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Inleiding en achtergrond 

In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in Overpelt (Bleekveldstraat-

Ringlaan-Veldstraat), adviseerde Onroerend Erfgoed om een archeologische prospectie met 

ingreep in de bodem te laten uitvoeren, gevolgd door een opgraving in geval van vondsten.  

 

De archeologische prospectie werd uitgevoerd door HAAST (30 april tot en met 7 mei 2012). 

Centraal op het terrein werden een waterkuil, een afvalkuil met scherven waaronder scherven 

van een schaal uit de midden ijzertijd, paalgaten en overige kuilen aangetroffen.
1
  Daarom 

werd besloten een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving uit te 

voeren. De op te graven oppervlakte bedraagt ca 5570m². 

 

Als onderdeel van dit vervolgonderzoek werden, in verband met geologie en bodemkunde, de 

volgende vragen geformuleerd: 

• Wat is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw?  

• In hoeverre is de bodemopbouw intact?  

• Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie, en wat vertelt dit over de intactheid 

van de sporen? 

 

 

Methoden 

Ter ondersteuning van het archeologisch werk uitgevoerd door HAAST bvba & ARCHEBO 

bvba, bezocht Stefaan Dondeyne ― bodemkundige aan de KU Leuven ― op 10 juli 2012 de 

site in Overpelt. Op dat moment waren de opgravingswerken al goed gevorderd en was 

ongeveer de helft van het terrein reeds opgraven tot op ongeveer 60 cm beneden maaiveld. 

 

In eerste instantie werd de morfologie van twee “waterkuilen” onderzocht. Vervolgens werd 

op een nog onverstoord deel van het terrein dat representatief geacht is voor de percelen van 

het project, een profielput gegraven. De morfologie van de zuid-, west- en noordwand van 

deze profielput werd in detail onderzocht om zo de geologie en de bodemgesteldheid van het 

perceel beter te begrijpen. 

 

                                                 
1 Van de Konijnenburg, R. en Janssen, J. (2012) Archeologische prospectie met ingreep in de bodem. 

Site: Overpelt – Ringlaan / Veldstraat / Bleekveldstraat. Verslag, Haast Rapport 2012-05, 2012. 
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Verder, werden zowel de originele
2
 als de digitale versie van de bodemkaart van België 

geraadpleegd (kaartblad 32 E Overpelt & Neerpelt 19 E), evenals de begeleidende nota 

(Baeyens, 1975)
3
. 

 

 

Geologie en bodems 

Baeyens (1975: p. 15) geeft aan dat de geologische ondergrond van het gebied gevormd is 

door fluviatiele afzettingen van de Maas en de Rijn. Deze afzettingen bestaan uit grindlagen, 

keien en zandige-kleilagen uit de Mindelijstijd. Tijdens het laat Pleistoceen zijn deze lagen 

overdekt met dekzand, en plaatselijk met stuifzanden tijdens het Holoceen. Dikwijls vertonen 

de Pleistoceen afzettingen sporen van cryoturbatie. 

 

 

Figuur 1 – Digitale bodemkaart van Overpelt, met aanduiding van de twee kuilen en het bestudeerd 

bodemprofiel 

 

                                                 
2 Beschikbaar op 

http://aleph.library.uu.nl/F/?func=direct&doc_library=UBU01&doc_number=002059356 
3 Baeyens L. (1975) Verklarende tekst bij de kaartbladen Overpelt 32 E & Neerpelt 19 E, Comité voor 

het opnemen van de Bodemkaart en de Vegetatiekaart van België. 
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Op de bodemkaart zijn de projectpercelen gekarteerd als “t-Scf3” en “t-Sdc3” bodems (Fig. 

1). Dit zijn matig natte tot natte bodems (drainage klassen .c. en .d.) met lemig zand als 

textuur (S..), en met een grindsubstraat op geringe of matige diepte (20-125 cm, t-…). Verder 

duidt de legende aan dat deze bodems een dikke humeuze bovengrond hebben, 40 tot 60 cm 

diep en aangeduid als een apparte fase “…3”. 

 

 

Veldobservaties 

Kuil-01 

Fig. 2 toont de noordelijke wand van “kuil-01” die duidelijk is opgevuld met organisch rijk 

lemig zand. Het profiel links van de kuil laat zien dat het oorspronkelijk materiaal bestond uit 

lemig zand dat direct over een grindlaag ligt; in en net onder deze grindlaag zijn ook 

roestvlekken te zien.  De onderste delen van dit Pleistoceen fluviatiel zand, vertonen golving 

te wijten aan cryoturbatie. 

 

 
Figuur 2 – Noord-wand van “Kuil-01”; (1) opvullingmateriaal in de kuil bestaande uit organisch rijk lemig-

zand materiaal; oorspronkelijk profiel: (2) lemig-zand materiaal (dekzand); (3) grind en roest vlekken in 

fluviatiele afzettingen; (4) grof zand, in een golvend patroon ten gevolge van cryoturbatie. 
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Kuil-02 

Fig. 3 toont de westwand van “Kuil-02” die dezelfde kenmerken vertoont als “Kuil-01”.  

Opvallend is dat in deze kuil resten van hout aanwezig waren die niet van wortels maar van 

stamhout zijn. 

 

 
Figuur 3 – West-wand van “Kuil-02”; (1) opvullingsmateriaal in de kuil bestaande uit lemig-zand rijk aan 

organisch materiaal; (2) bleek lemig zand (dekzand); (3) grind van fluviatiele afzettingen; (4) grof zand met 

aanwijzing van cryoturbatie; (5) pijlen wijzen naar stamhout dat zich in de kuil bevond. 

 

 

Morfologie van het bodemprofiel 

Fig. 4 geeft een overzicht van de bodemprofielput. Kenmerkend is de dikke humeuze boven 

laag van lemig zand; deze bevindt zich net boven een gedeeltelijk bleke en gedeeltelijk roest 

rijke horizont eveneens van lemig zand. De minerale fractie van deze horizonten bestaan uit 

goed gesorteerd fijn zand, typisch Pleistoceen dekzand. Onder deze horizonten is een 

grindlaag, die boven andere fluviatiele afzetting van grof zand ligt; in deze zandlagen zijn er 

ook weer duidelijke sporen van roest en gley alsook sporen van cryoturbatie. 

 

Dit bodemprofiel komt duidelijk overeen met wat op de bodemkaart aangeduid staat als een 

“t-Sdc3” bodem; indien de roest en gebleekte vlekken geïnterpreteerd worden als een 
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beginnende podzolisatie, zou men dit profiel ook kunnen aanduiden als een “t-Scf3” bodem. 

Een gedetailleerd profiel beschrijving van de oostwand is weergegeven in Annex 1. 

 

 

Figuur 4 – Overzicht van de oost- en noordwand van het bodemprofiel “Overpelt”. Dit bodemprofiel komt 

overeen met een “t-Sdc3 bodem; (1) dikke humus rijke horizonten; (2) bleek lemig-zand materiaal (dekzand) 

met kleur en structuur ontwikkeling; (3) grind van fluviatiele afzettingen; (4) grof zand met (5) aanwijzing 

van cryoturbatie. 



 

S. Dondeyne 10 

 

Zoals te zien in de detail foto van de noordwand (Fig. 5a), kunnen drie horizonten 

onderscheiden worden in de dikke humeuze toplagen. De bovenste Ap1 horizont is donkerder 

dan de onderliggende Ap2 horizont. In beide horizonten kwamen op verschillende plaatsen 

houtskool en baksteenresten voor. In de zuid-wand (Fig. 5b) van de profielput zijn duidelijke 

sporen van een windval te zien. De sporen van de windval, alsook de resten van een molgang 

geven aan dat deze bodem beneden de 30 cm diepte niet geploegd is geweest. 

 

 

Figuur 5. (A) Detail van de humeuse rijke horizonten van de oost-wand. Ap1 en Ap2 vertonen duidelijke 

sporen van anthropogene aanvoer en bewerking: (1) bakstenen en (2) houtskool. Onder 30 cm bevindt zich 

een begraven humeuze horizont 2Ah met daaronder een kleuren en textuur horizont (2Bw). (B) In de zuid-

wand vinden we (1) hetzelfde patroon terug van antropogene humeuze horizonten boven 30 cm. Daaronder 

zijn er duidelijke sporen van een windval (2a). Het omwaaien van de boom heeft ook geleid tot het opbreken 

van de grindlaag (2b); preferentiele insijpeling van water heeft ook geleid tot het reduceren en uitlogen van 

het ijzer in het grof fluviatiel zand. Zowel het patroon van de windval, als de restanten van een molgang (3) 

geven aan dat de grond beneden 30 cm niet door diep ploegen verstoord is geweest. 

 

 

Discussie en conclusies 

De waargenomen bodemprofielen komen perfect overeen met wat verwacht kon worden op 

basis van de legende van de bodemkaart: t-Sdc3 en t-Scf3. Volgens het internationale 

bodemclassificatie systeem “World Reference Base for Soil Resources”
4
 vallen deze bodems 

onder de Endogleyic Terric Anthrosols (Arenic, Ruptic) 

                                                 
4  IUSS Working Group WRB. 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006, first 

update 
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Op basis van deze observaties is het mogelijk de vooropgestelde vragen te beantwoorden. De 

eerste vraag die zich stelt is wat de oorsprong is van de kuilen, en vervolgens wat de 

bodemgesteldheid zegt over mogelijk bewaren van archeologische sporen. 

 

Mogelijke verklaring voor de kuilen 

De kuilwanden hadden een steile helling van ongeveer 30 à 45° en vertoonden geen sporen 

van betreding door dieren (Fig. 2 & 3); hun gebruik als waterputten of drinkkuilen is daarom 

onwaarschijnlijk. Wel opvallend is dat ze gegraven zijn tot onder de watertafel. Mogelijks 

werden deze kuilen gegraven bij het ontginnen van het grind en/of het grof zand dat gebruikt 

kon worden voor constructie, maar in dat geval zou men verwachten dat ze groter zouden zijn 

en allicht niet rond in omtrekt. 

 

Meer waarschijnlijk is dat deze kuilen gediend hebben om hout te wateren zoals beschreven 

door Joël Burny
5
. “Dennenstammen die men wilde gebruiken in huizenbouw, bv. voor het 

dak van de stal, werden een lange tijd, vaak een jaar of langer, onder water gehouden. 

Wateren van hout verhindert de komst (of het overleven) van wormen in het hout” (Burny, 

1999: 73). De aanwezigheid van hout in “kuil-02” wijst alvast in die richting. De implicatie 

hiervan is dat deze kuilen van relatief recente ouderdom zijn (<200 jaar?). Daarnaast werden 

dergelijk kuilen ook gebruikt voor het roten van hennep dat gebruikt werd om touwen te 

vervaardigen; en in vroegere tijden ook voor het roten van vlas (ibidem). 

 

Wat is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw? 

Het is duidelijk dat de oorspronkelijke bodem bedolven is onder 30 à 40 cm antropogeen 

aangevoerd materiaal. Landbouwers hebben de bodem verrijkt met organisch materiaal, 

vermoedelijk potstal, dat verder vermengd is met lemig zand, mogelijks stuifzand. Onder 

deze antropogene laag treft men een weinig of niet verstoorde bodem aan. Roest en reductie 

vlekken komen plaatselijk voor in de begraven “kleuren en structuur B” horizont (2Bw); maar 

roest- en gley-vlekken zijn vaker te vinden in de onderliggende fluviatiele Pleistoceen 

                                                                                                                                                        
 2007. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome. 
5  Burny J. (1999) Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-1950): 

tweehonderd gesprekken samengevat. Natuurhistorisch genootschap in Limburg, Maastricht. 
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afzettingen. Het grillig patroon, en variërende diepte, van deze roest- en gley-vlekken zijn 

afhankelijk van de heterogeniteit van de onderliggende fluviatiele afzettingen. 

 

Archeologische vondsten zou men dus kunnen vinden in de begraven bodem (2Ah en 2Bw) 

maximaal tot aan de grintlaag. De bovenste organische lagen (Ap1 en Ap2), zijn wel sterk 

onderhevig geweest aan ploegen en bewerken; eventuele archeologische sporen zullen 

hierdoor sterk verstoord geweest zijn. 

 

In hoeverre is de bodemopbouw intact?  

De praktijk van het aanbrengen van organisch materiaal zoals hier gezien, is gelijkaardig aan 

het aanvoeren van plaggen. Toch is de aard van dit materiaal erg verschillend van plaggen 

doordat het veel minder zuur is. Daar deze praktijk, net zoals het plaggen, allicht dateert uit 

de middeleeuwen, kan men de vorming van een dergelijk bodem zien als een cultureel 

erfgoed, getuigend van eeuwenlange landbouwpraktijk, die door de huidige opgraafwerken 

vernietigd wordt. 

 

Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie, en wat vertelt dit over de intactheid van de 

sporen? 

De bestudeerde bodems vertonen geen sporen van bodemdegradatie noch van wind- of 

watererosie. De eerder beperkte drainage verklaart wel dat boeren drainage greppels in het 

terrein gegraven hebben.  Wel is er een hoge probabiliteit dat relatief intensief gebruik van 

deze gronden sinds de middeleeuwen, mogelijk sporen uit de ijzertijd sterk verstoord zullen 

hebben. 

 

Deze bodems vertonen geen aanwijzingen van “podzolisatie”, sensu stricto. Processen van 

podzolisatie vereisen een zuurder milieu dan wat we hier aantreffen. De talrijke sporen van 

bioturbatie, door regenwormen en mollen, zijn aanwijzigen van een gunstige pH voor 

plantengroei en biologische activiteit. Deze hoge graad van biologische bodemactiviteit 

betekent ook dat de omstandigheden om organisch materiaal van archeologische resten te 

bewaren niet gunstig zijn geweest. 
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Annex 1 

Beschrijving van bodemprofiel Overpelt (oostwand) 

Datum: 10 juli 2012 

Auteur: Stefaan Dondeyne 

 

Het was regenachtig weer; het profiel was vochtig tijdens de beschrijving, dus zijn alle 

kleuren als “moist” geregistreerd. 

 

Location: N 51° 12' 27", E  5° 26' 01", altitude 44 m asl. 

 
Horizon Depth 

(cm) 
Description 

Ap1 0-20 Brownish black 7.5YR 2/2 (moist); Loamy Sand (Belgian textural class 
“S” lemig zand), very friable (moist); not sticky, not plastic; weak medium 
to fine crumble structure; many fine to very fine roots; common fine 
pores; clear, smooth boundary;  

Ap2 20-35 Dark brown 7.5YR 3/3 (moist); Loamy Sand (Belgian textural class “S” 
lemig zand), very friable (moist); not sticky, not plastic; weak medium to 
fine crumble structure; many fine to very fine roots; common fine pores; 
gradual, smooth boundary 

2Ah 35-50 Brownish black 7.5YR 3/1 (moist); Loamy Sand (Belgian textural class 
“S” lemig zand), very friable (moist); not sticky, not plastic; weak medium 
to fine crumble structure; many fine to very fine roots; common fine 
pores; gradual, irregular boundary; bioturbation signs common 
(earthworm mole galleries) 

2Bw 50-75 Greyish yellow brown 10YR6/2 to dull yellow orange 10YR 6/4 (moist); 
Loamy Sand (Belgian textural class “S” lemig zand), very friable (moist); 
not sticky, not plastic; very weak subangular blocky structure; local 
Yellowish brown 10YR5/6 (moist) patches of soft brittle nodules (5-10 
cm), common to many fine to very fine roots; common fine pores; abrupt, 
smooth to wavy boundary; bioturbation signs common (earthworm mole 
galleries) 

3C 75-85 Dull yellow orange 10YR7/3 (moist); coarse sand, and gravel (>50% 
vol.); loose, no structure; no roots 

4Cg 85-130+ Heterogeneous layers of fine to coarse sand, with remnant of 
cryoturbation and redoximorphic colour patterns as Dull yellow orange 
10YR6/3 (moist) to Bright reddish brown 5YR5/6 (moist); loose material, 
no structure; no roots 

 

Notes on classification 

• Classification if “Ap1-Ap2-2Ah” are considered together as “Terric horizons”, this profile 

qualifies as a Endogleyic Terric Anthrosol – my interpretation; else 

• It would be a Terric Arenosol (or possibly a Terric Cambisol, if texture is actually finer 

than “Loamy Sand”) 
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Figuur 7 – Oost-wand van het bodemprofiel “Overpelt” 


