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Archeologienota: Het project aan de aan de Hasseltsestraat 2, 4 en 6.

Hoofdstuk 1: Het bureauonderzoek
1.1 Het beschrijvende gedeelte
1.1.1 De administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

2020G179

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
omgevingsvergunningsaanvraag binnen de vastgestelde
archeologische zones met een totale oppervlakte van ca. 913
m2. (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van
Goede Praktijk).

Vanessa Vander Ginst, OE/ERK/Archeoloog/2015/00030)
Erkend archeoloog:

Studiebureau Archeologie bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Gemeente Herk-De-Stad, Hasseltsestraat 2-4-6 (Fig. 1.1 en
Fig. 1.2)

Locatie:

Bounding box:
- Punt 1: Xmin = 206071.995, Ymin = 181492.954
- Punt 2: Xmin = 206161.370, Ymin = 181555.770
Sectie A, Afdeling 1, Percelen 739L, 739G, 740F

1

Relevante termen:1

Bureaustudie, historische stadskern, volle middeleeuwen,
late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd.

Bebouwde zones:

Percelen 739L, 739G, 740F

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s.2

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

1.1.2 De archeologische voorkennis
Niet van toepassing.
1.1.3 De onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder ingreep
in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek, veldkartering)
en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend
archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van steentijd
artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder
vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het
vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem,
indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie
gegenereerd is om:
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-

de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
-

Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om deze methode toe te passen op dit
terrein?
Is het noodzakelijk om deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?

Vraagstelling:
-

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige
sites?
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen
afgedwongen en gecontroleerd worden?

Randvoorwaarden:
Niet van toepassing.
1.1.4 De beschrijving van de geplande werken
De huidige situatie
Momenteel zijn alle percelen binnen de grenzen van het projectgebied bebouwd. De gebouwen
grenzen aan de Hasseltsestraat en dateren van begin jaren 30. In het gebouw met huisnummer 2
situeerde zich een bakkerij. In het gebouw met huisnummer 4 bevond zich een nachtwinkel en het
gebouw met huisnummer 6 betreft een woning.
Alle drie de gebouwen zijn voorzien van een kelderverdieping aan de straatzijde (fig. 1.5). Woning 2
heeft een kelder van 67,10 m2 omvang en is 210 cm hoog. Woning 4 heeft een kelder van 48,67 m2
groot, met een 195 cm hoge kelder aan de zuidzijde en een 60 cm hoge kruipkelder ten noorden ervan.
Woning 6 heeft een kelder van 43,32 m2 groot met een 197 cm hoge kelder aan straatzijde en een 60
cm hoge kruipkelder ten noorden ervan.
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Ten noorden van huis nr. 2 bevind er zich nog een put (vroeger een bakoven) van 80 cm diep en een
oppervlakte van 226 op 432 m (fig. 1.5).
Op basis van foto’s kan afgeleid worden dat het alleszins gaat om recente kelders, vermoedelijk
gelijktijdig met de huizen (fig. 1.6 tem 1.9)).
Op perceel 740 situeert zich ten noorden van het gebouw met huisnummer 4 bovengronds een kleine
structuur. Ten noorden hiervan bevindt zich een braakliggend, onverhard terrein.

Fig. 1.4: Recentste luchtfoto met weergave van het projectgebied.
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Fig. 1.5: Kelderplan bestaande toestand
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Fig. 1.6: Weergave van de kelderverdieping van huisnummer 2.
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Fig. 1.7: Weergave van de kelderverdieping van huisnummer 2.
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Fig. 1.8: Weergave van de kelderverdieping van huisnummer 4.

Fig. 1.9: Weergave van de kelderverdieping van huisnummer 6.
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De geplande werken3
De geplande werken omvatten de sloop van de huidige gebouwen, verhardingen en de kleine structuur
ten noorden van deze bebouwing. De sloop zal pas van start gaan wanneer alle gevaarlijke
toepassingen zoals asbest en gipsisolatie verwijderd zijn. Wanneer de gebouwen zijn gesloopt, wordt
de bouw van een handelsruimte en zes appartementen met een ondergrondse parkeergarage
voorzien. Op het braakliggend terrein, in het noorden van het projectgebied, wordt de aanleg van een
tuin met gras en bomen ingepland. Deze zal worden begrensd door een paan- en draadafsluiting.
Verder wordt op deze locatie de bouw van een tuinberging ingepland. Ten zuiden van de tuin wordt
een waterdoorlatende verharding voorzien. Ten oosten van het geplande appartementsgebouw
worden bomen geplant. Ook aan de voorzijde, in het zuiden, worden bomen voorzien. Aan de voorzijde
wordt een inrit voor de parkeergarage voorzien.

3

Alle informatie met betrekking tot de geplande werken werd aangeleverd door de initiatiefnemer. Alle
informatie die momenteel voorhanden is, wordt vermeld in de archeologienota. De plannen worden tevens in
bijlage meegeleverd om de leesbaarheid te bevorderen.
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Fig. 1.10: Weergave van de bestaande toestand.
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Fig. 1.11: Weergave van de geplande toestand.
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Fig. 1.12: Weergave van de geplande toestand van de kelderverdieping.
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1.1.5 De werkwijze
Voor het bureauonderzoek werden de aardkundige gegevens (o.a. digitale hoogtemodellen) van het
onderzoeksgebied verzameld op basis van online ter beschikking gestelde data.4 Verder werden de
topografische kaart van België, het kadasterplan, de Tertiair geologische kaart, de Quartair geologische
kaart, de bodemkaart en luchtfoto’s geconsulteerd. Dit om een duidelijker beeld te verkrijgen van de
landschappelijk en bodemkundige ligging van het projectgebied (conform de Code van Goede Praktijk
art. 7.2). Deze plannen zijn online beschikbaar op het online platform van Geopunt Vlaanderen.5 Deze
plannen werden herwerkt tot publicatieplannen met behulp van de gis-software QGIS. Voor het
opstellen van dit verslag werd er geen geomorfologische kaart geraadpleegd, vermits deze niet
beschikbaar is voor het projectgebied.
Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek werd een stand van zaken
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties. Het
historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s werd gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het
Agentschap Onroerend Erfgoed.6 Op basis van dit historisch kaartmateriaal, aangevuld met een
sequentie van luchtfoto’s doorheen de tijd, kan worden nagegaan hoe het grondgebruik gedurende
de laatste eeuwen op en rond het projectgebied evolueerde. Deze informatie kan een impact hebben
op de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de bewaring ervan. Het gebruikte
kaartmateriaal werd geselecteerd op basis van de nauwkeurigheid en de aanwezige geschiedkundige
gegevens. Onderstaande historische kaarten en luchtfoto’s werden geconsulteerd:
-

De Frickxkaart (1744)
De Ferrariskaart (1777)
De Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)
De Vandermaelenkaart (1846-1854)
De luchtfoto’s uit 1971, 1979-1990, 2005-2007, 2008-2011, 2013, 2015, 2019

Bijkomend archiefonderzoek werd niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch
kaartmateriaal geen grondgebruik naar voor komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van
de beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de
middeleeuwse geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een
dusdanige omvang dat deze niet past binnen een archeologienota.
Om een overzicht van de archeologie in de omgeving te creëren, werd gebruikt gemaakt van de
gegevens uit de Centraal Archeologische Inventaris, beschikbare archeologienota’s en publicaties.

4

www.dov.vlaanderen.be
www.geopunt.be
6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
5
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1.2 Assessementrapport
1.2.1 De landschappelijke ligging van het projectgebied
Deze paragraaf overloopt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied. De aandacht
wordt voornamelijk gevestigd op de aardkundige en hydrografische situering, de fysische geografische
context en de bodemtypologie.
De geografische situering van het projectgebied
Het projectgebied is gelegen aan de Hasseltsestraat 2-4-6 te Herk-De-Stad, Limburg. Het gebied is
gesitueerd in de archeoregio van de (zand)leemstreek. In de onmiddellijk omgeving van het
projectgebied – binnen een straal van een kilometer – doorsnijden enkele waterlopen het landschap.
De Herk, de Oude Herk en de Zwarte Winterbeek zijn op 600-800 meter ten oosten van het
projectgebied gelegen. Formeel maakt het projectgebied deel uit van het traditionele landschap van
Vochtig Haspengouw.
Op de overzichtskaart van het digitaal hoogtemodel (DHM II) kan worden afgeleid dat het
projectgebied is gelegen op een hoogte tussen 31 en 35 meter TAW. Het projectgebied is gelegen op
een hoger gedeelte in het landschap. Wanneer er naar de detailweergave van het DHM II wordt
gekeken en bij uitbreiding naar terreinprofiel 1 en 2, kan worden vastgesteld dat het terrein een
afhellend verloop kent in noordelijke richting.

Fig. 1.13: Weergave van het Digitaal Hoogtemodel II met aanduiding van het projectgebied en de waterlopen.
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Fig. 1.14: Weergave van een detailbeeld van het digitaal hoogtemodel II met bijhorende terreinprofielen.
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Het Tertiar
Volgens de Tertiair geologische kaart worden de Tertiar geologische lagen voornamelijk ingedeeld bij
de Formatie van Boom. Deze Formatie wordt gekenmerkt door een blauwgrijze tot bruinzwarte, harde
mica- en zandhoudende klei. Deze wordt afgewiseld met siltige tussenlagen. De klei bevat over het
algemeen weinig glauconiet maar kan wel schelpjes, pyriet, tanden, schubben van vissen bevatten.
Verder is deze klei dooraderd met verticale en conchoidale breukjes. In het zuiden is de Formatie
gemiddeld 30 meter dik. In het noorden kan deze dikte tot 80 meter oplopen.7

Fig. 1.15: Weergave van de Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

7

Matthijs, 1999: 38.
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Het Quartair
Volgens de Quartair geologische kaart worden de Quartaire afzettingslagen gekenmerkt door type 3.
In de eerste plaats zijn dit eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen. Het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen worden eerder
gekenmerkt door zand tot zandleem. Het zuidelijke gedeelte wordt opgemaakt door silt (code ELPw).
In deze afzettingslaag kunnen hellingsafzettingen van het Quartair voorkomen (code HQ). Deze
afzettingslaag is mogelijk afwezig. Onder deze laag – op grotere diepte – komen fluviatiele afzettingen
van het Weichseliaan voor (code FLPw). Wanneer er naar de ruimere omgeving wordt gekeken, kan
worden vastgesteld dat ten oosten van het projectgebied, de Quartaire afzettingslagen worden
opgemaakt door type 3a. in de eerste plaats wordt dit type opgemaakt door fluviatiele afzettingen
(inclusief organo-chemische en perimariene) afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal
(Laat-Weichseliaan) (code FH). De onderliggende lagen zijn vergelijkbaar met deze van type 3. Ten
zuiden van het projectgebied worden de Quartaire afzettingslagen gekenmerkt door type 1. Hier
worden de afzettingslagen enkel opgemaakt door eolische afzettingen (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen (code ELPw) en mogelijk samen met
hellingsafzettingen van het Quartair (code HQ).8

Fig. 1.16: Weergave van de Quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied en de waterlopen.

8

Bogemans, 2005.
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Fig. 1.17: Weergave van de Quartairgeologische profieltypes.

De bodemkaart
Volgens de bodemkaart wordt de bodem opgemaakt door een OB-bodemserie. Dit is volgens de
eenduidige legende beschreven als een bebouwde zone. Het is echter aannemelijk dat de bodem ter
hoogte van het projectgebied nog niet werd gekarteerd. Verder kan een OT-bodemserie worden
onderscheden tegen de noordelijke grens van het projectgebied. Dit wordt beschreven als een
vergraven terrein. Ten oosten van het projectgebied kan een Lhcz-bodemserie worden opgemerkt. Dit
sterk gleyige zandleemgronden met een verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont. Doorgaans worden
deze gronden beschreven als postpodzolen. Eveneens ten oosten van het projectgebied situeert zich
een Ldcz-bodemserie. Dit zijn matig gleyige zandleemgronden met een sterk gevlekte textuur B
horizont. Doorgaans worden deze bodems beschreven als sterk uitgeloogd. De sedimenten worden
lichter of grover in de diepte. Ten noorden van het projectgebied kan een Scm-bodemserie worden
opgemerkt. Dit is een zwak gleyige lemige zandgrond met een diepe antropogene humus A horizont.
Eveneens ten noorden van het projectgebied kan een Sbm-bodemserie worden opgemerkt. Dit is een
droge, lemige zandgrond met een diepe antropogene humus A horizont.9

9

Van Ranst et al., 2000.
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Fig. 1.18: De bodemkaart met weergave van het projectgebied en de waterlopen.

1.2.2 De historische beschrijving van het projectgebied
Algemeen10
Een eerste vermelding van de gemeente Herk-De-Stad in het jaar 1107 als Harke. Dit zou zijn afgeleid
van het Germaanse woord harc, wat woud betekent. Een andere mogelijk zou het Keltische arica
kunnen zijn, wat staat voor kleine rivier. Herk-De-Stad zou zijn ontstaan aan de handelsweg BrabantRijnland, bij de grens van het graafschap Loon met het hertogdom Brabant. Reeds in het jaar 1389 is
er een vermelding van de eivormige stadsomwalling. Dit patroon bleef bewaard in de nieuwe lanen
die vanaf de eerste helft van de 20ste eeuw de omwalling met haar grachten vervingen. Op de
omwalling lagen drie poorten, de Halense poort in het westen, de Hasseltse poort in het noordoosten
en de Oppemse of Sint-Truiderpoort in het zuidoosten. De poorten werden pas eind 19de eeuw
gesloopt. Enkel van de Hasseltse poort bleven de fundamenten van de linkertoren bewaard.
De binnenstad werd in de loop der geschiedenis (in 1669, 1679, 1781) door zware branden geteisterd.
Dit verklaard het huidige uitzicht van de binnenstad, die voornamelijk wordt gekenmerkt door een
neoclassicistische stijl uit de 19de eeuw.

10

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13883 - Geraadpleegd op maandag 13 juli 2020.
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De cartografische studie
Het projectgebied wordt op de Frickxkaart (1744) aangeduid als een landelijk gebied zonder
bebouwing. De stad Herk ligt op enige afstand ten zuidwesten van deze locatie. Dit doet vermoeden
dat het projectgebied verkeerdelijk werd geprojecteerd op deze kaart. Op de Frickxkaart is de
omwalling van Herk-De-Stad duidelijk zichtbaar.

Fig. 1.19: Weergave van de Firckxkaart (1744) met aanduiding van het projectgebied.

Op de Ferrariskaart kan binnen het projectgebied een bebouwing worden waargenomen. In het
noorden van het projectgebied kan een groen gebied worden waargenomen. Ook op deze kaart is de
omwalling met zijn verschillende poorten goed zichtbaar. Ook de kerk wordt herkenbaar afgebeeld
centraal in het stadsgebied. Op basis van deze kaart kan worden gesteld dat het projectgebied niet
was gelegen aan de omwalling. De omgeving rondom Herk-de-Stad werd ingevuld door velden en
akkers.
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Fig. 1.20: Weergave van de Ferrariskaart en een detail (onder) met aanduiding van het projectgebied.
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De Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) vertoont een gelijkaardig uitzicht. Op deze kaart is ook duidelijk
op te merken dat het meest noordelijke gedeelte van het projectgebied onbebouwd was. De
bebouwing is te situeren in het zuidelijke gedeelte. De vorm van de stadsomwalling is op deze kaart
ook duidelijk af te leiden. De Topografische kaart Vandermaelen (1846-1854) vertoont een gelijkaardig
uitzicht als de Ferrariskaart en de Atlas der Buurtwegen.

Fig. 1.21: Weergave van de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.22: Weergave van de topografische kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied.

Recente landschapsveranderingen op basis van luchtfoto’s
De meer recentere ontwikkelingen zijn goed zichtbaar op onderstaande luchtfoto’s. Zo toont de
luchtfoto uit 1971 in eerste instantie een gelijkaardig uitzicht als de historische kaarten, namelijk een
bebouwing in het zuiden en een braakliggend terrein in het noorden van het projectgebied. Ook de
ruimere omgeving is op een gelijkaardige manier weergegeven. Ook de luchtfoto uit 1979-1990 toont
eenzelfde uitzicht. Op de luchtfoto uit de periode 2005-2007 kunnen in het zuidelijke gedeelte van het
projectgebied een aantal bomen worden opgemerkt. Deze werden gerooid in de periode 2008-2011.
In deze periode werd er net ten noorden van de bebouwing een kleine verharding aangelegd die dienst
deed als parkeergelegenheid. Er werd ook een weg aangelegd tegen de westelijke grens van het
projectgebied. Op de luchtfoto uit 2013 kan tegen de oostelijke grens een boom worden
waargenomen. Deze zou in 2015 worden gerooid. In hetzelfde jaar zou ook de eerder vermelde
verharding worden opgebroken. Het projectgebied blijft vanaf dan onveranderd tot de dag van
vandaag.
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Fig. 1.23: De luchtfoto uit 1971 (boven), de luchtfoto 1979-1990 (onder).
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Fig. 1.24: De luchtfoto uit 2005-2007 (boven), de luchtfoto uit 2008-2011 (onder).
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Fig. 1.25: De luchtfoto uit 2013 (boven), de luchtfoto uit 2015 (onder).
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Fig. 1.26: De luchtfoto uit 2019.
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1.2.3 Het archeologisch kader van het projectgebied
Het projectgebied is gelegen in de historische stadskern van Herk-De-Stad, welke werd ingekleurd als
archeologische zone. Verder kon worden vastgesteld dat het projectgebied niet is gelegen in een zone
waar geen archeologie te verwachten is. Binnen een straal van 1 kilometer rond het projectgebied
werden diverse meldingen opgenomen in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI). Deze worden in
dit onderdeel, per categorie, verder besproken om op deze manier een beter inzicht te verkrijgen in
het verleden van de regio. Verder kon worden vastgesteld dat er reeds archeologisch onderzoek werd
uitgevoerd binnen een straal van een kilometer. Deze resultaten worden eveneens verder toegelicht
in dit onderdeel.

Fig. 1.27: Weergave van de CAI op de topgrafische kaart met aanduiding van het projectgebied.

Opgraving
CAI locatie 60089 betreft een archeologische opgraving ter hoogte van de parochiekerk Sint-Martinus.
Deze kerk zou dateren uit de volle middeleeuwen. Bij deze opgraving werd een fragment van een
Romeinse dakpan aangetroffen en een vlakrgraf uit de volle middeleeuwen gevonden. Verder werden
er ook ceramiekscherven uit de nieuwe tijd aangetroffen. Een nauwere datering werd niet
opgenomen. De Sint-Martinuskerk is gelegen op minder dan 10 meter ten zuiden van het
projectgebied.11

11

Schlusmans et al. 1981 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/60089.
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CAI locatie 50102 betreft een archeologische opgraving aan het bouwwerf ‘Unic’. Bij deze opgraving
werd een laat middeleeuwse waterput aangetroffen. Deze waterput tekende zich op ca. 3,50 meter
onder het huidige oppervlak af. De put bestond uit een vrij grote trecter van ongeveer 2,80 meter
breed. Hierin werd een eikenhouten vat neergelaten. Deze ton was samengesteld uit 18 duigen. Verder
werden nog twee bakstenen waterputten aangetroffen uit de late middeleeuwen. Deze opgraving
vond plaats op ongeveer 200 meter ten westen van het projectgebied.12
CAI locatie 60087 betreft een archeologische opgraving aan de Hasseltse steenweg. Bij deze opgraving
werd een kuil met ijzertijdaardewerk aangetroffen. Voorts werd een 3-beukig, scheepvormig huis uit
de volle middleeeuwen teruggevonden. Ook werden er kuilen, grachten en een waterput uit de late
middeleeuwen aangetroffen. Deze opgraving vond op ongeveer 350 meter ten noordoosten van het
projectgebied plaats.13
Vooronderzoek
CAI locatie 164894 betreft een archeologisch vooronderzoek uit 2013 aan de Diestsesteenweg. Bij dit
vooronderzoek werden enkele afval/beerputten aangetroffen die gerelateerd konden worden aan het
nabijgelegen Ursulinnenklooster. Dit vooronderzoek vond op ongeveer 260 meter ten westen van het
projectgebied plaats.14
CAI locatie 218346 betreft een archeologisch vooronderzoek uit 2017 aan de LazerijstraatTrompetweg. Bij dit vooronderzoek werden enkele kuilen, paalkuilen en greppels aangetroffen die
mogelijks konden wijzen op de aanwezigheid van een erf en/of een kleine nederzetting. Deze sporen
zouden kunnen worden geplaatst in de late middeleeuwen. Deze locatie situeert zich op ongeveer 240
meter ten westen van het projectgebied.15
CAI locatie 159158 betreft een archeologisch vooronderzoek uit 2011 aan de Silverijrstraat. Bij dit
vooronderzoek werden een negental kuilen gevonden die mogelijks uit de metaaltijden afkomstig zijn.
Een nauwere datering was niet voorhanden. Deze locatie situeert zich op ongeveer 280 meter ten
noordwesten van het projectgebied.16
CAI locatie 208803 betreft een archeologisch vooronderzoek uit 2015 aan de Diestsesteenweg. Bij dit
vooronderzoek werden twee kuilen en zes paalkuilen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Ook werden
er zes paalkuilen uit de Nieuwe tijd teruggevonden. Deze locatie situeert zich op ongeveer 300 meter
ten noorden van het projectgebied.17

12

Van Impe et al. 1987; Vynckier, 1987 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50102.
Wouter et al. 1999 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/60087.
14
Van Liefferinge et al. 2013 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/164894.
15
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/218346.
16
Claesen et al. 2011 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/159158.
17
Van de Stoey et al. 2015 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/208803.
13
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Veldprospectie
CAI locatie 52134 betreft een veldprospectie waarbij een klingfragment in silex werd teruggevonden.
Verder werden 15 scherven van witgebakken aardewerk, steengoed en een pijpesteeltje aangetroffen.
Dit materiaal kon worden geplaatst in de nieuwe tijd. Op deze locatie werd tevens een geweerkei uit
de nieuwe tijd teruggevonden. Dit project is op ongeveer een kilometer ten zuidoosten van het
onderzoeksgebied gelegen.18
CAI locatie 52378 betreft een veldprospecte waarbij een loden ampule met op de voorzijde een naar
rechts klauwende leeuw in een driehoekig schild werd gevonden. De achterkant van dit object is
volledig plat en de voorkant bolvormig. De Centraal Archeologische Inventaris bevat geen datering
over dit object. De prospectie vond op ongeveer een kilometer ten noordwesten van het projectgebied
plaats.19
Metaaldetectie
CAI locatie 210975 betreft een metaaldetectie aan de Grote Hoolstraat waarbij een zilveren hanger
dat vermoedelijk een vogel uitbeeld werd gevonden. De Centraal Archeologische Inventaris bevat geen
datering voor dit object. Deze metaaldetectie vond plaats op ongeveer 700 meter ten zuidwesten van
het projectgebied.20
CAI locatie 218010 betreft een metaaldetectie aan de Keernestraat waarbij enkele minten werden
gevonden. Concreet gaat het om drie munten in slechte staat die met zekerheid in de 18de eeuw
konden worden geplaatst. Verder werden er ook nog munten uit de 20ste eeuw aangetroffen. Deze
munten konden worden toegeschreven aan het koninkrijk Nederland. Tenslotte werd nog een klein
gesmeden koperen klinknagel uit de nieuwe tijd gevonden. Deze metaaldetectie vond plaats op
ongeveer 900 meter ten westen van het projectgebied.21
CAI locatie 220869 betreft een metaaldetectie aan de Oude Straat waarbij een 18de eeuwse plaquette
waarop Johan Theodoor van Beieren op afgebeeld staat. Deze plaquette kan worden geplaatst in het
jaar 1751 en zou oorspronkelijk afkomstig zijn uit Luik. Deze metaaldetectie vond plaats op ongeveer
800 meter ten westen van het projectgebied.22
Toevalsvondst
CAI locatie 700690 betreft een toevalsvondst waarbij een scherf terra sigillata en ook enkele andere
Romeinse scherven werden aangetroffen. Op deze locatie werden ook enkele middeleeuwse en
postmiddeleeuwse scherven gevonden. De vondsten werden gedaan op ongeveer 200 meter ten
noorden van het projectgebied.23
CAI locatie 161751 betreft een toevalsvondst waarbij een waterput opgebouwd uit eiken planken uit
de 16de eeuw werd aangetroffen. Op de bodem van de waterput werd geen hout aangetroffen. De
schacht was opgevuld met een grijsgroen lemig zand en bevatte enkele scherven middeleeuws
18

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52134.
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52378.
20
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/210975.
21
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/218010.
22
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/220869.
23
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/700690.
19
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aardewerk. De aanlegkuil die ongeveer 1,5 meter in doormeter was, was gevuld met een iets lichtere
grijsgroen lemig zand waarin geen vondsten werden aangetroffen. et materiaal uit de vulling van de
waterput bestond voornamelijk uit aardewerk. In totaal werden er 17 scherven ingezameld en 2
fragmenten baksteen. Naast acht wandscherven, een randfragment van een teil en een oorfragment
van een grape werden een zestal scherven van een bijna volledig kannetje in rood aardewerk, daterend
uit de 15de-16de eeuw, ingezameld. Een bodemfragment van een kan in steengoed uit Raeren versierd
in friezen dateert uit de 16de-17de eeuw. Deze vondst werd op ongeveer 100 meter ten zuiden van
het projectgebied gedaan.24
Kaartstudie
CAI locatie 207121 betreft een kaartstudie met de middeleeuwse stadsomwalling van Herk-de-Stad als
onderwerp. Op basis van het onderzoek kon het verloop van deze stadsomwalling worden achterhaald.
Er kon worden vastgesteld dat het projectgebied niet is gelegen op deze voormalige
verdedigingswerken.25
CAI locatie 207122 betreft een kaartstudie naar de Diestsepoort of Halense Poort uit de late
middeleeuwen. Deze locatie is op ongeveer 250 meter ten westen van het projectgebied gelegen.26
CAI locatie 207123 betreft een kaartstudie naar de Hasseltse Poort of Driespoort uit de late
middeleeuwen. Deze locatie is op ongeveer 150 meter ten noordoosten van het projectgebied
gesitueerd.27
CAI locatie 164345 betreft een kaartstudie naar de watermolen van Herk. Deze watermolen werd
geplaatst in de 18de eeuw. Deze locatie is op ongeveer 550 meter ten noordoosten van het
projectgebied gelegen.28
Controle van werken
Bij een controle van de werken, CAI nummer 164273 aan de Oppemse/Sint-Truiderpoort werd een
bakstenen muurfragment onder de funderingen van een bestaand huis aangetroffen. Onder dit
fragment werd een houten paal teruggevonden. Beide vondsten konden worden geplaatst in de late
middeleeuwen. Deze locatie is op ongeveer 170 meter ten zuiden van het projectgebied gelegen.29
Onbepaald
CAI locatie 60086 omvat een onbepaald archeologisch onderzoek waarbij een site met een grote
vierkante omgrachting met binnenin een tweede gracht werd aangetroffen. Vermoedelijk kunnnen
deze vondsten worden toegeschreven aan de late middeleeuwen. Deze locatie is op ongeveer een
kilometer ten noordwesten van het projectgebied gelegen.30

24

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161751.
Gerits, 1989: 135-149 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207121.
26
Gerits 1989: 135-149 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207122.
27
Gerits 1989: 135-149 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207123.
28
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/164345.
29
Gerits 1989: 135-149 & https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/164273.
30
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/60086.
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Bekrachtigde archeologienota’s

Fig. 1.28: Weergave van de locaties van de bekrachtigde archeologienota’s, geprojecteerd op de topografische kaart.

De bekrachtigde archeologienota met ID 11519, gesitueerd op ongeveer 500 meter ten westen van
het projectgebied, betreft een archeologisch bureauonderzoek van juni 2019. Het onderzoeksgebied
was gelegen aan de Diestsesteenweg te Herk-de-Stad. Het bureauonderzoek wees uit dat binnen de
grenzen van het projectgebied geen bebouwing aanwezig is geweest en dat een verwachting kon
worden vooropgesteld voor het aantreffen van steentijdartefactensites en sporensites. Dit op basis
van de landschappelijke ligging – in een zogenaamde gradiëntzone voor het aantreffen van
steentijdartefactensites – en uitgevoerd archeologisch onderzoek in de nabije omgeving waarbij
sporen van een kleine landelijke nederzetting of erf uit de late middeleeuwen werd aangetroffen. Een
archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven werd geadviseerd.31
De bekrachtigde archeologienota met ID 5485, gesitueerd op ongeveer 250 meter ten westen van het
projectgebied, betreft een archeologisch vooronderzoek van december 2017. Het onderzoeksgebied
was gelegen aan de Trompetweg te Herk-de-Stad. Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kon
een lage verwachting worden vooropgesteld voor het aantreffen van archeologische waarden uit de
steentijd en de bronstijd. Wel kon een hoge verwachting worden gesteld voor het aantreffen van
archeologische waarden uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. Dit doordat in het verleden een grote
hoeveelheid aardwerk werd aangetroffen in de nabije omgeving. Op basis van de cartografische
bronnen, waaruit bleek dat de omgeving rondom het onderzoeksgebied een lage densiteit kende, werd
een lage verwachting vooropgesteld voor het aantreffen van sporen en resten uit de middeleeuwen,
nieuwe tijd en nieuwste tijd. Een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven werd
31

Claesen et al. 2019.
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geadviseerd. Dit onderzoek vond plaats in oktober 2017. Het proefsleuvenonderzoek heeft 26 sporen
van een kleine landschappelijke nederzetting of erf uit de late middeleeuwen of ouder aan het licht
gebracht waarvan het potentieel op kenniswinst als matig tot hoog werd ingeschat. Een gebied voor
een archeologische opgraving en een archeologische werfbegeleiding werd afgebakend.32
De bekrachtigde archeologienota met ID 14708, gesitueert op ongeveer 380 meter ten zuiden van het
projectgebied, betreft een archeologishce vooronderzoek van mei 2020. Het onderzoeksgebied was
gelegen aan de Pierpontstraat te Herk-de-Stad. Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kon
een matige verwahcting worden vooropgesteld voor het aantreffen van archeologische waarden uit
de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Voor het aantreffen van
archeologische waarden vanaf de de volle middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd wordt een lage
verwachting opgesteld. Op basis van het onderzoeksgebied kon de afwezigheid van archeologische
waarden niet worden uitgesloten, waardoor een archeologische vervolgonderzoek in de vorm van
proefsleuven werd geadviseerd.33
De bekrachtigde archeologienota met ID 6801, gesitueerd op ongeveer 120 meter ten zuidoosten van
het projectgebied betreft een archeologisch vooronderzoek van februari 2018. Het onderzoeksgebied
was gelegen aan de Ridderstraat te Herk-de-Stad. Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kon
een archeologische verwachting worden vooropgesteld voor het aantreffen van archeologische
waarden uit de middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd. Dit omwille van de ligging van het
projectgebied in de middeleeuwse stadskern van Herk-de-Stad. De verwachting voor het aantreffen
van archeologische sporen en resten vroeger dan de middeleeuwen werd eerder laag ingeschat.
Omwille van de bovengenoemde verwachting werd een proefputtenonderzoek en/of een
proefsleuvenonderzoek geadviseerd.34
1.2.4 De archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
Het plangebied is gelegen aan de Hasseltsestraat 2-4-6 te Herk-de-Stad, Limburg. In de nabije
omgeving – binnen een straal van een kilometer – konden er drie waterlopen worden opgemerkt, de
Herk, de Oude Herk en de Zwarte Winterbeek. Voorts kon op basis van het Digitaal hoogtemodel II en
de bijhorende terreinprofielen worden afgeleid dat het projectgebied is gelegen op een hoogte tussen
31-35 meter TAW. Verder kon worden vastgesteld dat het terrein een afhellend verloop kent in
noordelijke richting.
De Tertiair geologische kaart toont dat het projectgebied behoort tot de Formatie van Boom. Deze
formatie wordt opgemaakt door blauwgrijze – bruinzwarte, mica en zandhoudende klei. Verder kon
op basis van de Quartair geologische kaart worden afgeleid dat de Quartaire afzettingslagen worden
opgemaakt door type 3. Doorgaans zijn dit eolisch afgezette lagen van het Weichseliaan. Onder deze
eolische lagen kunnen fluviatiele afzettingslagen, eveneens van het Weichseliaan, voorkomen. Ten
oosten van het projectgebied worden de Quartaire lagen gekenmerkt door type 3a. Voorts vertoont
de bodemkaart ter hoogte van het projectgebied een OB-bodemserie. In de onmiddelijke omgeving
komt ook een OT-bodem voor. Beide zijn kunstmatige, antropogene bodems. Het is echter goed
mogelijk dat deze bodems nog niet werden gekarteerd.
Uit de historische beschrijving bleek dat een eerste schriftelijke vermelding van Herk-de-Stad kan
worden teruggebracht naar het jaar 1107. De stad zou zijn ontstaan aan de handelsweg Brabant32
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Rijnland. Verder kon worden afgeleid dat de stadsomwalling kon worden geplaatst in de volle
middeleeuwen. De binnenstad werd meermaals (in 1669, 1679 en 1781) geteisterd door branden. Dit
zou een verklaring kunnen bieden voor het neoclassicistische uitzicht van de binnenstad. Voor het
projectgebied tonen de historische kaarten een bebouwd zuidelijk gedeelte en een onbebouwd
noordelijk gedeelte. De luchtfoto’s tonen een gelijkaardig beeld. Op de luchtfoto uit 2005-2007 kunnen
in het noordelijke gedeelte verscheidene bomen worden onderscheden. Deze zouden worden gerooid
in de periode 2008-2011. Terzelfder tijd werd een verharding net ten noorden van de bebouwing
aangelegd. Deze zou worden opgebroken in 2015.
De Centraal Archeologische Inventaris geeft melding van archeologische waarden uit de ijzertijd, de
Romeinse tijd, de volle middeleeuwen, de late middeleeuwen, de nieuwe tijd en de nieuwste tijd.
Binnen de stadsomwalling, waar het projectgebied is gelegen, werden uitsluitend vondsten vanaf de
volle middeleeuwen aangetroffen. De vondsten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd werden buiten de
historische kern aangetroffen. Het uitgevoerde archeologisch vooronderzoek binnen de historische
kern van Herk-de-Stad stelt een verwachtingsmodel op voor het aantreffen van archeologische
waarden vanaf de middeleeuwen.
Op basis van bovenstaand onderzoek kan worden gesteld dat er een lage archeologische verwachting
kan worden opgesteld voor het aantreffen steentijdartefactensites aangezien het projectgebied niet
is gelegen in een zogenaamde gradiëntzone. De meest nabijgelegen rivier de Herk situeert zich op
meer dan 600 meter ten oosten van het projectgebied. Gezien het feit dat het projectgebied deel
uitmaakt van de middeleeuwse stadskern van de stad Herk-de-Stad, kan een hoge verwachting
worden voorgesteld voor het aantreffen van archeologische waarden vanaf de volle middeleeuwen
tot en met de nieuwste tijd. De vondsten uit de metaaltijden en de Romeinse tijd werden steevast
buiten deze middeleeuwse kern aangetroffen. Verder is het mogelijk dat het bodemarchief in het
noordelijk gedeelte van het projectgebied bewaard is gebleven. De historische kaarten en luchtfoto’s
tonen immers aan dat het noordelijke gedeelte vrijwel onbebouwd is gebleven.
In het zuidelijke gedeelte zal dit hoogstwaarschijnlijk verstoord zijn omwille van de gebouwen uit de
jaren 1930 die werden voorzien van een kelder.
1.2.5 De synthese en beantwoording van de onderzoeksvragen
Het plangebied is gelegen aan de Hasseltsestraat 2-4-6 te Herk-de-Stad, Limburg. Op basis van de
bureaustudie kon een archeologische verwachting worden vooropgesteld voor het aantreffen van
archeologische waarden vanaf de volle middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd. Er wordt geen
steentijdverwachting vooropgesteld gezien het feit dat het projectgebied niet is gelegen in een
zogenaamde gradiëntzone. Verder wordt er ook geen verwachting opgesteld voor het aantreffen van
sporen en/of resten uit de metaaltijden en de Romeinse tijd gezien het feit dat vondsten uit deze
perioden steevast werden gevonden buiten de middeleeuwse stadskern van Herk-de-Stad.
Volgens de gegevens verstrekt door de opdrachtgever werden de bestaande gebouwen opgetrokken
in de jaren 1930 en werden deze voorzien van een kelder. De bodem ter hoogte van deze bebouwing
zal hoogstwaarschijnlijk (deels) verstoord zijn. Volgens het historisch kaartmateriaal bleef het
noordelijke gedeelte van het projectgebied doorheen de jaren onbebouwd. De mogelijkheid dat de
bodem ter hoogte van deze locatie wel bewaard is gebleven, is reëel.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van
archeologische waarden in de ondergrond van het projectgebied niet worden aangetoond. Verder
archeologisch onderzoek is dus noodzakelijk.
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Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende worden gestaafd?
Op basis van het bureauonderzoek kon de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische
site niet worden gestaafd. Zo wees de studie uit dat, ter hoogte van het projectgebied, archeologische
waarden vanaf de volle middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd kunnen voorkomen.
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Het projectgebied is gelegen in de middeleeuwse stadskern van Herk-de-Stad.
Moeten er bijkomende maatregelen worden genomen omwille van eventueel aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie hoofdstuk 2: Het programma van maatregelen.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van een aanwezige site?
Indien archeologische waarden worden aangetroffen binnen de grenzen van het projectgebied, draagt
dit onmiddellijk bij tot een beter begrip van de ontwikkeling van de stad Herk-de-Stad.
Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen worden afgedwongen of gecontroleerd?
De geplande werken omvatten de bouw van een appartementsblok met ondergrondse parking in het
zuidelijke gedeelte en de aanleg van een tuin in het noordelijke gedeelte van het projectgebied. Het
niet laten doorgaan van de werken is geen optie.
Gezien de aanwijzingen voor het aantreffen van archeologische waarden vanaf de volle middeleeuwen
tot en met de nieuwste tijd wordt een archeologisch vervolgonderzoek aangeraden in de vorm van
proefsleuven.
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Fig. 1.29: De beslissingsboom bij afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek (bron: Code van Goede Praktijk voor
Archeologie en Metaaldetectie 4.0, Fig. 3).
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