzen) 
Dousberg- Veldwezelt-Hezerwater (Lanaken) 
Evaluatie proefsleuven-onderzoek tov. Groundtracer (Lanaken) 
Uitbreiding naar Hoeselt (en Kortessem?) 
Inventarisatie collectie Groenendijk (Riemst) 
 
Ontsluiting 
Fietsroutenetwerk (ZOLAD-gebied) 
Dossier Apostelhuis (Bilzen) 
Kasteel d‟Asprymont-Lynden (Lanaken) 
Leader+ Vlijtingen en Zichen (Riemst) 
Publicatie boek Pietersheim (Lanaken) 
Romeinse weg en inheems-Romeinse landelijke bewoning erlangs 
 
Andere 
Opleiding Archeologie ikv gidsenopleiding (Syntra Limburg) 
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Stand van zaken & Planning 2010 
 
In dit gedeelte wordt de planning die in 2008 voor 2009 werd vooropgesteld 
geëvalueerd en terug vertaald naar een praktijkgericht stappenplan voor 2010. De 
volgende legende wordt gehanteerd voor de status: 1) voltooid, 2) bijna voltooid, 3) 
lopende, 4) gestart, 5) niet gestart, 6) voorlopig gestaakt en 7) geschrapt wegens niet 
haalbaar. Voor de gemeentes worden de volgende symbolen gebruikt: (x) Riemst, (o) 
Bilzen en (+) Lanaken. Indien het om een vlakdekkende actie gaat, wordt er geen 
melding van een gemeente gemaakt. Ten slotte wordt ook het voorlopige 
veldwerkprogramma en hun eventuele uitvoerders toegelicht. 
 

Inventarisatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2009 wat de inventarisatie betreft zou richten 
op: 
 

Item Status 

Het opmaken van een vlakdekkende archeologische inventaris van de 
regio Bilzen-Riemst-Lanaken 

3 

Het produceren van een kaart met de prospecteerbare delen van de regio  1 (x), 3 
(o,+) 

Het produceren van een kaart met recente en subrecente verstoringen 2 

Het opvullen van de archeologische kennislacunes 1 

Het nemen van initiatieven ten behoeve van luchtfotografische prospectie 7 

Stimuleren en sturen van vrijetijdsarcheologen 3 

Het up-to-date houden van een overzicht van de archeologische 
erfgoedwaarden in de regio (cf. resultaatsverbintenis) 

3 

Verder ondersteunen van de CAI-werking 3 

In stand houden van de archeologische werkgroepen tbv een 
vlakdekkende prospectie 

7 

Verder speuren naar oud kaartenmateriaal 2 

Blijven communiceren van archeologische meldingsplicht 3 

Intensifiëren van de contacten en de samenwerking met metaalprospectie-
amateurs met het oog op een betere afstemming 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2010 geen verdere stappen zetten: 
 

Evaluatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2009 wat de evaluatie betreft zou richten op: 
 

Item Status 

Het voeren van onderhandelingen tbv. de financiering van evaluerend en 
waarderend onderzoek 

1 

Het opsporen en het waarderen van oude collecties 2 

Selecteren van nieuwe te evalueren sites, rekening houdend met de 2 
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knelpuntgebieden 

Indienen van een projectvoorstel monitoring  1 

Dit projectvoorstel monitoring verdedigen bij de CAI-stuurgroep 7 

Opstarten van evaluatieprojecten 3 

Opstellen van items voor de GEWAS-kaart en GEWAS-dossiers (opm.: in 
2009 werd ook gewerkt aan de BEWAER-zones) 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2010 de volgende stappen zetten: 

- Herneming evaluatieprojecten 
- BEWAER-zones afbakenen 

 

Advisering 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2009 wat de advisering betreft zou richten op: 
 

Item Status 

Het verder verfijnen van de zonering ten behoeve van archeologische 
adviezen (advieskaart versie 2.0) 

6 

Het bijstellen van criteria 7 

Het uitvoeren van activiteiten gericht op kennis- en dataverwerving 
(inventarisatie,….) 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2010 geen verdere volgende 
stappen zetten. Er zal wel gepoogd worden om het nieuwe sjabloon dat in 2009 
ingang vond, verder te verfijnen. 
 

Implementatie en beheer 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2009 wat de implementatie en beheer betreft 
zou richten op: 
 

Item Status 

Het schrijven van archeologische paragrafen in het kader van 
vergunningsprocedures 

3 

het schrijven van een (financiële) haalbaarheidsstudie 349 

Bewaken van de integratie, op termijn, van het archeologische beleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw 

3 

het onderzoeken van de mogelijkheid VLM-beheersovereenkomsten af te 
sluiten. 

7 

Het blijven opvolgen en evalueren van de adviesprocedure 3 

Het verder sensibiliseren van de gemeentelijke diensten inzake 
archeologie 

3 

Het overleggen met de Vlaamse Landmaatschappij 7 

Kwaliteitsnorm opstellen 7 
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Kwaliteitsnorm laten goedkeuren door schepencollege‟s 7 

Een proefproject met een Lokaal Archeologische Beheersplan te 
Pietersheim 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2010 geen verdere stappen zetten: 
 

Ontsluiting en communicatie 

 
Er was gepland dat de ZOLAD zich in 2009 wat de ontsluiting en communicatie 
betreft zou richten op: 
 

Item Status 

Verspreiden van perscommuniqués nav. archeologische projecten 3 

Uitbouwen van een archeologisch communicatieproject, mogelijk in 
samenwerking met een hogeschool 

7 

Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, projectmatige en andere 
(Open Monumentendag, Erfgoeddag,…) 

3 

Regelmatig publiceren van bijdragen in de regionale of gemeentelijke pers 3 

Deelnemen aan lezingenreeksen (O.a. Spraakwater in Tongeren) 3 

Opzetten van kleine tentoonstellingen op locaties met een laagdrempelig 
karakter 

2 

Jaarlijks organiseren van lezingen tbv. de bewoners van Bilzen, Riemst en 
Lanaken 

3 

 
Naast de reeds lopende zaken zal de ZOLAD in 2010 geen verdere stappen zetten. 
 
Wat de reguliere administratie betreft, verwijzen we naar de planning in het overzicht 
in Deel II. 
 
Wat het veldwerk betreft, is een lijst met toekomstige projecten opgesteld. Er wordt, 
opnieuw geen planning opgesteld; de ervaring leerde ons immers dat deze planning 
al in de eerste weken van januari al niet meer geldig was. Enkele kleine projecten die 
geen invloed hebben op het tijdschema worden niet vermeld. 
 
(Mogelijk) Veldwerk (niet-exhaustief) 
Aquafin Katteberg (Bilzen) 
Ontsluitingsproject Jonkholt (Bilzen) 
Herinrichting Dell - Buisen (Bilzen), 
Bouw politiekantoor Bilzen (Bilzen) 
Herinrichting Begeveld te Schoonbeek (Bilzen), 
Bouw van 8 woningen te Merem (Bilzen) 
Verkaveling Laarstraat te Beverst (Bilzen 
Herinrichting Nieuwstraat te Bilzen (Bilzen) 
Vlakdekkende prospectie (Riemst en Bilzen) 
Evaluatie inheems-romeinse bewoning langs Romeinse weg – vervolg (Riemst)  
Loods aan de Heukelommerweg (Riemst) 
Guldendael te Kanne (Riemst) 
Montenaken te Vroenhoven (Riemst) 
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Uitbreiding industrieterrein “Op het Reeck” (Riemst) 
Aquafin Millerbeek (Riemst) 
Uitbreiding Coenegracht-substraat te Zussen (Riemst) 
Uitbreiding Meubelen Eycken te Herderen (Riemst) 
Uitbreiding Meubelen Jore te Millen (Riemst) 
Heraanleg schoolomgeving centrum (Riemst) 
Herinrichting centrum Riemst (Riemst) 
Uitbreiding kerkhof Zussen (Riemst) 
Voortgezet onderzoek Caestert (Riemst) 
Aanleg bufferbekken te Lanaken (Lanaken) 
Verkaveling Daalbroekstraat te Rekem (Lanaken) 
Uitbreiding leemgroeve te Veldwezelt-Kesselt (Groeve Nelissen) – vervolg (Lanaken) 
Vlakdekkend onderzoek Molenweideplein (Lanaken) 
Begeleiding werf Reckheim (Lanaken) 
Uitbreiding leemgroeve Vandersanden te Kesselt – vervolg 2008 (Lanaken) 
Verkaveling Teuven (Voeren) 
 
Beleid 
Minimumnormen Vlaamse Archeologie 
Gemeentelijke archeologische verordening (Bilzen) 
Dousberg- Veldwezelt-Hezerwater (Lanaken) 
Beleidsvorming IOED ZOLAD+ 
Ontginnings-PVE Leembank 
Werkgroepen m.b.t. decreetvorming Onroerend Erfgoed 
 
Ontsluiting 
Fietsroutenetwerk (ZOLAD-gebied) 
Dossier Apostelhuis (Bilzen) 
Kasteel d‟Asprymont-Lynden (Lanaken) 
Leader+ Vlijtingen en Zichen (“Een landschap van kerkdorpmusea”) (Riemst) 
Leader+ Voeren (“Voeren op weg”) 
Leader+ Bilzen „”Een landschap vertelt” (ism. RLHV) 
Romeinse weg en inheems-Romeinse landelijke bewoning erlangs - vervolg (Riemst) 
Publicatie boek Europark (Lanaken) 
Publicatie boek Pietersheim (Lanaken) 
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Addendum 2 

Actoren in en rond archeologie 
in de streek Bilzen-Riemst-Lanaken 
The who’s who…the what’s what 
 
 
Afdeling Monumenten en Landschappen (AML), cel Beheersarcheologie  
Inzake beleids- en beheerstaken is de ZOLAD afhankelijk van de cel 
beheersarcheologie. Zij zijn medeoprichters van de ZOLAD. De cel 
beheersarcheologie fungeert ook als mediator tussen de archeologen werkzaam in 
Limburg. Driemaandelijks komt deze groep samen. 
In maart 2006 werden de in het kader van BBB –Beter Bestuurlijk Beleid– geplande 
hervormingen op Vlaams niveau doorgevoerd.  
De administratie verantwoordelijk voor archeologie is nu de Entiteit Onroerend 
Erfgoed (EOE) dat deel uitmaakt van het Intern Verzelfstandigd Agentschap R-O 
Vlaanderen (Ruimtelijke ordening en Onroerend Erfgoed) dat op zijn beurt 
ressorteert onder het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed (RWO-Vlaanderen) 
Op personeelsvlak waren er ook een aantal verschuivingen. Concreet kwam het er 
voor de entiteit op neer dat er per provincie één verantwoordelijke werd aangesteld 
(i.c. Limburg: Ingrid Van der Hoydonck). In Brussel werd er meer op algemeen beleid 
gewerkt (convenanten- en beschermingsdossiers,…). Deze reorganisatie heeft geen 
rechtstreekse invloed voor de werking van de ZOLAD, maar wel het vermelden 
waard. 
 
Afdelingen Territorium/Ruimtelijke Ordening van Bilzen, Riemst en Lanaken 
Met deze afdelingen wordt nauw samengewerkt om een pro-actief archeologisch 
traject uit te stippelen. Contactpersoon Riemst: Leon Nivelle, contactpersoon 
Lanaken: Patricia Kusters, Contactpersoon Bilzen: Leen Coenegrachts. 
 
Amateur- of vrijetijdsarcheologen 
Hobbyisten in de archeologie. Deze zijn vaak heel goed op de hoogte wat gaande is 
binnen hun gemeente op archeologisch vlak. Riemst heeft op dit moment een 
amateur-archeoloog in dienst (K. Groenendijk). 
 
Archeologische Onderneming bvba (ARON bvba) 
Opgericht in 2000. Eerste en enige commercieel bureau werkzaam in de archeologie 
tot 2005. 
 
Bilisium vzw. 
Heemkring van Bilzen, genoemd naar de oude naam van Bilzen. 
 
Dienst Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Milieu (ROHM) Limburg 
In het kader van art. 127 - adviesaanvragen wordt er regelmatig gecommuniceerd 
tussen deze dienst en de ZOLAD.  
 
Geschied- en Heemkring Wiosello 
Heemkring van Veldwezelt, genoemd naar de oude naam van Veldwezelt. 
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Geschied- en Ouheidkundig Genootschap Riemst (GOGRI) 
Overkoepelend genootschap van de heemkringen van Riemst. 
 
Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Sint-Ursula (GOSSU) 
Heemkring van de fusiegemeente Lanaken 
 
Grensschap Albertkanaal 
Vrijwilligersvereniging die zich inzet voor archeologie, geschiedenis en milieu in de 
Grensstreek. De vereniging wordt erkend door de gemeenten Riemst en Lanaken, 
waardoor de vereniging kan optreden als vertegenwoordiger van deze gemeenten. 
 
Historische Kring Membruggen 
Heemkring van Membruggen, een deelgemeente van Riemst 
 
Heemkring Landrada 
Heemkring van Munsterbilzen, genoemd naar de patrones van Munsterbilzen. 
 
Heemkring Rosmeer 
Heemkring van Rosmeer, deelgemeente van Bilzen. 
 
Heemkundige Kring Falla Meirs 
Heemkring van deelgemeente Val-Meer, genoemd naar de oude naam van Val en 
Meer. 
 
Heemkundig Museum Vlijtingen 
Het heemkundig museum van Vlijtingen werd opgericht onder impuls van amateur-
archeoloog Jan Spits. Het museum bevat een mooie collectie afkomstig van 
veldprospecties in de regio. 
 
Heemkundekring Zichen 
Heemkring van Zichen, een deelgemeente van Riemst. 
 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 
In 2005 werd met de eenheid prehistorische archeologie van de KUL samengewerkt. 
Deze eenheid verzorgt ook de sturing van K. Groenendijk. Ook met de eenheid 
nationale archeologie wordt samengewerkt in het kader van luchtprospecties.  
 
Projectarcheologen 
Archeologen meestal in dienst van de bouwheer en/of aannemer. Zij worden met 
projectgelden betaald. In Limburg zijn op dit moment (december 2005) voor korte of 
langere termijn 4 projectarcheologen voor diverse instanties werkzaam. 
 
Provincie Limburg, Bureau van de Provinciale Archeoloog Limburg 
Als provinciale instelling heeft het bureau geen opgravingsbevoegdheid. Het bureau, 
bestaande uit de provinciale archeoloog Linda Bogaert en haar medewerker Guido 
Schalenbourg, levert inhoudelijke steun aan de diverse archeologische actoren in de 
provincie. 
 
Provincie Limburg, Masterplan Archeologie Haspengouw 
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Door de provincie werd in 2005 een Masterplan archeologie voor Haspengouw 
uitgewerkt. De bedoeling is om voor de provincie een stappenplan op te stellen, met 
hieraan de verantwoordelijkheden gekoppeld van de diverse betrokken partijen. Dit 
Masterplan zou begin 2006 voorgesteld worden, maar uiteindelijk gebeurde dat in 
november 2007 
 
Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed, buitendienst Tongeren 
Instituut bevoegd voor archeologie op Vlaams niveau. In Tongeren werken twee 
archeologen, twee tekenaars, en een vijftal arbeiders. 
Vanaf 2008 beschikt het VIOE over een „eigen vermogen‟. Dit impliceert dat ook het 
VIOE zal kunnen meedingen bij projecten die de bouwheren in samenwerking met de 
ZOLAD zal laten uitvoeren. 
Het VIOE werkt sedert medio 2007 aan een kwaliteitsnorm. Op termijn zal deze 
kwaliteitsnorm geïmplementeerd worden in de ZOLAD-werking 
Een deel van de Vlaamse archeologen, waaronder de intergemeentelijke archeoloog 
van de ZOLAD, werd uitgenodigd op 30/3/2007 voor de startvergadering van de 
onderzoeksbalans. Deze balans dient opgemaakt tegen juni 2008. Eventuele 
resultaten zullen eveneens geïmplementeerd worden in de werking. 
 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
de VLM voerde in het verleden in de regio diverse ruilverkavelingsoperaties uit. Op 
dit moment wordt nog één project gerealiseerd (RVK Vliermaalroot). Onlangs stelde 
de VLM een nieuw initiatief voor, met name de beheersovereenkomsten. Deze 
worden afgesloten tussen de VLM en private personen of gemeentes met als doel 
bepaalde waarden, waaronder ook de archeologische, te behoeden voor vernieling. 
De VLM heeft drie archeologen in dienst die toezien op het archeologische luik. 
 
Zuid-oost-Limburgse Archeologische Dienst (ZOLAD) 
Archeologisch en intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Bilzen, Riemst en 
Lanaken. Het kantoor van de intergemeentelijke archeoloog (Tim Vanderbeken) is 
gevestigd in het gemeentehuis van Riemst, Maastrichtersteenweg 2b en is te 
bereiken op info@zolad.be. 
 

mailto:info@zolad.be
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Addendum 3. 

Voorbeeld Cultuurhistorische 
Beheerovereenkomst 
 
 

1. Inleiding 

 
Sinds een viertal jaar sluit de VLM beheerovereenkomsten (BO‟s) in uitvoering van 
Hoofdstuk 6 van Verordening (EG) Nr. 1275/1999. Momenteel bestaan er twee grote 
groepen  beheerovereenkomsten: deze die uitvoering geven aan het mestbeleid en deze die 
uitvoering geven aan de natuurwetgeving. Recent startte de VLM met de uitwerking van een 
nieuw type beheerovereenkomst waarmee cultuurhistorisch erfgoed wordt beheerd.  
 
Deze nota legt uit wat cultuurhistorische beheerovereenkomsten zijn, waarin ze kaderen en 
hoe ze toegepast kunnen worden. 
 
2. Kader 
 
Binnen de VLM zoekt men reeds een aantal jaren naar een elegante oplossing voor de 
omgang met het cultuurhistorisch erfgoed in de inrichtingsprojecten. Met de huidige 
instrumenten is het niet altijd evident om voor dit kleine, landelijke erfgoed een gepast 
beheer te voorzien. Bij het uitvoeren van projecten worden klein historisch erfgoed of 
percelen met grote archeologische waarde in de mate van het mogelijke verworven, 
eventueel ingericht en achteraf toebedeeld aan een openbaar bestuur voor verder beheer. 
Deze werkwijze is vaak omslachtig, tijdrovend en duur. Voor een aantal cultuurhistorische 
elementen kunnen cultuurhistorische beheerovereenkomsten een oplossing bieden. Deze 
elementen kunnen van bouwkundige aard zijn zoals veldkapellen, ijskelders, bunkers en 
bakovens. Zij kunnen ook van landschappelijke aard zijn zoals eendenkooien, graften, 
dijken, walgrachten of mottes. Ook elementen die deel uitmaken van het bodemarchief 
hetzij van archeologische aard zoals grafheuvels en nederzettingen, hetzij van paleo-
ecologische of geomorfologische aard zoals veenpakketten, kreekruggen en moeraskalk 
zouden kunnen beheerd worden. Tenslotte komt ook het beheer van „houtig erfgoed’ zoals 
bomen met een erfgoedwaarde, gevlochten hagen etc. voor een cultuurhistorische 
beheerovereenkomst in aanmerking. De cultuurhistorische beheerovereenkomsten zijn enkel 
bedoeld voor waardevol lokaal erfgoed dat niet beschermd is en niet beheerd wordt.  De 
belangrijkste sites in projectgebieden zouden in de toekomst nog steeds verworven worden. 
Een gerichtere inzetbaarheid van de budgetten is hiervan het gevolg. In de loop van 2000-
2001 werd daarom reeds een eerste inhoudelijk voorstel uitgewerkt door het vakinhoudelijk 
overleg “Onroerend erfgoed”. De verdere uitwerking van dit voorstel, aangevuld met een 
uitgebreide literatuurstudie en een voorstel voor een financieel, wettelijk en organisatorisch 
kader was het onderwerp van de stage van archeoloog Karl Cordemans, die werkt voor de 
cellen Beheerovereenkomsten en de Kennis & Advies van de afdeling Landelijke Inrichting. 
 
3. Cultuurhistorische beheerovereenkomsten 
 
Een snelle analyse van de VLM-projecten in de periode 1999 - 2003 levert al snel een 40-tal 
elementen of locaties op die beheerd en onderhouden zouden kunnen worden door middel 
van een of andere cultuurhistorische beheerovereenkomst. Dit illustreert de behoefte op het 
terrein aan een dergelijk flexibel instrument. Uit literatuurstudie blijkt dat o.a. ook het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland werken aan het beheer van archeologisch erfgoed via 
beheerovereenkomst of aanverwante principes. De Europese Gemeenschap geeft zelf ook 
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te kennen dat het behoud van ruraal erfgoed van groot belang is en verwijst daarbij bv. naar 
de plattelandsverordening 1257/1999. In Vlaanderen zijn er momenteel weinig 
mogelijkheden voor het beheer van niet-beschermd, lokaal erfgoed. Er is echter een 
duidelijke tendens waarneembaar naar een grotere interesse in klein erfgoed, getuige 
hiervan de uitbreidende activiteiten van de Regionale Landschappen en enkele recent 
goedgekeurde plattelandsontwikkelingsprojecten.  
 
Hoofdstuk 9 van Verordening (EG) Nr. 1257/1999 voorziet in de cofinanciering van maatregelen voor 
de bescherming en instandhouding van het landelijk erfgoed. Deze vergoeding is, in tegenstelling 
tot de beheerovereenkomsten uit hoofdstuk 6 van deze verordening, niet beperkt tot landbouwers. 
Met het sluiten van het protocol tussen de VLM enerzijds en het Vlaams betaalorgaan anderzijds op 
19 mei 2003 gaf de VLM aan volledig te kunnen werken volgens de Europese bepalingen. Europa 
voorziet de mogelijkheid tot cofinanciering tot 50 %. De Cel Beheerovereenkomsten koos in overleg 
met de (toenmalige) kabinetten Sannen en Van Grembergen en met de Afdeling Monumenten & 
Landschappen (AML) ervoor om het principe van de cultuurhistorische beheerovereenkomsten 
verder te verfijnen opdat zij in het nieuwe programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling 
(periode 2007 – 2013) zouden kunnen opgenomen worden. Ook in de nieuwe ontwerpverordening 
wordt de mogelijkheid tot cofinanciering van maatregelen voor de bescherming en instandhouding 
van het landelijk erfgoed voorzien onder As 3. 

 
Voor de inhoudelijke uitwerking van de cultuurhistorische beheerovereenkomsten wordt voor 
een groot aantal types erfgoed gedetailleerd beschreven welke beheermaatregelen wel of 
niet kunnen uitgevoerd worden door een beheerder/eigenaar. Een beheerder kan 
bijvoorbeeld de bloemperken aan een kapel onderhouden, de muren kalken en zwerfvuil 
verwijderen. Maar als het metselwerk afbrokkelt, wordt niet verwacht dat hij dit zelf herstelt 
omdat hij hiervoor waarschijnlijk niet over voldoende kennis beschikt. Hier is het wel de 
bedoeling dat hij dit snel meldt. Ook voorafgaandelijk aan het sluiten van een 
beheerovereenkomst kunnen bepaalde reparaties noodzakelijk zijn. Die kunnen voorafgaand 
aan het sluiten van de beheerovereenkomst dan misschien uitgevoerd worden door de TD 
van de gemeente of de landschapswacht. Zo werd voor een 20-tal elementen een pakket 
uitgewerkt. Door alle beheermaatregelen opnieuw te groeperen ontstonden er uiteindelijk 4 
verschillende doelstellingen: instandhouding en onderhoud van houtig erfgoed, 
instandhouding en onderhoud van landschapsstructuren met cultuurhistorische waarde, 
instandhouding en onderhoud van gebouwd erfgoed met cultuurhistorische waarde en 
instandhouding van bodemarchief. Aan elke individuele beheermaatregel wordt een 
vergoeding gekoppeld. Op maat van elk individueel erfgoedelement stelt de bevoegde 
overheidsdienst dan een specifiek pakket samen uit de beschikbare beheermaatregelen. Dit 
noemen we de à-la-carte aanpak. De totale vergoeding bestaat uit de som van de 
vergoedingen van de geselecteerde beheermaatregelen.  
Voor de berekening van de vergoeding per beheersmaatregel is uitgegaan van een aantal 
gemiddelden. Hierdoor zullen sommige beheerders „te veel‟ en andere dan weer „te weinig‟ 
ontvangen voor de maatregelen die ze uitvoeren.  De administratieve overlast wordt hierdoor 
wel tot een minimum beperkt. De maatregelen zijn ook zeer algemeen opgesteld: bv. 
“onderhoudsschilderwerken”. Uiteraard zit er veel verschil op de aard van de afwerkingslaag 
in functie van de erfgoedwaarde. Soms zal er geverfd moeten worden met verf, soms zal er 
gekalkt moeten worden,…. De juiste invulling van de beheersmaatregel wordt door 
specialisten bepaald op maat van het erfgoed en als contractbijlage opgenomen.  In de mate 
van het mogelijke is er gebruik gemaakt van reeds bestaande berekeningen voor 
beheersmaatregelen bv. de premies voor werkzaamheden in beschermde landschappen en 
de reeds bestaande pakketten agro-milieumaatregelen (erosie, groenbedekking, 
perceelsrandenbeheer). 
Om de werkbaarheid te garanderen werd beslist de cultuurhistorische beheerovereenkomst 
toe te passen in een projectmatige aanpak waarbij een beheerovereenkomst slechts wordt 
aangeboden aan geselecteerde erfgoedelementen of waarbij de aanvragen beperkt worden 
tot erfgoedverenigingen of lokale besturen. Om uit het aanbod een selectie te maken en voor 
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elk monument het gepast pakket samen te stellen zal er een specifiek daartoe opgerichte 
commissie worden ingesteld. De juiste samenstelling van de commissie vormt het onderwerp 
van toekomstig overleg. 
 
Schematisch zou het sluiten van een cultuurhistorische beheerovereenkomst dan als volgt 
verlopen: 
 
 

Mogelijke erfgoedwaarde wordt geïdentificeerd (door ambtenaar, vereniging,…) 
 

Er wordt een dossier opgemaakt en bezorgd aan secretaris van de commissie CHBO. Dit 
dossier bevat historische achtergrond en beschrijving van huidige staat evenals een visie. 

Eigenaar wordt gepolst naar zijn bereidheid om CHBO te sluiten. 
 

Secretaris onderzoekt het dossier, zoekt bijkomende gegevens op en raadpleegt 
specialisten 

 
Commissie CHBO wordt samengeroepen 

 
De commissie bepaalt of het erfgoed in aanmerking komt voor CHBO. In overleg met 

specialisten wordt bepaald of er voorafgaandelijke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder 
wordt bekeken welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn en welke extra 
randvoorwaarden moeten worden nageleefd. De technische invulling van de 

beheersmaatregelen worden vastgelegd en toegevoegd aan het contract. 
 

De CBO legt het geld voor de beheerovereenkomst vast en sluit het contract. 
 

 
Maatregelen per erfgoedgroep 
 
1. Beheerovereenkomst Bodemarchief 
 
Erfgoedwaarde: (= onzichtbaar erfgoed) 
Archeologisch bodemarchief, pedologische waarden, geomorfologische waarden, 
paleoecologische waarden 

 
Bedreiging:  
Allerhande grondbewerkingen en landbouwtechnische ingrepen (autonome 
bodemprocessen?) resulteren in erosie, verstoring van de (diepe) ondergrond, 
oxidatie, eutrofiëring en verzuring. 
 
Maatregelen:  
 

Actie Drukfactor 

Uit cultuur nemen verstoring, erosie 

Ondiep ploegen (ecoploeg: minimum-tillage) verstoring, erosie 

Niet ploegen (non-tillage)  verstoring, erosie 

Erosiebestrijdende maatregelen (groenbemesting in de winter, 
aanleggen van grasstroken of houtkanten of door het omzetting 
van akkerland naar grasland.) 

erosie 
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Beperken van de meest schadelijke teelten kan (verbod op 
telen van aardappelen, bieten,…).  

verstoring, erosie 

Beperken van de bioturbatie door extensivering van het 
graasbeheer (invloed op C/N verhouding en dus ook op de 
biologische activiteit in de bodem) 

verstoring 

Aanpassen van begrazingsregime (aantal, periode, soort)  verstoring, erosie 

Beperken van bemesting (wijze van toediening?) eutrofiering, verzuring 

Verhogen van watertafel  oxidatie 

Toedienen van kalk om pH stabiel te houden.  verzuring 

(Afdekken met zuiver zand om bufferlaag te verkrijgen) verstoring, erosie 

 
Algemene voorwaarden: 
Behouden van microtopografie, kavelstructuur, beperken van waterschommelingen, 
vondstmeldingsplicht voor archeologische vondsten 
 
 

2. Beheerovereenkomst Landschapsstructuren 
 
Erfgoedwaarde:  
Bolle akker, graft, talud, dijk, aarden wal, rabat, terp, boerenerf, schans, kerkwegel 
en trage wegen, holle weg, motte, tumulus, walgracht, groeve, (spaar)vijver, 
vlasrootkuil, ven, turfput,… 
 
Bedreiging:  
Allerhande landbouwtechnische ingrepen hebben voor gevolg erosie, afsterven, 
verdwijnen van noodzaak aan behoud erfgoedwaarde, verdroging, …. Omwille van 
intensief onderhoud  (of verlies aan specifieke kennis) treedt vaak verwaarlozing op. 
 
Maatregelen:  

Actie drukfactor 

Aangepaste bodembewerking (minimum-tillage, no-tillage, 
contour- ploegen,…) 

verstoring, erosie 

onderhoud van grachten verstoring, erosie 

Heraanplanten van begroeiing (populier,meidoornhaag,…), 
inboeten 

Erosie, verwaarlozing 

Onderhoud van begroeiing (snoeien, maaien, verwijderen 
ongepaste begroeiing, afzetten, knotten, begrazen,…) 

verstoring 

Plaatsen of herstellen van afsluiting verstoring 

Beschermen tegen beschadiging (vee, gravende 
knaagdieren,…) 

verstoring 

 

3. Beheerovereenkomst Gebouwd Erfgoed  
 
Erfgoedwaarde:  
Aanmeerpaal, aardappelkelder, bakhuisje, balie, balustrade, barrier, beeld, 
beschoeiing, bunker, brug, calvarie, dorsvloer, duiker, elektriciteitscabine, fontein, 
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gedenkplaat en -steen, grafteken en –steen, gietijzeren brievenbus, grenspaal, 
groentekelder, hek, heldenhuldezerkje, herkenningsteken van merkwaardige 
gebeurtenissen uit het verleden, ijskelder, installatie met industrieel-archeologische 
waarde, kapel, kassei, kiosk, kruis, kunstmatige grot, lantaarn, loopgracht, luifel, 
mijlpaal, molenromp, moordkruis, omheiningsmuur, ornamentiek (zonnewijzer), 
parkpaviljoen, perron, pomp, poort, prieel, reddingsboei, ruïne, solitaire paal, 
straatmeubilair, stuw, uithangbord, urinoir, waterkunstwerkje, waterput, windvaan, 
wip (volksspelen),… 
 
Bedreiging:  
Omwille van noodzakelijk intensief onderhoud  (of verlies aan specifieke kennis) en 
in onbruik geraken, treedt vaak verwaarlozing op. Een klein gebrek resulteert vaak in 
een snelle degradatie van de erfgoedwaarde (bv. lekkend dak,  
 
 
 
Maatregelen: 

Actie Drukfactor 

Verwijderen van afval Verwaarlozing 

Verwijderen van ongewenste begroeiing verstoring 

Herstel aarden bedekking verstoring 

Onderhoud van houtwerk (deur, beslag, sluitwerk,…) Verwaarlozing, verval 

Onderhoud van metaalwerk (deur, beslag, sluitwerk,…) Verwaarlozing, verval 

Onderhoud van glaswerk (deur, beslag, sluitwerk,…) Verwaarlozing, verval 

Onderhoudsschilderwerken (afwerkingslagen) Verwaarlozing, verval 

Onderhoud van dakgoten en afvoerleidingen Verwaarlozing, verval 

Bestrijden van houtborende insecten, schimmel-, zwam- of 
vochtaantasting 

Verwaarlozing, verval 

Maatregelen tegen dierlijke vervuiling Verwaarlozing 

Herstel van metsel- en voegwerk, bedaking Verwaarlozing, verval 

Herstel afwerkingslagen op metselwerk (bepleisteren, kaleien, 
…) 

Verwaarlozing, verval 

Conserveren van  geschilderde opschriften Verwaarlozing 

Ontmossen Verwaarlozing, verval 

 
 
Algemeen:  

- signaalfunctie bij problemen 
- Alle maatregelen dienen aangepast te zijn aan de specificiteit van het erfgoed en 
rekening te houden met de bestaande materialen, technieken en bewaringstoestand. 

 
4. Beheerovereenkomst Houtig Erfgoed 
 
Erfgoedwaarde:  
Houtige gewassen die een historische eenheid vormen met een bouwkundige 
erfgoedelement (erfbeplanting, bomen bij een kapel of veldkruis, parkbomen, 
kasteeldreef, …), solitaire bomen en struiken met een erfgoedwaarde, zoals 
dorpsboom, fetisjboom, gerechtsboom, herdenkingsboom (huwelijks-, 
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geboorteboom), kapelboom, kruisboom, markeringsboom (baken-, grens-, 
hoekboom), spookboom, vrijheidsboom (onafhankelijkheids-, vredesboom), 
welkomstboom, boom als wind- of zonnescherm. 
Typologische indeling: 
Opgaande boom, kunstmatig gevormde boom (knotboom, gekandelaarde boom, 
etageboom, leiboom, geschoren boom, hakhout), opgaande struik, kunstmatig 
gevormde struik (hakhout, geschoren struik), niet geschoren haag (heesterhaag of 
opgaande haag, lijnaanplanting met hakhout, gemengde lijnaanplanting met 
struiksoorten en hakhout), geschoren haag (sierhaag, weerhaag, weerhaag met 
vlechtwerk), loofgang (berceau, tunnelhaag), loofprieel, kaphaag, opgaande 
bomenrij, vormbomenrij (knotbomenrij, gekandelaarde bomenrij, leibomenrij, 
geschoren bomenrij), dreef (enkele of dubbele dreef; dreef  met opgaande of 
gevormde bomenrijen), houtkant met hakhout, houtkant met bomen, houtkant met 
struiken, gemengde houtkant, houtwal (houtkant op een aarden wal), struweel, 
wijmier (griend), hak- en middelhoutbos. Hoogstamboomgaard, hoogstamfruitboom, 
leifruitboom. 
 
Bedreiging:  
Omwille van noodzakelijk intensief onderhoud  (of verlies aan specifieke kennis) 
en/of het in onbruik raken treedt vaak verwaarlozing op. 
 
Maatregelen 
 

Actie Drukfactor 

Verwijderen van afval. Vervuiling 

Structurele groeiplaatsverbetering (opheffen verdichting, 
opheffen afdichting toplaag, bodemverbetering, 
gronduitwisseling, ontwateren, afwateren, dieptebemesting, 
oppervlakte bemesting, …) 

Verstoring 

Beschermen van de groeiplaats (afsluiting, palen, hek, 
boomspiegelbescherming), aangepaste bodembewerking 
(minimum-tillage, no-tillage, contourploegen)) 

Verstoring. 
Beschadiging (vee, 
machines, …). 

Onderhoud houtige begroeiing. Snoeien (kroonsnoei, herstel 
van de oorspronkelijke snoeivorm zoals knotten, kandelaren, 
kappen, vormsnoei, scheren, snijden, …), verankeren, … 

Ondeskundigheid. 

(Her)aanplanten van houtige begroeiing, inboeten Verschraling. 

Verwijderen van ongewenste begroeiingen (kappen, …) Concurrentie. 

Verzorgen van onderbegroeiing (maaien, begrazen,…) Verwaarlozing. 

Aanbrengen van aangepaste onderbegroeiing (zaaien, planten, 
…) 

Verwaarlozing. 

Leiden van loofgang of leibomen Verwaarlozing 

Vlechten Verwaarlozing 

Steunen Verwaarlozing, verval 
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Overzicht in tabelvorm met eerste voorstel van vergoeding 
 

Maatregel 
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AANKOOP & AANPLANT  
    

€/stuk 

Aankoop en aanplant van plantgoed bomen (voor opgaande 
bomen, kunstmatig gevormde boom (knotboom, gekandelaarde 
boom, etageboom, leiboom, geschoren boom, hakhout)….. zie ook 
opsomming typologische indeling)  

 1 1 1 6 

Aankoop en aanplant van plantgoed hoogstam fruitbomen   1 1 1 35 

Aankoop en aanplant van plantgoed struiken, bosplantsoen, 
haagplantsoen (voor inboeten van hagen, houtkanten, houtwallen, 
hakhoutbossen) 

 1 1 1 5 

Aankoop en aanplant/zaai van zaaigoed/plantgoed bloemen  

(per m²) 

 1 1 1 ? 

      

AKKERLAND/WEILAND  
    

€/ha 

Omzetten naar permanent grasland (uit cultuur nemen) 1 1   500 à 580 

Ondiep ploegen – ecoploeg – niet kerende bodembewerking 1 1   80 

Niet ploegen (bufferbeheer) (= directe inzaai) 1 1 1  200 

Erosiebeperkende maatregelen (o.a. inzaaien groenbemester in 
winter) 

1 1   50 

Cultuurtechnische verplichtingen (o.a. contourploegen) 1 1   ? 

Teeltbeperking (geen aardappelen, bieten,…) 1 1   ? 

Toedienen van kalk (pH constant houden of verhogen) 1    ? 

      

BEMESTING/VEEBEZETTING  
    

€/ha 

Bemesting beperken (kan algemeen verbod zijn; beperking op 
totale toegelaten bemesting, periode, aantal GVE/ha, soort, wijze 
van toediening,…) 

1 1   ? 

      

GROEN ONDERHOUD  

(binnen vastgelegde periodes van het jaar en met vastgelegde 
frequentie) 

    €/m² 

Onderhoud van bloembedden, sierperken,…  1 1 1 ? 
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Onderhoud van bomen of bomenrijen (snoeien)   1  100 à 500 

Achterstallig onderhoud van hoogstammige fruitbomen   1  100 à 500 

Onderhoud van hoogstammige fruitbomen (snoeien)   1  100 à 500 

Onderhoud en vrijhouden van doorgang (maaien, losse verharding, 
niet ploegen/zaaien,…) 

 1  1 2 

Onderhoud van bufferstrook door aangepast maairegime (kan 
minder dan 1 maal maaien per jaar zijn) 

1 1 1  0,13 

Onderhoud van geschoren hagen (scheren, snoeien)   1  0,5 

Onderhoud van hakhoutbossen (afzetten)   1  54,6 

Onderhoud van niet geschoren hagen (snoeien)   1  0,6 

Onderhoud van houtkanten (afzetten, geheel??)   1  54,6 

Onderhoud van knotbomen (knotten) en knotbomenrijen.    1  47,8 

Onderhoud van gras/weide (maaien) 1 1 1  0,6 

Onderhoud van rietzones (maaien, reiten)  1   4,5 

Leiden, steunen, vlechten    1  ? 

      

ONDERHOUD (/m² of m³)      

Onderhoud van gracht (ruimen) 1 1  1 20 

Onderhoud van poel (ruimen)  1   20 

Grondwerken  1  1 12 

Schilderen – kalken van muren (incl. voorbereiding, verven, 
materiaal) 

   1  

Onderhoud houtwerk (beitsen,…)    1  

Onderhoud dakgoten, afvoerleidingen,…    1  

Onderhoud metsel- en voegwerk    1  

Onderhoud glaswerk (wassen, mastiek,…)    1  

Onderhoud metaalwerk (roestbehandeling, schilderen)    1  

Onderhoud interieurdecoratie (boenen, stoffen,…)    ?  

Verwijderen van graffiti    1  

Verwijderen van afval - zwerfvuil  1 1 1  

Verwijderen van begroeiing, opslag 1 1 1 1 2,5 

Bestrijden van houtborende insecten, schimmel-, zwam- of 
vochtaantasting 

   1  

Ontmossen    1  

Bestrijden van (gravende) dieren, dierlijke vervuiling (geotextiel, 
gaasdraad) 

1 1 1 1  

Conserveren van geschilderd opschrift    1  

      

INRICHTING     /m 

Plaatsen van afrastering 1 1 1 1 3,5 
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HYDROLOGIE     /m² 

Verhogen/verlagen van de grondwatertafel 1    ? 

      

VERBODEN (steeds al dan niet tijdelijk tenzij uitdrukkelijk 
anders aangegeven) 

     

Verbod op beweiden van cultuurgronden 1     

Verbod op diepe bodembewerking op akkers (> 30 cm, volledig 
jaar) 

1     

Verbod op doorzaaien, frezen, slepen, herinzaaien, rollen, 
scheuren van grasland of op het op enige andere wijze de grasmat 
mechanisch verstoren 

1     

Verbod op grondbewerking 1     

Verbod op wijzigen van de waterhuishouding met het oog op het 
verdrogen van de beheerde cultuurgronden (volledig jaar) of in de 
nabije omgeving die dit tot gevolg kunnen hebben 

1   1  

Verbod op wijzigen van het reliëf en microreliëf (volledig jaar) 1 1  1  

Verbod op het aanleggen van (sleuf-) silo's of oprichten van 
(tijdelijke) gebouwen  

1 1    

Verbod op het berijden van perceel met zware machines in zeer 
natte periodes (vermijden bodemcompactie) 

1     

Verbod op gebruik van andere materialen dan bestaande 
(pannen,…) 

     

      

 
Opm:  Voor de berekening van de vergoeding voor de maatregelen die betrekking hebben 

op gebouwd erfgoed (verven, onderhoud, etc) zal gebruik gemaakt worden van de 
restauratiedossiers van M&L om gemiddeldes te berekenen. 
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Addendum 4. 

Fictieve voorbeeld 
Vergrote figuren  
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Bijlage 1 

De archeologische advieskaart 
 

 
deze werd niet opgenomen in de bundeling 
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Bijlage 2 

 
 

STATUTEN PROJECTVERENIGING  
ZUID-OOST-LIMBURGSE ARCHEOLOGISCHE DIENST 

 

 
Versie 2.0, dd. 15-6-2007, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
 
Aanwezig:  Maike Meijers (vz), Jan Peumans, Felix Puts, Jean Geeraerts, Alex 

Vangronsveld, Eddy Vandoren, Tim Vanderbeken 
 
Versie 3.0, dd. 28-9-2007, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
 
Aanwezig:  Maike Meijers (vz), Felix Puts, Marc Vos, Alex Vangronsveld, Eddy 

Vandoren, Sonja Vos, Jean Maenen, Marie-Elise Smets, Tim 
Vanderbeken 

 

 
 

I. Benaming, zetel, doel, duur 
 

Artikel 1: 
De projectvereniging draagt de naam Zuidoostlimburgse Archeologische Dienst, 
met als afkorting: „ZOLAD‟. Zij wordt beheerst door de bepalingen van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en door deze 
statuten. 
 
Artikel 2: 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3770 Riemst, 
Maastrichtersteenweg 2 b. 
 
Artikel 3: 
De vereniging heeft tot doel: het conserveren, het beheren en het onderzoeken 
van het archeologisch patrimonium op het grondgebied van de aangesloten 
gemeenten.  
De vereniging kan haar diensten enkel verlenen binnen de voormelde gemeenten. 
 
Artikel 4: 
De vereniging wordt opgericht voor de duur van zes jaar, te rekenen vanaf de 
eerste van de maand waarin de akte van oprichting geldigheid verkrijgt. Indien de 
leden er mee instemmen, kan na afloop de termijn verlengd worden en dit 
opeenvolgende keren, telkens beperkt tot maximum zes jaar. Bij gebrek aan 
instemming van alle betrokken gemeenten of bij het uitblijven van één of meer 
beslissingen, wordt de projectvereniging ontbonden. 
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II. Leden 
 

Artikel 5: 
Uitsluitend Limburgse gemeenten en de provincie Limburg kunnen als lid aanvaard 
worden. De huidige gemeenten die deelnemen zijn Riemst, Bilzen en Lanaken. 
 
Elke wijziging met betrekking tot de leden wordt in het register der leden 
opgenomen dat aan de statuten is gehecht. 
 
Artikel 6: 
Te allen tijde kunnen nieuwe leden tot de projectvereniging toetreden. Daartoe 
dienen zij een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur te 
richten. De toetreding wordt dan als agendapunt op de volgende raad van bestuur 
ingeschreven waar wordt beslist over een voorlopige aanvaarding. Vervolgens 
moeten de deelnemende gemeenten of provincie de toetreding in hun 
respectievelijke raden bespreken en aanvaarden, waarop tijdens de eerstvolgende 
raad van bestuur de nieuwe leden definitief kunnen worden aanvaard. Een nieuw 
lid kan enkel definitief als lid van de vereniging aanvaard worden als alle leden van 
de vereniging daar mee instemmen. De toetreding gaat van start de eerste van de 
maand volgend op de raad van bestuur waarop de aanvaarding werd 
uitgesproken. De nieuwe leden worden toegevoegd aan het ledenregister dat aan 
de statuten van de vereniging is gehecht. 
 
Artikel 7: 
Eenmaal toegetreden is geen uittreding meer mogelijk totdat de termijn 
opgenomen in artikel 4 verstreken is. 

 

III. Raad van bestuur 
 

Artikel 8: 
De gemeenten worden als lid in de raad van bestuur vertegenwoordigd door een 
lid van het college van burgemeester en schepenen of zijn plaatsvervanger, 
daartoe aangeduid door de gemeenteraad. De provincie wordt als lid in de raad 
van bestuur uitsluitend vertegenwoordigd door een provincieraadslid of 
gedeputeerde of zijn plaatsvervanger, daartoe aangeduid door de provincieraad. 
Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad 
die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvereniging zijn 
vervanger aanduidt. 
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar 
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden 
en provincieraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten en 
provincies in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de 
verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe 
bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. De 
intergemeentelijke archeoloog roept de eerste raad van bestuur met deze nieuwe 
bestuurders op. Tijdens deze eerste bestuursvergadering wordt onder de leden 
minimaal een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester aangeduid (zie art. 
12). 
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Artikel 9: 
De leden hebben recht op één bestuursmandaat waarbij elke bestuurder beschikt 
over één stem. Elk stemgerechtigd lid kan zich laten bijstaan door een 
administratief medewerker zonder stemrecht. 
 
Artikel 10: 
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een door 
iedere aangesloten gemeente aangeduide afgevaardigde, als lid met raadgevende 
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeenten, 
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 11: 
De raad van bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, 
uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergaderingen. De intergemeentelijke 
archeoloog wordt steeds op de vergaderingen uitgenodigd. Hun aanwezigheid 
moet in de notulen worden vermeld. Deze personen hebben geen stemrecht. 

 
Artikel 12: 
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, 
een secretaris en een penningmeester kiezen. Deze functies moeten dusdanig 
verdeeld worden dat per deelnemende gemeente of provincie niet meer dan één 
functie wordt toegewezen. Het voorzitterschap wordt steeds toevertrouwd aan een 
door een gemeente aangewezen bestuurder. 

 
Artikel 13: 
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, bij 
zijn afwezigheid door een ondervoorzitter of tenslotte door het oudste lid van de 
raad van bestuur. 
 
Artikel 14: 
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum 
vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het 
geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde bestuurders. Van dit 
aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op 
een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voor zover het gaat om 
punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot statutenwijziging en aanvaarding 
van toetredingen. 
De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid 
die bereikt moet worden zowel in het geheel als in de groep van de door de 
gemeenten benoemde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. 
 
Artikel 15: 
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde 
notulen worden ondertekend door de voorzitter. Deze notulen met bijgevoegd het 
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stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waarnaar in de notulen 
wordt verwezen, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat 
van de aangesloten gemeenten en desgevallend van de provincieraadsleden van 
de aangesloten provincie op de griffie van het provinciehuis, onverminderd de 
decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 
 
Artikel 16: 
De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van 
beschikking, en voor alles wat tot doelstellingen van de vereniging behoort (zoals 
o.m. algemene organisatie, benoeming, ontslag, bezoldiging van het personeel, 
uitvaardiging huishoudelijk reglement, vaststelling van de jaarlijkse contributie voor 
de werkende leden). Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig 
vertegenwoordigd zou zijn, de handtekening van één lid van de raad van bestuur, 
daartoe speciaal gemachtigd door de raad van bestuur. 
 
Artikel 17: 
Over het wijzigen van de statuten kan slechts geldig beraadslaagd worden 
wanneer twee derde van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen 
met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De wijziging van de 
statuten kan slechts na voorafgaandelijke goedkeuring door de gemeenteraden en 
desgevallend door de provincieraad. Zij worden daartoe ten minste twee maanden 
voordien schriftelijk op de hoogte gesteld. De brief zal vergezeld zijn van een tekst 
met de nieuwe en/of vernieuwde artikels. 
 
Bij wijziging van het doel van de vereniging is een eenparige goedkeuring van de 
aanwezigen vereist. 
 
Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, wordt een tweede raad van bestuur 
samengeroepen waarop geldig kan beslist worden over de punten die voor de 
tweede maal geagendeerd zijn, ongeacht het aantal aanwezigen. 
 
Artikel 18: 
Elk jaar worden ten minste drie vergaderingen gehouden, waarvan één voor de 
goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en van de begroting 
van het volgende jaar. Deze laatste heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van 
het vorig boekjaar en uiterlijk in de loop van de maand april. 
 
De controle op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een accountant 
benoemd door de raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de leden die hun 
goedkeuring verlenen. 
 
Artikel 19: 
De oproeping geschiedt door de voorzitter, op verzoek van de raad van bestuur of 
op verzoek van twee leden, zo vaak als het belang van de vereniging het vereist. 
Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen verzonden door de 
voorzitter ten minste acht dagen vóór de datum, vastgesteld voor de vergadering. 
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Zij vermeldt de datum, het uur en de plaats van vergadering, en bevat de agenda. 
Het verslag van de vorige vergadering, eventueel de rekening en begroting met 
toelichting, het jaarverslag en eventuele andere documenten bij de vergadering 
worden voorafgaandelijk aan de leden en hun vertegenwoordigers bezorgd. 
 
 

IV. Contributies 
 
Artikel 20: 
De leden betalen jaarlijks een contributie die opgebouwd is uit drie factoren: een 
vast bedrag dat maximum € 1.000,- bedraagt, een bedrag per inwoner dat 
maximum € 0,15 per inwoner bedraagt en een bedrag per hectare dat maximum € 
0,42 per hectare bedraagt. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van 
de gegevens van het jaar (op 1 januari) onmiddellijk voorafgaand aan het 
werkingsjaar. In het jaar van oprichting betalen de leden de helft van de contributie. 
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
 
Er is geen maatschappelijk kapitaal. 
 
 

V. Ontbinding, vereffening 
 

Artikel 21: 
Bij ontbinding van de vereniging zullen de in gebruik gegeven goederen, het in 
beheer gegeven archeologisch patrimonium en het in gemeenschap ingebrachte 
patrimonium worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun recht kan 
bewezen worden door geschreven overeenkomsten. 
 
Bij vrijwillige ontbinding wijst de raad van bestuur één of meerdere vereffenaars 
aan en het bepaalt hun bevoegdheden, evenals de bestemming die aan het netto-
vermogen van het maatschappelijk bezit gegeven wordt. 
 
Er zal een bestemming worden gekozen die zoveel mogelijk overeenkomt met het 
doel van de vereniging. Indien een soortgelijke projectvereniging met een 
meerderheid van leden die ook van deze projectvereniging deel uitmaken wordt 
opgericht, dan worden de goederen, personeelsleden met behoud van rechten en 
het ingebrachte patrimonium bij voorkeur overgedragen aan deze nieuwe 
projectvereniging.  
 
Artikel 22: 
Voor al wat door deze statuten niet wordt geregeld, is het decreet van 6 juli 2001 
van toepassing. 
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Ledenlijst: 
 
Riemst: 
o Jan Peumans, eerste schepen, bevoegdheid archeologie (meerderheid) 
o Marie-Elise Smets, gemeenteraadslid (oppositie) 
o Mark Vos, burgemeester (adviseur) 
o Sonja Vos, toerisme-ambtenaar (administratie) 

 
Bilzen: 
o Maike Meijers, derde schepen, bevoegdheid archeologie (meerderheid) 
o Jean Geraerts, gemeenteraadslid (oppositie) 
o Johan Sauwens, burgemeester (adviseur) 
o Eddy Van Doren, bestuurssecretaris (administratie) 

 
Lanaken: 
o Felix Puts, schepen openbare werken (meerderheid) 
o Alex Vangronsveld (oppositie) 
o Guido Willen, burgemeester (adviseur) 
o Jean Maenen, diensthoofd Cultureel Erfgoed (administratie) 

 
Adviserende leden: 
o Alain Vanderhoeven, VIOE Tongeren 
o Linda Bogaert, provinciale archeologe 
o Tim Vanderbeken, Intergemeentelijke archeoloog 
o Peter Vandenhove, Erfgoedconsulent Entiteit Onroerend Erfgoed 
o Ingrid Vanderhoydonck, Erfgoedconsulent Entiteit Onroerend Erfgoed 
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Bijlage 3 

Afkortingenlijst 
 

 
ADAK   Archeologische Dienst Antwerpse Kempen 
ADW    Archeologische Dienst Waasland 
AML   Afdeling Monumenten en Landschappen 
ATO   Afdeling Technische Ondersteuning 
 
BPA   Bijzonder Plan van Aanleg 
 
CAI   Centrale Archeologische Inventaris 
 
DHM   Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen 
 
GEWAS   Gekende Waardevolle Archeologische Sites 
GIS   Geografisch Informatiesysteem 
GOGRI  Geschied- en Ouheidkundig Genootschap Riemst 
GOSSU  Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Sint-Ursula (GOSSU) 
GRS   Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
 
IAP   Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (Nu VIOE) 
IgAD   Intergemeentelijke Archeologische Dienst 
 
KLAD   Kale Leie Archeologische Dienst 
KULeuven  Katholieke Universiteit Leuven 
 
LAA   Lokale Archeologische Advieskaart 
LAK   Limburgse Archeologische Koepel 
 
MER   Milieueffecten Rapportage 
 
PPS   Privaat-publieke Samenwerking 
 
RO   Ruimtelijke Ordening 
R-O Vlaanderen  Ruimtelijke ordening, Onroerend erfgoed Vlaanderen 
ROHM  Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Milieu 
RvB   Raad van Bestuur 
RUP   Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
 
Ugent   Universiteit Gent 
 
VIA   Vereniging van (Inter)gemeentelijke Archeologen 
VIOE   Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed 
VLM   Vlaamse Landmaatschappij 
VUB   Vrije Universiteit Brussel 
 
 
ZOLAD  Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst 
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Deel V 
ZOLAD+: oprichting, organisatie, missie/visie 
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Oprichting 

 
Voorbereidende ‘werkzaamheden’ 
Onafhankelijk van de demarche om de Intergemeentelijke Archeologische Dienst 
(IAD) om te vormen tot een Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) 
vonden er begin 2009, in het kader van de in de resultaatsverbintenis gestelde 
uitbreiding van het werkgebied, gesprekken plaats met Hoeselt en Voeren. Het 
verhaal is bekend: Hoeselt trad niet toe omwille van de idee dat een toetreding geen 
meerwaarde voor de gemeente vormde en omwille van het feit dat de financiële en 
personele belasting te zwaar zou wegen. Voeren trad daarentegen wel toe en wel op 
2 juni 2009 na een eerdere principiële goedkeuring van het schepencollege.  
 
Uiteraard werd een eventuele doorstart naar een IOED tijdens de gesprekken wel 
vermeld als één van de mogelijkheden; tijdens de gesprekken werd overigens niet 
onder stoelen of banken gestoken dat een uitbreiding van de ZOLAD een conditio 
sine qua non was voor het welslagen van de dossiervorming rond de IOED. 
 
Naast de gesprekken met aan de projectvereniging externe partijen, werd er ook een 
intern debat gevoerd. Na een interne discussie op verschillende raden van bestuur 
werd de vraag weggelegd bij de respectievelijke schepencolleges. Riemst, Bilzen en 
Voeren zagen geen onoverkomelijk problemen. De gemeente Lanaken echter stelde 
zich vragen bij de taakstelling en naar de invulling van de diverse taken van de nieuw 
op te richten projectvereniging. Uiteindelijk gaf ook de gemeente Lanaken haar fiat, 
waardoor niets nog in de weg stond voor een aanvraag. De aanvraag werd op de 
uiterste datum,1 mei 2009, ingediend. 
 
De uiteindelijke oprichting  
In september 2009 gaf voogdijminister Bourgeois zijn akkoord om de 
projectvereniging ZOLAD om te vormen tot een IOED. De logische volgende stap 
was het herschrijven van de statuten (zie verder), de administratieve interne 
afhandeling, de aanstelling van een bouwhistoricus (m/v). Hiervoor werd medio 
oktober een procedure opgestart. Er werd een examenjury aangesteld die de 
examenprocedure zou begeleiden, inclusief het opstellen van de vragen. De keuze 
viel uiteindelijk op Veerle Vansant, historica en master in de monumenten- en de 
landschapszorg. Zij zal op 1 januari 2010 in dienst treden. 
 
Het is voorlopig (30/12/2009) wachten op nieuws van het leidende agentschap wat 
betreft de externe administratieve afhandeling. 
 

Organisatie 

 
In principe verandert er weinig aan de organisatie van de projectvereniging. Er was 
wel enige vrees voor een te grote, dus niet-werkbare, raad van bestuur. Daarom 
werd het voorstel gelanceerd om naast de, door de politiek geïnstalleerde, initiële 
raad van bestuur een adviserende werkgroep te plaatsen waar niet-politieke 
afgevaardigden in zetelen. Zij hebben tot doel de contractuelen en hun werking 
kritisch onder de loep te nemen. De raad van bestuur kan ook voor meer inhoudelijke 
zaken bij deze werkgroep te rade gaan en deze werkgroep kan op haar beurt 
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voorstellen ter verbetering formuleren. Deze werkgroep werd ook in de nieuwe 
statuten ingeschreven. 
 
De statuten waarbij de vernieuwde artikels onderlijnd zijn, bevinden zich in bijlage 7. 
 
Er wordt begin 2010 op de oude URL 
www.zolad.be ook een nieuwe website 
gelanceerd. Er wordt ook een nieuw logo 
ontwikkeld en een nieuwe huisstijl 
ontworpen. 
 
De contractuelen in dienst van ZOLAD+ krijgen, naar analogie met de collega‟s op 
Vlaams niveau, als functieomschrijving de term „erfgoedconsulent‟ mee. Tim 
Vanderbeken fungeert als erfgoedconsulent archeologie, Veerle Vansant als 
erfgoedconsulente bouwkundig erfgoed. 
 

Missie en visie 

 
Missie 
ZOLAD+ is de eerste intergemeentelijke projectvereniging voor het onroerende 
erfgoed in Vlaanderen en is werkzaam in de gemeenten Bilzen, Riemst, Lanaken en 
Voeren op het vlak van inventarisering, adviesverlening, coördinatie en 
informatieverstrekking rond onroerend erfgoed. 
 
ZOLAD+ is dan ook opgericht uit nood aan ondersteuning op gebied van onroerend 
erfgoed en bij gebrek aan voldoende lokale competentie ter zake. De leden van 
ZOLAD+ zijn van oordeel dat het onroerende erfgoed binnen hun grenzen niet enkel 
een drager is van identiteit, maar er ook integraal deel van de omgeving uitmaakt. De 
gemeenten voor wie ZOLAD+ werkt, willen dan ook hun rijke erfgoed door middel 
van een adequate dienstverlening benadrukken. 
 
De dienstverlening gebeurt binnen de gemeentelijke grenzen en bestaat enerzijds uit 
de afstemming tussen de diverse actoren en beleidsdomeinen, anderzijds uit de 
integratie van het onroerende erfgoed in het stedenbouwkundige beleid, uit een 
inhoudelijke ondersteuning van gemeentelijke én particuliere dossiers, uit de kritische 
evaluatie van en medewerking bij dossiers afkomstig van diverse overheidsdiensten, 
uit het geven van impulsen van onderzoek ter opvulling van kennislacunes, uit het 
vergroten van het maatschappelijke draagvlak, uit het voeren van een deskundige 
communicatie en uit het versterken van het kennisbeheernetwerk rond onroerend 
erfgoed. 
 
ZOLAD+ heeft een drietal stakeholders of belanghebbenden, zijnde de gemeenten 
zelf, de particulieren/eigenaars van beschermd erfgoed en de in onroerend erfgoed 
geïnteresseerde burgers. Voor de gemeenten is het van belang dat ZOLAD+ werkt 
aan een kennisvermeerdering en aan de uitbreiding van mogelijkheden op het 
gebied van onroerend erfgoed. Voor het verhogen van de levenskwaliteit wordt de 
potentie van (een) erfgoed(beleid) immers stevig onderkend. De sensibilisering en de 
responsabilisering van eigenaars vormt hier een belangrijke stap. Omdat ZOLAD+ 

http://www.zolad.be/
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niet enkel een aanspreekpunt en doorgeefluik is, maar ook zorgt voor begeleiding, 
faciliteert ZOLAD+ in die zin zijn stakeholders in de meest ruime zin van het woord. 
 
Het hoofdprincipe van ZOLAD+ is het decretaal verankerde zorgplichtprincipe. Dit 
principe wordt zorgvuldig bewaakt, zowel in de eigen werking als bij de stakeholders. 
ZOLAD+ propageert en past, wanneer mogelijk, het principe van het maximale 
behoud van erfgoedwaarden (bv. in situ) toe. ZOLAD+ staat voor een regionale 
kennisverankering door middel van kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek is 
gebaseerd op de principes van levenslang leren, loon naar werken en het 
onderschrijven van ethische en deontologische codes eigen aan het werkveld. Een 
laatste maar daarom niet minder belangrijk principe is het innoveren wat betreft de 
gemeentelijke invulling rond onroerend erfgoed. Zoals gesteld bezit onroerend 
erfgoed een potentie die op (inter-)gemeentelijk niveau lang nog niet ten volle is 
benut. 
 
De intenties die ZOLAD+ koestert zijn ambitieus, maar haalbaar. Het is voor de raad 
van bestuur en de leden zaak dat ZOLAD+ op termijn een incontournable 
kenniscentrum wordt m.b.t. onroerend erfgoed in het werkgebied. Op het gevaar dat 
ZOLAD+ zichzelf hierdoor volledig overbodig maakt, wordt er gestreefd naar een 
vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van het onroerende erfgoed en de zorg 
ervoor in alle geledingen van de maatschappij. Tenslotte wil ZOLAD+ op termijn 
uitgroeien tot een volwaardige IOED, t.t.z. archeologie, monumentenzorg én 
landschapszorg. We hopen deze ambitie waar te maken tegen het einde van de 
wettelijke projectduur. 
 
Visie 
In de toekomst zal ZOLAD+, mede door een juridische verankering binnen het 
nieuwe decreet Onroerend Erfgoed, een plaats binnen het werkveld hebben 
verworven. ZOLAD+ zal daarnaast synoniem staan voor een degelijk (inter-) 
gemeentelijk beleid rond onroerend erfgoed en de wegbereider van andere IOED‟s 
zijn. Jaarlijks zullen een twintigtal archeologische en een twintigtal 
monumentprojecten uitgevoerd worden. 
 
Als intergemeentelijke projectvereniging is ZOLAD+ een regionaal incontournable 
kenniscentrum m.b.t. het onroerend erfgoed in het werkgebied. Het maatschappelijke 
draagvlak rond onroerend erfgoed zal dermate groot zijn dat de zorg voor het 
onroerend erfgoed vanzelfsprekend is. Tegen het einde van de wettelijke projectduur 
is ZOLAD+ uitgegroeid tot een volwaardige IOED, d.w.z. een dienst die zowel 
archeologie, monumentenzorg én landschapszorg tot de taken rekent.  
 
De ZOLAD bereikt dit door te blijven inspelen op en verder te blijven bouwen aan het 
lokale maatschappelijke draagvlak dankzij het reeds aanwezige en grote politieke 
draagvlak en dankzij de gewetensvolle en originele benaderingswijze van themata 
rond onroerend erfgoed. ZOLAD+ bereikt dit verder door een eenduidige 
communicatie. Boven alles staat het algemene belang. De doelen die de 
projectvereniging zich stelt zijn hieraan ten allen tijde ondergeschikt. 
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Deel VI 
Eerste aanzet beleidsplan en plan van aanpak 2010 
ZOLAD+ 
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Eerste aanzet beleidsplan 

 
Module 1 – Inventariseren 
 
Juridische achtergrond: 
 Vondstmelding 
 Toevalsvondst (procedure) 

 
Doel: 
 Uitschakelen van onbekende factoren inzake planvorming/ingrepen 
 Kennisvermeerdering en opvullen van kennislacunes 
 Basis voor informatieverstrekking en kennisbeheernetwerk 

 
Strategie: 
 Archeologie 

o Terreinverkenning 
 de visu (veldkartering) 
 via (geavanceerde) prospectietechnieken 

 geofysische prospectie 

 luchtprospectie 

 metaaldetectie 
o Scannen van bestaande literatuur en historisch bronnenmateriaal 
o Contacten met vrijwilligers werkzaam op het gebied van prospectie 
o Knelpuntlocaties inventariseren 
o Verstoringen inventariseren 

 Bouwkundig erfgoed 
o Samenwerking met VIOE (proefproject herinventariseren) 
o Terreinverkenning 

 Exterieur 
 Interieurbezoeken 

o Scannen bestaande literatuur en historisch bronnenmateriaal 
o Contacten met heemkundigen en andere (lokale) kenniscentra 
o Knelpuntmonumenten inventariseren 

 
Stappen: 

 Archeologie 
o CAI updaten met nieuwe gegevens 
o Afbakenen van kennislacunes (geografisch én inhoudelijk) 
o Bepalen van knelpuntlocaties (ontginningen,…) 

 
 Bouwkundig erfgoed 

o Afspraken met VIOE 
 Haalbaarheid 
 Steekproeven? 
 Eigen accenten (bvb inventarisatie interieurs) 

o Uittesten handleiding VIOE 
 Haalbaarheid 
 evalueren en bijsturen 
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o Inventaris updaten (crossreferentie van gebouwenbestand met 
bestaande inventaris) 

o Afbakenen van kennislacunes (inhoudelijk) 
o Opstellen van beschrijvingen 

 Interieurs 
 Klein erfgoed 
 Updaten bestaande beschrijvingen inventaris 

o Uitbouwen van beeldbank 
o Bepalen van knelpuntmonumenten 

 
Eindproduct: 
 Geïnventariseerde items 
 Up-to-date archeologische en bouwhistorische inventaris 
 Digitale beeldbank 
 Verspreidingskaarten 
 Kaarten met kennislacunes en knelpuntlocaties 
 Verstoringskaart 
 … 

 
Actoren: 
 VIOE 
 CAI 
 Diverse amateurs 
 Eigenaars/bewoners 
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Module 2a – Evalueren & Waarderen 
 
Juridische achtergrond: 
 Zorgplicht 
 „Zorggebied‟ afbakenen 

 
Doel: 

 Archeologie 
o Voldoen aan zorgplicht door bouwheer (1ste fase) 
o Beleidsmatig: anticiperen op nakende bestemmingen (WI-WU) 
o Geïnventariseerde gegevens inhoudelijk evalueren 
o Geïnventariseerde gegevens kwalitatief evalueren aan de hand 

vooropgestelde criteria (bv. ouderdom, aard, functie,…)  
o bepalen van waarde-oordeel op basis van de som van de diverse 

criteria  
o Bredere basis voor informatieverstrekking en advisering 
o …. 

 Bouwkundig erfgoed 
o Basis voor informatieverstrekking en advisering 
o Bepalen van knelpuntmonumenten 
o Geïnventariseerde gegevens inhoudelijk evalueren 
o Geïnventariseerde gegevens kwalitatief evalueren aan de hand 

vooropgestelde criteria (bvb. zeldzaamheid, representativiteit, 
authenticiteit, gaafheid, inplanting)  

o Bepalen van waarde-oordeel op basis van de som van de diverse 
criteria (historische, wetenschappelijke, volkskundige,…waarde) 

o Basis voor beschermingen 
 
Strategie: 

 Archeologie 
o Evaluatietechnieken toepassen (proefsleuven, proefputten,…) 
o Proefprojecten uitvoeren (cfr. Krijtstraat, WI-WU-gebieden) 
o Geïnventariseerde items toetsen aan vooropgestelde criteria 
o Criteria opstellen 
o Geavanceerde technieken toepassen (en uittesten?) 

 Bouwkundig erfgoed 
o Geïnventariseerde items toetsen aan vooropgestelde criteria 
o Criteria opstellen 
o Bouwfysische evaluatie 

 
Stappen: 

 Archeologie 
o Zorgplichtprincipe toelichten 
o Zorgplicht toepassen via advisering 
o Proefprojecten en technieken bepalen 
o Streekgebonden en streekeigen evaluatie- en waarderingscriteria 

opstellen 
 

 Bouwkundig Erfgoed 
o Criteria opstellen 
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o Geïnventariseerde items toetsen aan vooropgestelde criteria 
o Toelichten werking Monumentenwacht en aanmoedigen lidmaatschap 

(verslagen Monumentenwacht laten opstellen) 
o Aanmoedigen bijkomend onderzoek 

 Bouwhistorisch 
 Materiaaltechnisch 
 Bouwfysisch 

 
Eindproduct: 

 Archeologie 
o Ikv.zorgplicht: selectie voor verder onderzoek of vrijgave 
o Geëvalueerde locaties 
o Afgebakende zorggebieden (ikv. beleidsmatige evaluatie) 

 
 Bouwkundig Erfgoed 

o Geëvalueerd bouwkundig erfgoed 
o Selectie voor verder onderzoek 
o Selectie voor bescherming 
o Afgebakende zorggebieden (zones met een grote dichtheid aan 

erfgoedelementen of bijzondere waarde) 
o Lijst van knelpuntmonumenten 

 
Actoren: 
 ZOLAD+ 
 VIOE 
 CAI 
 Eigenaars/bewoners 

 
 
Module 2b – Conserveren/Beschermen 
 
Juridische achtergrond: 
 bescherming 

 
Doel: 
 Maximaal behoud van erfgoedwaarden 
 Voorkomen van (verdere) degradatie 
 Duurzaam behoud van bouwkundig erfgoed garanderen 
 
Strategie (hoe?): 
 Bouwkundig erfgoed 

o Sensibiliseren, responsabiliseren  
o Doen naleven decretaal verankerde instandhoudingsplicht voor 

beschermd erfgoed en algemeen zorgplichtprincipe voor niet-
beschermd erfgoed 

o Actief beleid voeren mbt probleemmonumenten 
 
Stappen: 
 Archeologie 

o Beschermingsdossiers initiëren 
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o Archeologische beheerplannen/masterplannen opstellen 
o Knelpunten rond conservatie oplijsten 

 Bouwkundig erfgoed 
o Toelichten onderhoudsplicht en premieregelingen 
o Toelichten rechtsgevolgen inventaris 
o Toelichten andere wetgeving relevant voor bouwkundig erfgoed 
o Bijkomende afspraken maken met gemeentes inzake niet-beschermd 

waardevol erfgoed 
o Verslagen Monumentenwacht laten opstellen 
o Onderhouds- en restauratieplanning voor gemeentelijk patrimonium 

opstellen 
o Betrokken partijen samenbrengen om probleemmonumenten aan te 

pakken 
 Instandhoudings/onderhoudswerken 
 Zoeken naar geschikte herbestemming 

o Beschermingsdossiers voorbereiden 
 
Eindproduct: 
 Goed onderhouden patrimonium 

o Met geschikte, duurzame (her)bestemming 
o Zonder storende ingrepen 

 
Actoren: 
 ZOLAD+ 
 Agentschap Ruimte & Erfgoed 
 VIOE 
 Eigenaars/bewoners 
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Module 3 – Implementeren 
 
Juridische achtergrond: 
 (resultaatsverbintenis) 
 Gemeentelijke wetgeving 

 
Doel: 
 Verankering van het onroerende erfgoed in de structuurplanning en het 

stedenbouwkundig beleid 
 Afstemmen van het onroerend erfgoedbeleid met andere beleidsdomeinen 

(cultuur, natuur, toerisme,…) 
 Anticiperen op eventuele problemen 

 
Strategie (hoe?): 
 Bestaande afspraken rond archeologie bestendigen 
 Nieuwe afspraken maken mbt bouwkundig erfgoed 
 Samenwerking met andere beleidsdomeinen waar nodig/mogelijk 

 
Stappen: 
 Archeologie 

o Bestaande afspraken 
 De verschillende stedenbouwkundige dossiers worden door de 

gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening opgelijst. Het gaat om: 

 Verkavelingen 

 Bouwdossiers 

 Dossiers met grondverzet 

 Heraanleg straten of pleinen 

 … 
 Deze lijst wordt periodiek (af te spreken met de 

stedebouwkundige ambtenaar) naar de intergemeentelijke 
erfgoedconsulent archeologie gemaild 

 Deze erfgoedconsulent selecteert de te adviseren dossiers en 
geeft deze door aan de gemeentelijke administratie 

 De niet-geselecteerde dossiers krijgen als advies „geen bezwaar‟ 
mee 

 De geselecteerde dossiers worden opgestuurd (vorm wordt 
afgesproken met de stedebouwkundige 
ambtenaar/gemeentelijke administratie) 

 De erfgoedconsulent adviseert deze dossiers binnen een termijn 
van 30 dagen. Kortere termijnen worden vermeld in het 
adviesverzoek. 

 Het advies (met voorwaarden) wordt opgenomen in de 
bouwvergunning 

 ZOLAD+ krijgt digitaal bericht van de gemeente wanneer de 
aanvraag vergund is 

 Ook RUP‟s, MER‟s en gerelateerde zaken worden voor 
(pre)advies overgemaakt 
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 Bouwkundig erfgoed 

o Bestaande afspraken stedenbouwkundige dossiers: 
 De adviesaanvragen m.b.t. beschermd en niet-beschermd 

bouwkundig erfgoed worden door de gemeenten doorgestuurd 
naar het Agentschap Ruimte en Erfgoed zoals men dat gewoon 
is te doen.  

 De dossiers die ter advies voorgelegd worden aan het 
Agentschap worden opgelijst en periodiek (af te spreken met de 
stedebouwkundige ambtenaar) doorgemaild naar de 
intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed. 

 De erfgoedambtenaar (Jos Gyselinck) contacteert desgevallend 
de erfgoedconsulent voor nadere inhoudelijke info bij het advies 

 De erfgoedconsulent wordt gecontacteerd wanneer de gemeente 
bij een bepaalde adviesaanvraag hulp of inbreng wenst. In het 
advies van het Agentschap wordt in deze gevallen vermeld dat 
het advies tot stand gekomen is na preadvies van de 
erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van ZOLAD+ 

 De erfgoedambtenaar stuurt alle uitgebrachte adviezen ter 
informatie naar de erfgoedconsulent. 

o Bovenstaande afspraken verder concretiseren 
o Afspraken evalueren en evt. bijsturen 
o Afspraken maken ivm ruimtelijke planning 
o Onderzoeken wenselijkheid bijkomende gemeentelijke regelgeving niet-

beschermd erfgoed 
 Implementeren zorgplicht? 

o Uitwerken erfgoedlandschappen 
o Onderzoeken haalbaarheid erfgoedprijs? 
o Samenwerking met: 

 Orchis 
 Natuurpunt 
 … 

 
Eindproduct: 
 Onroerend erfgoedparagrafen in RSP, RUP‟s 
 Stedenbouwkundige vergunningen gemotiveerd vanuit erfgoedwaarden 
 Gemeentelijke regelgeving niet-beschermd erfgoed 

 
Actoren: 
 ZOLAD+ 
 Gemeentelijke administratie 
 Eigenaars/bewoners 
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Module 4 – Adviseren 
 
Juridische achtergrond: 
 Vlaamse codex 
 Gemeentelijke wetgeving 

 
Doel: 
 Archeologie 
 Bouwkundig erfgoed 

o Stedenbouwkundige voorschriften en vergunningen adviseren vanuit 
erfgoedwaarden 

o Behoud erfgoedwaarden garanderen 
o Verdwijnen/degenereren van erfgoedwaarden voorkomen 

 
Strategie (hoe?):  
 Bouwkundig erfgoed 

o Geven van preadvies bij adviesaanvragen aan Ruimte en Erfgoed 
o Opvolgen van dossiers die betrekking hebben op bouwkundig erfgoed 

 
Stappen: 
 Archeologie 

o Stroomlijnen van adviesprocedure 
 Bouwkundig erfgoed 

o Voorafgaandelijk overleggen met bouwheer, architect 
o Plaatsbezoek 
o Overweging van vooropgestelde criteria (vgl. evaluatie en waardering) 

 zeldzaamheid, representativiteit, authenticiteit, gaafheid, 
inplanting 

 uit bovenstaande voortvloeiende historische, wetenschappelijke, 
volkskundige,…waarde 

 beschermde status 
 voorkomen op inventaris bouwkundig erfgoed 
 historische bronnenmateriaal 
 historisch en materiaaltechnisch onderzoek 
 bouwfysische toestand 

o Overleg met agentschap Ruimte en Erfgoed 
o Formuleren van preadvies 

 
Eindproduct: 

Gemotiveerd advies 
 
Actoren: 
 ZOLAD+ 
 Gemeentelijke diensten 
 Agentschap Ruimte en Erfgoed 
 (Eigenaars/bewoners) 
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Module 5 – Communiceren/Informeren 
 
Juridische achtergrond: niet van toepassing 
 
Doel: 
 Dienstverlening mbt onroerend erfgoed 
 Streven naar een breed maatschappelijk draagvlak 

 
Strategie (hoe?): 
 Mondelinge dienstverlening 
 Nieuwsbrieven 
 Persberichten, -conferenties 
 Website 
 Folders 
 Publieksactiviteiten 

 
Stappen: 
 Opstellen van documentatiemap/folder, luik website over wet- en regelgeving 

onroerend erfgoed 
 Organiseren van lezingen 
 Publiceren van nieuwsberichten in eigen nieuwsbrief, op website, in 

gemeentelijke informatiebladen 
 Organiseren van tentoonstellingen 
 Organiseren van Open Monumentendag 
 Uitwerken van erfgoedwandelingen en –fietsroutes 
 Plaatsen informatiepanelen bij werven 
 Organiseren van geleide bezoeken aan werven 
 Bereikbaar zijn voor vragen mbt onroerend erfgoed 

 
 
Eindproduct: 
  
 Uitgebreide publiekswerking die steunt op correcte gegevens 

 
Actoren: 
 ZOLAD+ 
 Eigenaars/bewoners/publiek 
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Plan van aanpak/beheerplan 2010 

 
 

Generiek takenpakket 
Item Bilzen Riemst Lanaken Voeren 

Opmaken van een langetermijnvisie 
en jaarwerkplannen onroerend 
erfgoed. 

De beleidslijnen zijn uitgetekend en worden voor mei 2010 in concrete vorm gegoten 

De missie- en visietekst van ZOLAD+ zijn voltooid (zie deel IV) 

Bewaken van de integratie in RO-
beleid 

Afspraken m.b.t. archeologie worden bestendigd, m.b.t. bouwkundig erfgoed worden er nieuwe gemaakt 

advies geven bij belangrijke/grotere 
projecten 

formuleren van richtlijnen voor 
kwaliteit in openbare domeinen 

Wordt nog bekeken hoe dit kan verwezenlijkt worden. Een eerste denkpiste betreft de zgn. genius loci 

Afstemmen van de 
cultuurbeleidsplannen en het 
beleidsplan erfgoedcel 

Contacten worden gelegd met de cultuurcoördinatoren, cultuurfunctionarissen en de nieuw op te richten erfgoedcel Haspengouw en Voeren 

Bewaken van de integratie van het 
onroerend erfgoed in andere 
beleidsplannen 

Contacten met de coördinatoren van de andere beleidsplannen worden gecontacteerd 

Ondersteuning en advisering voor 
erfgoed van derden 

Er wordt specifiek voor particuliere eigenaren van beschermd erfgoed een folder gemaakt.  
ZOLAD+ heeft in dit kader ook een “loketfunctie” bedongen bij de aangesloten gemeenten 

Ontwikkelen van eigen initiatieven 
ter ondersteuning van het (lokaal) 
erfgoed 

Gemeente is vragende partij en staat 
open voor suggesties vanuit ZOLAD+ 

Voorlopig onbekend Geen vragende partij Voorlopig onbekend 

Ondersteuning Open 
Monumentendag 

Er is een werkgroep opgericht om de OMD vanuit ZOLAD+ overkoepelend te organiseren 
De domeinen cultuur en toerisme zijn hierin vertegenwoordigd 

Ondersteuning andere 
sensibiliserende activiteiten 

Andere initiatieven zijn voorlopig onbekend 

verbreding van het maatschappelijk 
draagvlak 

Archeologie: er wordt een tentoonstelling georganiseerd die de ZOLAD-jaren (2005-2009) belicht. 
Bouwkundig erfgoed: wordt nog bekeken 

Aandacht voor vrijwilligerswerking 
en erfgoedverenigingen 

Archeologie: zoals ZOLAD 
Bouwkundig erfgoed: wordt nog bekeken 

Werking voorlopig onbekend 

Op de hoogte blijven en omzetten in 
de praktijk 

De erfgoedconsulenten, verbonden aan ZOLAD+, zullen deelnemen aan diverse studiedagen, werkoverlegsessies,… 

Sensibiliseren mbt. meldingsplicht  Folder (zie hoger) 

kennisbeheernetwerk t.b.v. de inschakeling wordt contact opgenomen met de verschillende actoren in het werkgebied. ZOLAD+ zal hier voorgesteld worden 
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Specifieke invulling m.b.t. het bouwkundig erfgoed 
Item Bilzen Riemst Lanaken Voeren 

Vervolledigen van de inventarissen 
bouwkundig erfgoed 

Lokale gidsen zoeken voor rondleiding door (deel)gemeente 
Verkennen gemeentes met hulp van lokale gidsen 

Afspraken maken voor interieurbezoeken (zoveel mogelijk te combineren met exterieur onderzoek) 
Fotograferen en gegevens ordenen en klasseren 

Ad hoc aanvullend inventariseren 

Als proefproject VIOE doorgaat:  
gebied (deelgemeente) afbakenen en handleiding uittesten 

Als proefproject VIOE doorgaat, hier geen acties 

Als proefproject niet doorgaat: 
Controleren (adres)gegevens inventaris 
Controleren gegevens beschermingen 

Oplijsten probleemgevallen (niet teruggevonden items, sterk 
verbouwde items,…) 

Ontbrekende items oplijsten en aanvullen 
Ontbrekende items laten opnemen in inventaris 

Gegevens doorgeven aan VIOE 

Indien haalbaar binnen termijn van een jaar 

Actieve rol opnemen o.m. inzake 
advisering bij complexere projecten, 
specifiek voor het bouwkundig 
erfgoed 

Deelname aan regelmatige overlegvergaderingen tussen gemeente en R&E 
mbt lopende dossiers 

Navragen of dit op regelmatige basis gebeurt 
Indien niet, bekijken wenselijkheid regelmatig overleg lopende dossiers 

bouwkundig erfgoed en dit aanmoedigen 
Aanwezig zijn bij ad hoc overleg met R&E 

Aanwezig zijn bij andere relevante overleg (erop toezien dat ZOLAD+ op de hoogte gehouden wordt van deze vergaderingen) 

Erop toezien dat R&E adviesaanvragen + uitgebrachte adviezen doorgeeft aan ZOLAD+ (zie afsprakennota, bijlage 8) 

Meer actieve rol opnemen bij dossiers waarbij eerste contact met ZOLAD+, of via gemeente naar ZOLAD+ doorverwezen 
Door: persoonlijk contact, plaatsbezoek en/of preadvies 

Opvolging van de vergunde werken 
aan bouwkundig erfgoed 

Voorlopig onbekend 
Gemeente heeft wenselijkheid hiervan 
te kennen gegeven, aangezien R&E 

zich hiermee niet bezighoudt 
Voorlopig onbekend 

Opvolgen en adviseren van werken 
aan het geïnventariseerde 
bouwkundig erfgoed 

Zie boven. Aangezien gemeentes ook deze dossiers overmaken aan R&E is verloop hetzelfde. 
ZOLAD+ kan op termijn vooral hier actieve rol spelen, in eerste plaats bij niet complexe dossiers 

Betrokken partijen samenbrengen 
om probleemmonumenten aan te 
pakken 

Probleemmonumenten in kaart brengen op basis van inventarisatie + input gemeentes en derden 

Opvolgen hoeves Grote Spouwenstraat Voorlopig onbekend Werkgroep Oud-Rekem Voorlopig onbekend 

Advisering van werken aan het 
bouwkundig erfgoed die eigendom 
zijn van de betrokken gemeenten 

Erop toezien dat ZOLAD+ hierbij betrokken wordt 
Contact met betrokken ambtenaren? 

Onderhouds- en 
restauratieplanningen voor het 
gemeentelijk patrimonium opstellen 

Verslagen monumentenwacht laten opstellen 

Het beheer van de monumenten 
ondersteunen en ontwikkeling van 
eigen initiatieven hier rond 

Verslagen monumentenwacht laten opstellen 

Onderhoudsplanningen laten opstellen i.h.b. bij restauratie/herbestemmingsprojecten 
Onderzoeken wenselijkheid/haalbaarheid „monumentenploegen‟ ihkv concrete restauratieprojecten en bij probleemmonumenten 

Initiatieven nemen voor opmaak herwaarderingplannen grotere dorps/stadsgezichten 

Vragen naar input gemeente Herwaarderingsplan Millen? Herwaarderingsplan Oud-Rekem Vragen naar input gemeente 

Aanmoedigen bouwhistorisch 
onderzoek en kennisbeheer 

aanmoedigen bouwhistorisch onderzoek bij nieuwe/lopende projecten 
aanmoedigen bouwhistorisch onderzoek op basis van inventarisatie (Evt. voorstellen voor onderwerp masterthesis opleiding MLZ) 

Op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen op vlak van 
monumentenzorg en omzetten in de 
praktijk 

Deelname aan studiedagen (O.a. themadag OMD, studiedagen erfgoedconsulenten R&E) 
Bijwonen lezingen 
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Specifieke invulling m.b.t. het archeologisch erfgoed  
Item Bilzen Riemst Lanaken Voeren 

Overzicht maken van het gekend 
archeologisch erfgoed 

CAI aanvullen en redigeren 
Lokaliseren van archeologische collecties en deze actief proberen te verwerven (deel van collectie Emons, resterend deel collectie Wenzlawski) 

Detecteren en actief inventariseren 
met proefsleuven van 
archeologische sites in 
risicogebieden 

Herinventarisatie risicogebieden in functie van nieuwe RO-wetgeving 

Proefproject m.b.t. woon-in- en 
uitbreidingsgebieden verder uitwerken 

(infovergadering, terreinwerk) 

Proefproject m.b.t. woon-in- en 
uitbreidingsgebieden 

(dossiervorming, infovergadering, 
terreinwerk) 

Voorlopig geen actie, wel plannen in 
functie van uitbreiding Europark 

Voorlopig geen actie, maar wel 
bereidheid om proefproject ook hier 

op te starten  

Nieuwe evaluatie-(proef)projecten opstarten 

Uitvoeren van prospectie met oog 
op de detectie van nieuwe 
vindplaatsen 

Vlakdekkende prospectiekaart 
opstarten  

Vlakdekkende prospectiekaart 
update‟n 

Voorlopig geen actie Opstart, voorlopig geen actie 

Uitvoeren (of laten uitvoeren) van 
noodonderzoeken 

In het werkgebied wordt geen noodonderzoek (in de strikte zin van het woord) verricht. Elk onderzoek kadert in de integratie van archeologie in het RO-beleid 
via het archeologisch advgies. 

Worden er toch nog zaken aangetroffen, dan gaat het om toevalsvondsten en dan komt het VIOE ter plaatse 

Actieve rol opnemen o.m. inzake 
advisering bij complexere projecten, 
specifiek voor het archeologisch 
erfgoed 

Cfr. afsprakennota (bijlage 8) 

Opvolging vergunde opgravingen en 
prospecties met ingreep in de 
bodem 

Zoals ZOLAD 

Aanmoedigen van het archeologisch 
onderzoek 

Gebeurd in het kader van grote infrastructuurwerken zoals ontginningen,… 
Verder werken aan de archeologische verordening 

 
Opstart, verkennen van de 

mogelijkheden op legislatief vlak 

kennisbeheer omtrent archeologisch 
erfgoed 

Zoals ZOLAD opstart 

Aanspreekpunt voor de regio en 
zorgen voor afstemming 

Zoals ZOLAD 
Opstart, verkennen van de 

mogelijkheden 

Aandacht voor vrijwilligerswerking 
Bestaand netwerk van metaaldetectievrijwilligers onderhouden 

Meldingsplicht blijven communiceren 
 

Opstart, kennismaken met de 
diverse actoren 

Op de hoogte blijven van recente 
ontwikkelingen op vlak van 
archeologie en omzetten in de 
praktijk 

Discussie en themadagen met VIA terug opstarten 
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Deel VII 
Statuten en organisatie 
ZOLAD+ 
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STATUTEN PROJECTVERENIGING  
ZOLAD+ 

 

 
Versie 2.0, dd. 15-6-2007, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
 
Aanwezig:  Maike Meijers (vz), Jan Peumans, Felix Puts, Jean Geeraerts, Alex 

Vangronsveld, Eddy Vandoren, Tim Vanderbeken 
 
Versie 3.0, dd. 28-9-2007, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
 
Aanwezig:  Maike Meijers (vz), Felix Puts, Mark Vos, Alex Vangronsveld, Eddy 

Vandoren, Sonja Vos, Jean Maenen, Marie-Elise Smets, Tim 
Vanderbeken 

 
Versie 4.0, dd. 20-11-2009, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
 
Aanwezig: Maike Meijers (vz), Felix Puts, Huub Broers, Hilde Clerx, Eddy 

Vandoren, Jean Geraerts, Alain Vanderhoeven, Marie-Elise Smets, Tim 
Vanderbeken 

 
 

 
 
 

I. Benaming, zetel, doel, duur 
 

Artikel 1: 
De projectvereniging draagt de naam ZOLAD+ en is de opvolger van de 
intergemeentelijke archeologische projectvereniging ZOLAD. Zij wordt beheerst 
door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, en door deze statuten. 
 
Artikel 2: 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3770 Riemst, 
Maastrichtersteenweg 2b. 
 
Artikel 3: 
De vereniging heeft tot doel:  
1) het conserveren, het beheren en het onderzoeken van het archeologische 

patrimonium op het grondgebied van de aangesloten gemeenten.  
2) Het beheren en het onderzoeken van monumenten 
Tot dit doel wordt een overeenkomst gesloten met de subsidiërende overheid. 
De vereniging kan haar diensten enkel verlenen voor de voormelde gemeenten. 
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Artikel 4: 
De vereniging wordt opgericht voor de duur van zes jaar, te rekenen vanaf de 
eerste van de maand waarin de akte van oprichting geldigheid verkrijgt. Indien de 
leden er mee instemmen, kan na afloop de termijn verlengd worden en dit 
opeenvolgende keren, telkens beperkt tot maximum zes jaar. Bij gebrek aan 
instemming van alle betrokken gemeenten of bij het uitblijven van één of meer 
beslissingen, wordt de projectvereniging ontbonden. 

 

II. Leden 
 

Artikel 5: 
Uitsluitend Limburgse gemeenten en de provincie Limburg kunnen als lid aanvaard 
worden. De huidige gemeenten die deelnemen zijn Riemst, Bilzen, Lanaken en 
Voeren. 

 
Artikel 6: 
Te allen tijde kunnen nieuwe leden tot de projectvereniging toetreden. Daartoe 
dienen zij een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur te 
richten. De toetreding wordt dan als agendapunt op de volgende raad van bestuur 
ingeschreven waar wordt beslist over een voorlopige aanvaarding. Vervolgens 
moeten de deelnemende gemeenten of provincie de toetreding in hun 
respectievelijke raden bespreken en aanvaarden, waarop tijdens de eerstvolgende 
raad van bestuur de nieuwe leden definitief kunnen worden aanvaard. Een nieuw 
lid kan enkel definitief als lid van de vereniging aanvaard worden als alle leden van 
de vereniging daar mee instemmen. De toetreding gaat van start de eerste van de 
maand volgend op de raad van bestuur waarop de aanvaarding werd 
uitgesproken. De (nieuwe) leden worden toegevoegd aan het ledenregister dat aan 
de statuten van de vereniging is gehecht. 
 
Artikel 7: 
Eenmaal toegetreden is geen uittreding meer mogelijk totdat de termijn 
opgenomen in artikel 4 verstreken is. 

 

III. Raad van bestuur 
 

Artikel 8: 
De gemeenten worden als lid in de raad van bestuur vertegenwoordigd door een 
lid van het college van burgemeester en schepenen of zijn plaatsvervanger, 
daartoe aangeduid door de gemeenteraad. De provincie wordt als lid in de raad 
van bestuur uitsluitend vertegenwoordigd door een provincieraadslid of 
gedeputeerde of zijn plaatsvervanger, daartoe aangeduid door de provincieraad.  
Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad 
die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvereniging zijn 
vervanger aanduidt. 
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar 
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden 
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en provincieraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten en 
provincies in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de 
verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe 
bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. De 
intergemeentelijke archeoloog roept de eerste raad van bestuur met deze nieuwe 
bestuurders op. Tijdens deze eerste bestuursvergadering wordt onder de leden 
minimaal een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester aangeduid (zie art. 
12). 
 
Artikel 9: 
De leden hebben recht op één bestuursmandaat waarbij elke bestuurder beschikt 
over één stem. Elk stemgerechtigd lid kan zich laten bijstaan door een 
administratief medewerker zonder stemrecht. 
 
Artikel 10: 
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een door 
iedere aangesloten gemeente aangeduide afgevaardigde, als lid met raadgevende 
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeenten, 
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 11: 
De raad van bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, 
uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergaderingen. De intergemeentelijke 
archeoloog en de intergemeentelijke monumentenzorger worden steeds op de 
vergaderingen uitgenodigd. Hun aanwezigheid moet in de notulen worden vermeld. 
Deze personen hebben geen stemrecht. 

 
Artikel 12: 
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een 

secretaris en een penningmeester kiezen. Deze functies moeten dusdanig verdeeld worden 

dat per deelnemende gemeente of provincie niet meer dan één functie wordt toegewezen. 

Het voorzitterschap wordt steeds toevertrouwd aan een door een gemeente aangewezen 

bestuurder. 

 
Artikel 13: 
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, bij 
zijn afwezigheid door een ondervoorzitter of ten slotte door het oudste lid van de 
raad van bestuur. 
 
Artikel 14: 
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum 
vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het 
geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde bestuurders. Van dit 
aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op 
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een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voor zover het gaat om 
punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot statutenwijziging en aanvaarding 
van toetredingen. 
De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid 
die bereikt moet worden zowel in het geheel als in de groep van de door de 
gemeenten benoemde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. 
 
Artikel 15: 
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde 
notulen worden ondertekend door de voorzitter. Deze notulen met bijgevoegd het 
stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waarnaar in de notulen 
wordt verwezen, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat 
van de aangesloten gemeenten en desgevallend van de provincieraadsleden van 
de aangesloten provincie op de griffie van het provinciehuis, onverminderd de 
decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 
 
Artikel 16: 
De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van 
beschikking, en voor alles wat tot doelstellingen van de vereniging behoort (zoals 
o.m. algemene organisatie, benoeming, ontslag, bezoldiging van het personeel, 
uitvaardiging huishoudelijk reglement, vaststelling van de jaarlijkse contributie voor 
de werkende leden). Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig 
vertegenwoordigd zou zijn, de handtekening van één lid van de raad van bestuur, 
daartoe speciaal gemachtigd door de raad van bestuur. 
 
Artikel 17: 
Over het wijzigen van de statuten kan slechts geldig beraadslaagd worden 
wanneer twee derde van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen 
met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De wijziging van de 
statuten kan slechts na voorafgaandelijke goedkeuring door de gemeenteraden en 
desgevallend door de provincieraad. Zij worden daartoe ten minste twee maanden 
voordien schriftelijk op de hoogte gesteld. De brief zal vergezeld zijn van een tekst 
met de nieuwe en/of vernieuwde artikels. 
 
Bij wijziging van het doel van de vereniging is een eenparige goedkeuring van de 
aanwezigen vereist. 
 
Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, wordt een tweede raad van bestuur 
samengeroepen waarop geldig kan beslist worden over de punten die voor de 
tweede maal geagendeerd zijn, ongeacht het aantal aanwezigen. 
 
Artikel 18: 
Elk jaar worden ten minste drie vergaderingen gehouden, waarvan één voor de 
goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en van de begroting 
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van het volgende jaar. Deze laatste heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van 
het vorig boekjaar en uiterlijk in de loop van de maand maart. 
 
De controle op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een accountant 
benoemd door de raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de leden die hun 
goedkeuring verlenen. 
 
Artikel 19: 
De oproeping geschiedt door de voorzitter, op verzoek van de raad van bestuur of 
op verzoek van twee leden, zo vaak als het belang van de vereniging het vereist. 
Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen verzonden door de 
voorzitter ten minste acht dagen vóór de datum, vastgesteld voor de vergadering. 
 
Zij vermeldt de datum, het uur en de plaats van vergadering, en bevat de agenda. 
Het verslag van de vorige vergadering, eventueel de rekening en begroting met 
toelichting, het jaarverslag en eventuele andere documenten bij de vergadering 
worden voorafgaandelijk aan de leden en hun vertegenwoordigers bezorgd. 
 
Artikel 20: 
De Raad van Bestuur kan beroep doen op een advieswerkgroep die bestaat uit 
vakspecialisten. De leden van de werkgroep worden facultatief uitgenodigd door de 
raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde de 
vergaderingen van de werkgroep bijwonen en/of samenroepen. De werkgroep 
fungeert als denktank, neemt de dagelijkse werking van de projectvereniging 
kritisch onder de loep en formuleert desgevallend voorstellen ter verbetering. 
 

IV. Contributies 
 
Artikel 21: 
De leden betalen jaarlijks een contributie die opgebouwd is uit drie factoren: een 
vast bedrag dat maximum € 1.000,- bedraagt, een bedrag per inwoner dat 
maximum € 0,15 per inwoner bedraagt en een bedrag per hectare dat maximum € 
0,42 per hectare bedraagt. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van 
de gegevens van het jaar (op 1 januari) onmiddellijk voorafgaand aan het 
werkingsjaar. In het jaar van oprichting betalen de leden de helft van de contributie. 
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
 
Er is geen maatschappelijk kapitaal. 
 

V. Ontbinding, vereffening 
 

Artikel 22: 
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Bij ontbinding van de vereniging zullen de in gebruik gegeven goederen, en het in 
gemeenschap ingebrachte patrimonium worden teruggegeven aan de eigenaars, 
in zoverre hun recht kan bewezen worden door geschreven overeenkomsten. 
 
Het beheer van het aan de projectvereniging in beheer gegeven archeologisch 
patrimonium wordt indien mogelijk overgedragen aan de provincie of aan het 
gewest. De eigenaars worden hiervan in kennis gesteld. 
 
Bij vrijwillige ontbinding wijst de raad van bestuur één of meerdere vereffenaars 
aan en het bepaalt hun bevoegdheden, evenals de bestemming die aan het netto-
vermogen van het maatschappelijk bezit gegeven wordt. 
 
Er zal een bestemming worden gekozen die zoveel mogelijk overeenkomt met het 
doel van de vereniging. Indien een soortgelijke projectvereniging met een 
meerderheid van leden die ook van deze projectvereniging deel uitmaken wordt 
opgericht, dan worden de goederen, personeelsleden met behoud van rechten en 
het ingebrachte patrimonium bij voorkeur overgedragen aan deze nieuwe 
projectvereniging.  
 
Artikel 23: 
Voor al wat door deze statuten niet wordt geregeld, is het decreet van 6 juli 2001 
van toepassing. 
 



 

Bundeling jaarverslagen ZOLAD 2005-2009 

 
 
 
 

266 

 

Ledenlijst: 
 
Riemst: 
o Jan Peumans, eerste schepen, bevoegdheid archeologie (meerderheid) 
o Marie-Elise Smets, gemeenteraadslid (oppositie) 
o Mark Vos, burgemeester (adviseur) 
o Thomas Beusen, cultuur-ambtenaar (administratie) 

 
Bilzen: 
o Maike Meijers, derde schepen, bevoegdheid archeologie (meerderheid) 
o Jean Geraerts, gemeenteraadslid (oppositie) 
o Johan Sauwens, burgemeester (adviseur) 
o Eddy Vandoren, bestuurssecretaris (administratie) 

 
Lanaken: 
o Felix Puts, afgevaardigde (meerderheid) 
o Alex Vangronsveld (oppositie) 
o Guido Willen, burgemeester (adviseur) 
o Jean Maenen, diensthoofd cultureel erfgoed (administratie) 

 
Voeren: 
o Huub Broers, burgemeester (meerderheid) 
o Hilde Clerx, beleidscoördinator (administratie)  

 
 

Adviserende leden: 
o Tim Vanderbeken, Intergemeentelijke erfgoedonderzoeker 

archeologie/coördinator 
o Veerle Vansant, intergemeentelijke erfgoedonderzoeker monumenten 
o Karel Robijns, teamcoach onroerend erfgoed, Agentschap Ruimte en 

Erfgoed 
o Ingrid Vanderhoydonck, Erfgoedconsulent Agentschap Ruimte en Erfgoed 
o Jessica Vandevelde, Erfgoedconsulent Agentschap Ruimte en Erfgoed 
o Jos Gyselinck, Gewestelijke erfgoedambtenaar Limburg 
o Alain Vanderhoeven, VIOE Tongeren 
o Linda Bogaert, provinciale archeologe 
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Huishoudelijk reglement 
 
1. de leden van de raad van bestuur hebben in hun hoedanigheid recht op een 

onkostenvergoeding voor de afgelegde kilometers. Een lijst wordt op het einde 
van elk werkjaar ingediend bij de penningmeester. 

2. wanneer er drie deelnemende gemeenten zijn, dan vervuld de secretaris de rol 
van ondervoorzitter 

3. de ondervoorzitter zit de vergaderingen voor bij afwezigheid van de voorzitter 
4. de intergemeentelijke archeoloog neemt verslag 
5. de intergemeentelijke archeoloog licht de leden van de raad van bestuur in bij 

uitzonderlijke vondsten 
6. de intergemeentelijke archeoloog licht de leden van de raad van bestuur in 

wanneer er nota‟s verspreid worden die betrekking hebben op het beleid van de 
ZOLAD of haar deelnemende gemeenten 

7. persberichten worden naar de leden van de raad van bestuur gestuurd 
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Afsprakennota ZOLAD+ 
 

 
Afsprakennota  

tussen de gemeenten Bilzen, Riemst, Lanaken en Voeren 
en ZOLAD+  

inzake advisering van stedenbouwkundige dossiers 
 

 
Kader 
In de resultaatsverbintenis met het Agentschap Ruimte & Erfgoed staan de 
archeologische en bouwkundige advisering van stedenbouwkundige aanvragen als 
kerntaak vermeld. In die optiek vroeg ZOLAD+ een overleg met de diverse diensten 
Ruimtelijke Ordening van de bij ZOLAD+ aangesloten gemeenten50. Deze 
overlegrondes vonden plaats op 21 januari (L), op 25 januari (R) en op 28 januari (R) 
2010. Tijdens het overleg werd gekeken in hoeverre de bestaande procedure en 
afspraken bestendigd51 konden worden en in hoeverre er nieuwe afspraken m.b.t. 
bouwkundig erfgoed konden gemaakt worden. Het geheel van afspraken rond de 
archeologische en bouwkundige advisering wordt hieronder in de vorm van een 
afsprakennota beschreven. Deze afsprakennota wordt ook aan de verschillende 
schepencollege‟s ter kennisgeving/goedkeuring voorgelegd. 
 
Afspraken m.b.t. Archeologie 

 De verschillende stedenbouwkundige dossiers worden door de 
gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening opgelijst. Het gaat om: 

o Verkavelingen 
o Bouwdossiers 
o Dossiers met grondverzet 
o Heraanleg straten of pleinen 
o … 

 Deze lijst wordt periodiek (af te spreken met de stedenbouwkundige 
ambtenaar of de administratieve diensten) naar de intergemeentelijke 
erfgoedconsulent archeologie gemaild 

 Deze erfgoedconsulent selecteert de te adviseren dossiers en geeft deze 
door aan de gemeentelijke administratie 

 De niet-geselecteerde dossiers krijgen als advies „geen bezwaar‟ mee 

 De geselecteerde dossiers worden opgestuurd (vorm wordt afgesproken 
met de stedenbouwkundige ambtenaar/gemeentelijke administratie) 

 De erfgoedconsulent adviseert deze dossiers binnen een termijn van 30 
dagen. Kortere termijnen worden vermeld in het adviesverzoek 

 Het advies (met voorwaarden) wordt opgenomen in de bouwvergunning 

                                                 
50

 Aanwezig waren: Elde Crosiers (R), Elke Bouveroux (R), Marleen Duflos (B), Roland Vanmuysen 
(V), Patricia Kusters (L), Tim Vanderbeken, Veerle Vansant 

51
 In se verandert er voor archeologie niets aan de procedure of de gevolgen. De beschreven 
afspraken gaan terug op een overleg in en afspraken uit 2006. 
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 ZOLAD+ krijgt digitaal bericht van de gemeente wanneer de aanvraag 
vergund is 

 Ook RUP‟s, MER‟s en gerelateerde zaken worden voor (pre)advies 
overgemaakt 

 
Afspraken m.b. t. Bouwkundig Erfgoed 

 De adviesaanvragen m.b.t. beschermd en niet-beschermd bouwkundig 
erfgoed worden doorgestuurd naar het Agentschap Ruimte en Erfgoed 
zoals men dat gewoon is te doen. De adviesprocedure verandert dus niet 
voor de gemeenten. Inhoudelijk zal het advies vanwege het Agentschap 
desgevallend wel aangevuld worden door de lokale input 

 De dossiers die ter advies voorgelegd worden aan het Agentschap worden 
opgelijst en periodiek (af te spreken met de stedebouwkundige ambtenaar 
of de administratieve diensten) doorgemaild naar de intergemeentelijke 
erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed 

 De erfgoedambtenaar (Jos Gyselinck) contacteert desgevallend de 
erfgoedconsulent voor nadere inhoudelijke info bij het advies 

 De erfgoedconsulent wordt gecontacteerd wanneer de gemeente bij een 
bepaalde adviesaanvraag hulp of inbreng wenst. In het advies van het 
Agentschap wordt in deze gevallen vermeld dat het advies na pre-advies 
van de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van ZOLAD+ tot stand 
gekomen is  

 De erfgoedambtenaar stuurt alle uitgebrachte adviezen ter informatie naar 
de erfgoedconsulent 

 
Aanvullende afspraken 

 De gemeenten kunnen (personen met) vragen over premies, wetgeving,… 
inzake archeologie en bouwkundig erfgoed doorverwijzen naar de 
erfgoedconsulenten 

 ZOLAD+ krijgt een actieve inbreng van de gemeenten, bvb. het onder de 
aandacht brengen van probleemmonumenten 

 ZOLAD+ maakt een folder over de wetgeving m.b.t. onroerend erfgoed. 
Deze wordt toegevoegd bij de vergunningen en aan de balie gelegd 
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Beleidslijnen ZOLAD+ 
Archeologische advisering 

 

 

Advisering 

 
1. Welke dossiers zal ZOLAD+ in de toekomst archeologisch adviseren? 

 Dossiers met bodemingrepen >= 1500 m² 

 Dossiers met bodemingrepen < 1500 m² met duidelijke aanwijzingen voor een 
risico op aanwezigheid van archeologisch erfgoed (gemotiveerd advies, zie 
verder) 

 Verkavelingen >= 5 loten 

 Verkavelingen < 5 loten, bij duidelijke aanwijzingen voor een risico op 
aanwezigheid van archeologisch erfgoed (gemotiveerd advies, zie verder) 

 Dossiers die doorgestuurd worden vanuit het Agentschap Ruimte & Erfgoed, 
ingediend door de gemeente Riemst, Bilzen, Lanaken en Voeren. 52 

 RUP‟s 

 MER‟s 
 
2. Op basis van welke criteria adviseert ZOLAD+ de dossiers? 
ZOLAD adviseert op basis van criteria die algemeen aanvaard worden als indicatief 
voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en de risicobeheersing ervan. 
Hieronder staan de criteria opgelijst in volgorde van belangrijkheid. Enkele van deze 
criteria worden gebruikt in combinatie met andere omwille van het feit dat ze 
zelfstandig niet van doorslaggevend belang zijn. 
 

 De geëvalueerde potentie (in gelijkaardige landschappelijke situaties) 

 De Centrale Archeologische Inventaris 

 De archeologische vondsten in de onmiddellijke omgeving (interne informatie) 

 Eerdere archeologische vaststellingen 

 Luchtfoto's  

 Het historische kaarten- en bronnenmateriaal 

 Het beschermde goed (monument, landschap of dorpsgezicht) 

 Het geomorfologische onderzoek (in combinatie met andere criteria) 

 De bewaringsomstandigheden (in combinatie met andere criteria) 

 De topografie (in combinatie met andere criteria) 

 De hydrologie (in combinatie met andere criteria) 
 
3. Welke procedure hanteert ZOLAD+ intern? 
In het verleden werden enkele afspraken gemaakt met de diverse gemeentelijke RO-
diensten. Deze afspraken staan beschreven in de afsprakennota. Intern hanteert 
ZOLAD+ de volgende procedure: 

                                                 
52

 In principe dient ZOLAD+ vanuit de resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid deze dossiers te pre-

adviseren. Het gaat om items uit de bijzondere en reguliere procedure (zie Vlaamse Codex art. 4.7.1 en 4.7.2). 

Hier dienen nadere afspraken gemaakt te worden. 
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 De aan ZOLAD+ overgemaakte lijst wordt gecontroleerd door de 
erfgoedconsulenten 

 ZOLAD+ maakt een keuze van dossiers op basis van een afweging van de 
criteria 

 Niet opgevraagde dossiers worden geadviseerd als „geen bezwaar‟. Dit wordt 
gemeld aan de respectievelijke diensten die dit advies laten opnemen in de 
vergunning. 

 Opgevraagde dossiers worden gescreend en krijgen naargelang de impact 
een advies onder voorwaarden of desgevallend alsnog „geen bezwaar‟ 

 ZOLAD+ meldt het advies aan de respectievelijke administratieve diensten die 
dit advies laten opnemen in de bindende voorwaarden van de vergunning 

 ZOLAD+ neemt contact op met de bouwheer/eigenaar zodat  
o het dossier geen vertraging oploopt.  
o bouwovertredingen en overtredingen op basis van art.4 §2 van het 

decreet (zie verder) vermeden worden. Het gebeurt vanuit de ervaring 
dat de meeste bouwheren hun bouwvergunning niet nalezen op 
voorwaarden.  

 
4. Wat adviseert ZOLAD+ en wat houdt dit in? 
Op basis van de vermoedelijke aanwezigheid van archeologisch bodemarchief wordt 
een advies op maat van het dossier geschreven. Op hoofdlijnen komt dit echter neer 
op drie grote adviesgroepen, zijnde: 
 
a. Proefsleuven 

Wat – lange sleuven van ca. 2 m. breed, aangelegd in een regelmatig patroon. 
De afstand tussen de sleuven varieert, maar in de meeste gevallen is dat ca. 10 
m. Er wordt gestreefd naar een dekking van 12%, dus 1200 m² sleuf per ha. 
Doel – snelle evaluatie van het terrein naar aard, ouderdom en kosten, 
voorafgaandelijk aan de werken; meestal in het kader van beleidskeuzes. 
Duur – 1000 m² per dag onder ideale omstandigheden 
Wanneer – de ingreep (of de combinatie van ingrepen) is kleiner dan het totale 
perceel (bv. een verkaveling) 
Kostprijs – ca. 4000 € per hectare (de kosten van het latere eventuele 
vlakdekkende onderzoek niet meegerekend) 

 
b. Gecontroleerde vlakdekkende afgraving 

Wat – begeleiding van graafwerken door een archeoloog. De archeoloog geeft 
aanwijzingen. 
Doel – evaluatie van het terrein, geschakeld in het bouwproces 
(kostenbesparend want grondwerken gebeuren toch) 
Duur – 500 m² per dag onder ideale omstandigheden 
Wanneer – de ingreep is quasi evenredig met het totale perceel (bv. ontginning) 
Kostprijs – afhankelijk van de vondsten, kraanmachinist, aantal archeologen. Bij 
afwezigheid van vondsten goedkoper en efficiënter dan proefsleuven, want 
kraankosten zijn bij bouwbudget gerekend. 
 

c. Vlakdekkende opgraving 
Wat – maximale registratie van de archeologische sporen 
Doel – behoud ex situ van de archeologische erfgoed 
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Duur – Afhankelijk van vondsten, achtergrond, locatie – bij kleine 
sporendichtheid: 300m² per dag 
Wanneer – bij positieve evaluatie van een proefsleuvenonderzoek of 
gecontroleerde afgraving of bij ingrepen in stadscontext 
Kostprijs – doorstart na een proefsleuvenonderzoek is duurder dan na een 
gecontroleerde afgraving (grondwerk al gebeurd) 

 
De keuze voor proefsleuven of vlakdekkende afgraving is ingegeven op basis van 
enkele afwegingen: risico op vondsten, kostprijs, dossierlast, tijdsdruk,… 
 

De definitie van de zorgplicht 

 
Het archeologische advies steunt op het belangrijke principe van de archeologische 
zorgplicht. 
 
De tweede paragraaf van het vierde artikel uit het decreet houdende de bescherming 
van het archeologische patrimonium stelt: 
 

“De eigenaar en de gebruiker zijn ertoe gehouden de 
archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden 

te bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en 
vernieling te behoeden.” 

 
De zorgplicht is dus een decretale plicht voor alle eigenaars van archeologische 
erfgoed. De memorie van toelichting bij het decreet houdende de bescherming van 
het archeologische patrimonium stelt ook dat het van toepassing is voor zowel 
gekend (beschermd of behouden) als ongekend (niet beschermd) archeologisch 
patrimonium:  
 

“Paragraaf 2 omschrijft de algemene verplichtingen t.o.v. elk 
archeologisch monument dat redelijkerwijze als dusdanig kan 
herkend worden en is dus niet beperkt tot die terreinen die in 

toepassing van dit decreet onder wettelijke bescherming 
geplaatst worden. Het moet een minimale waarborg bieden als 

instrument tot bescherming en behoud van nog onbekende 
archeologische monumenten die nog in de bodem bedolven 

liggen.” 
 
Het zorgplichtprincipe is dus de basis om niet enkel archeologisch onderzoek maar 
ook archeologisch vooronderzoek te verhalen op de verstoorder. Het „verstoorder-
betaalt‟-principe is overigens ook ingeschreven in het Verdrag van Valletta (Malta). 
Dit verdrag staat vermeld in het Vlaamse regeerakkoord als te ratificeren en te 
implementeren in de Vlaamse decreet- en regelgeving.  
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IOED 
Structuur  

 

 

Structuur 

Raad van Bestuur 
Taken 
De raad van bestuur staat in voor  

 de bepaling van het takenpakket van de IOED 

 de financiële aangelegenheden 

 de communicatie met de pers  

 beraadslaging omtrent statuten, werking en personeelsaangelegenheden 

 opvolgen van de werkgroep 
 
inhoudelijk wordt ze gevoed door de werkgroep. Ze geeft ook taken aan deze 
werkgroep. De beslissing ligt bij de raad van bestuur 
 
Samenkomst 
De raad komt minstens 4 keer per jaar samen: 

 februari: goedkeuring jaarverslag, jaarrekening en begroting 

 mei: lopende zaken 

 augustus: lopende zaken 

 november: presentatie jaarverslag 
 
leden 

 huidige RvB minus de adviserende leden, de intergemeentelijke archeoloog 
en monumentenzorger uitgezonderd. 
 

Riemst: 
o Jan Peumans, eerste schepen, bevoegdheid archeologie (meerderheid) 
o Marie-Elise Smets, gemeenteraadslid (oppositie) 
o Mark Vos, burgemeester (adviseur) 
o Thomas Beusen, cultuurcoördinator (administratie) 

 
Bilzen: 
o Maike Meijers, derde schepen, bevoegdheid archeologie (meerderheid) 
o Jean Geraerts, gemeenteraadslid (oppositie) 
o Fons Caubergs, schepen (adviseur) 
o Eddy Vandoren, bestuurssecretaris (administratie) 

 
Lanaken: 
o Mark Curvers, schepen cultuur (meerderheid), plaatsvervanger: Felix Puts 
o Alex Vangronsveld (oppositie) 
o Guido Willen, burgemeester (adviseur) 
o Jean Maenen, diensthoofd Cultureel Erfgoed (administratie) 
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Voeren: 
o Huub Broers, burgemeester (meerderheid) 
o Hilde Clerx, beleidscoördinator (administratie)  
o De oppositie weigert expliciet iemand af te vaardigen 

 
De Intergemeentelijke erfgoedconsulenten archeologie, Tim Vanderbeken en 
bouwkundig erfgoed, Veerle Vansant 

 
werkgroep 
Taken 
De stuurgroep staat in voor de invulling van het takenpakket van de IOED (het 
takenpakket wordt vastgelegd door raad van bestuur). 
 
Meer speciaal vervult de stuurgroep de functie van denktank-adviesgroep, gevoed 
door o.m. de ervaring en dito deskundigheid van zijn leden met betrekking tot: 

 Beleid rond erfgoed 

 Praktische oplossingen mbt. aan het werkveld gerelateerde problemen 

 deskundigheid op allerlei terreinen, die aangewend kan worden om de werking 
van de vereniging te optimaliseren 

 uitwisseling en kritische evaluatie van de werking en het takenpakket 

 uitwerken van ideeën komende vanuit RvB 

 een platform voor ideeënuitwisseling rond een aantal thema's 

 kwaliteitsbewaking 
 
De stuurgroep vormt aldus meteen de draaischijf voor inspiratie en 
ideeënuitwisseling. De stuurgroep rekent het bovendien tot zijn taak om concrete 
voorstellen voor te bereiden die ter beraadslaging en beslissing/bekrachtiging 
kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties als de Raad van Bestuur of 
de leden. De werkgroep koppelt terug naar de Raad van Bestuur. 
 
De stuurgroep komt ad libitum samen of op voorstelling van de Raad van Bestuur. 
 
leden 

 de adviserende leden uit de vroegere Raad van bestuur, aangevuld met de 
specialisten inzake monumentenzorg 

 voorzitter 

 geïnteresseerde RvB-Leden 
 

Voorzitter 
Geïnteresseerde leden 
o Archeologie 

 Tim Vanderbeken, Intergemeentelijke erfgoedconsulent 
 Alain Vanderhoeven, VIOE Tongeren 
 Linda Bogaert, provinciale archeologe 
 Ingrid Vanderhoydonck, Erfgoedconsulent Entiteit Onroerend Erfgoed 

o Monumentenzorg 
 Veerle Vansant, intergemeentelijke erfgoedconsulent 
 Stephanie Mergeay, PCCE 
 Jos Gijselinck, Erfgoedambtenaar Onroerend Erfgoed,  
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o RO-Vlaanderen 
 Jessica Vandevelde, Erfgoedconsulent Entiteit Onroerend Erfgoed 
 Karel Robijns, Teamcoach Onroerend Erfgoed 

 
 
 
 
 
 


