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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Onderzoeksopdracht
1.1.1. Inleiding
In het kader van een omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen
dient een archeologienota opgesteld, waarbij een archeologische evaluatie wordt gemaakt
van het plangebied. Er wordt nagegaan of er zich een archeologische site op het terrein kan
bevinden en of deze door de geplande werken al dan niet bedreigd wordt. Op basis hiervan
wordt een programma van maatregelen opgemaakt.
In eerste instantie werd een bureauonderzoek (2016G71) uitgevoerd en gerapporteerd in de
bekrachtigde archeologienota ID10021. Op basis van dit bureauonderzoek kon de aan- of
afwezigheid van een archeologische site echter onvoldoende worden onderbouwd. Daarom
werd een verder archeologisch traject geadviseerd. Vanwege de lage verwachting voor een
steentijdsite werd er geen onderzoek geadviseerd in functie van het opsporen van de aan- of
afwezigheid van lithische artefactensites. Echter vanwege de hoge verwachting voor sites
met grondsporen van de metaaltijden tot de meest recente periode diende een archeologisch
proefsleuvenonderzoek plaats te vinden om de aanwezigheid van archeologisch relevante
grondsporen uit deze periodes na te gaan. De resultaten van dit onderzoek (2019A222)
worden in dit verslag van resultaten besproken.

1.1.2. Vraagstelling
De bedoeling van het archeologisch onderzoek is te achterhalen of archeologische sporen
en structuren herkend kunnen worden binnen het projectgebied (zie figuur 1, bijlage 1).
Hiertoe worden volgende (niet-limitatieve) onderzoeksvragen voorgesteld2:

1
2

•
•
•
•

Zijn er sporen aanwezig?
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
Maken de sporen deel uit een één of meerdere structuren?
Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en
ondstensemble?

•

Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische situatie?

•

Wat is de invloed van het gebruik als stroopfabriek op de ondergrond?

•

Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?

Deville et. al 2016: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/1002
Deville et. al 2016, blz.9
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Figuur 1: Weergave van het projectgebied op de GRB – Kadasterkaart – Bijlage 001 (bron: geopunt.be)

Figuur 2: Weergave van het uitgevoerde sleuvenplan op de GRB – Kadasterkaart – Bijlage 002 (bron:
geopunt.be)
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1.1.3. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.1.4. Geplande werken3
Het terrein is gelegen aan de Sittardstraat te Borlgoon (provincie Limburg) en heeft een
oppervlakte van ca. 12700m2. Het plangebied waar de bodemingrepen zullen plaatsvinden
heeft een oppervlakte van ca. 10850m2 (zie Figuur 1, Bijlage 001 en Figuur 2, bijlage 002).
Kadastraal bestaat het gebied uit Borgloon, Afdeling 1, Sectie B, Percelen 448F2, 448G2,
447A3, 447B2, 445S5, 447G3, 447E3, 447H3, 441A/2, openbaar domein (partim).
De opdrachtgever plant op het terrein de bouw van een woon- en woonzorgproject met
assistentiewoningen, appartementen, woningen voor beschut wonen, een kinderopvang, en
gemeenschappelijke groenruimtes (zie Figuur 3, bijlage 013 en Figuur 4, bijlage 014)
De ontwikkeling past binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
“Stationsomgeving” als woonproject 1. Het vormt een overgangszone tussen het hoofddorp
van Borgloon en het noordelijke industriegebied. Het industrieel karakter wordt versterkt door
architecturale en stedenbouwkundige toevoegingen maar zal uitsluitend voor wonen en aan
het wonen verwante activiteiten en voorzieningen gebruikt worden. De erfgoedwaarde en
eenheid van de aanwezige gebouwen wordt behouden.
Figuur 3 (bijlage 013) toont het inmetingsplan met de uitgravingsdieptes.
De donkerblauwe zone aan de zuid en oostkant van het gebied heeft een oppervlakte van
bijna 5000m2 en wordt uitgegraven tot een diepte van +76,90m TAW of ca. 3,75m diep onder
het maaiveld. Hier wordt een ondergrondse parkeergarage gepland.
De centrale paarse zone heeft een oppervlak van 794m2 en zal tot een peil van +79m TAW
of 1,65m onder het maaiveld verdiept worden. De werken hier omvatten de realisatie van
een blok voor beschut wonen.
De paarse zone aan de noordwestkant en de westkant hebben een omvang van
respectievelijk 1526m2 en 248m2. Deze zullen tot een peil van +78,30m TAW of ca. 2m diep
uitgegraven worden. Deze zone zal benut worden door assistentiewoningen en
kinderopvang.
De totale te bebouwen zone heeft een oppervlakte van 7560m2.

3

Deville et. al 2016: blz 6-10
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Figuur 3: Inplantingsplan met aangegeven uitgravingsdieptes – Bijlage 013 (bron: initatiefnemer)

Figuur 4: Geplande werken - Bijlage 014 (Bron: initatiefnemer)
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1.2. Werkwijze en strategie
1.2.1. Beschrijving en motivering onderzoeksstrategie
Gezien de uitgevoerde bureaustudie de aanwezigheid van een archeologische site niet kon
uitsluiten werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek in uitgesteld traject. Hierbij werd
in het programma van maatregelen een proefsleuvenplan geadviseerd met 4 parallelle ZWNO georiënteerde, 4m brede sleuven opgesteld verspreid over het terrein doel de
ondergrond archeologisch in kaart te brengen. Hier werd echter van afgeweken tijdens het
terreinonderzoek.

Wijzigingen ten opzichte van het programma van maatregelen
Werkput 3 aan de noord- en noordoostzijde van het projectgebied werd niet uitgevoerd als
sleuf maar in vier verschillende proefputten. Dit omdat het duidelijk werd dat het terrein
grondig verstoord was. Gezien het verleden van het projectgebied als fabrieksterrein werd
beslist om over te gaan tot het maken van profielputten en, enkel indien deze onverstoord
bleken, de sleuf in zijn geheel aan te leggen.4 Deze profielputten bleken echter verstoringen
aan te wijzen, waardoor de volledige sleuf niet meer werd aangelegd.
De putten werden genummerd van west naar oost, van Vak 1 tot en met Vak 4.
Ook bij Werkput 4 werd een wijziging aan de sleuf aangebracht ten opzichte van het
programma van maatregelen. Origineel werd gepland dat deze de verstoringsdiepte van een
gebouw daar op het terrein moest aantonen. Gezien het gebouw echter nog niet afgebroken
werd, moest de sleuf enkele meters naar het noorden opschuiven. Wel werd een kijkvenster
aangelegd naar de wand van het gebouw toe om een profiel aan te leggen en de funderingsen de huidige verstoringsdiepte vast te stellen.

Proefsleuf
Oppervlakte
1
271
2*
122
3
21 + 27 + 24 + 22
4
94
*inclusief kijkvensters
De oppervlakte van het terrein dat verstoord zal worden door de bodemingrepen bedraagt
7.560m2. Hiervan werd 581m2 onderzocht, hetzij 7,68%.

4

Zoals in onderlinge communicatie met erfgoedconsulente Ingrid Vanderhoydonck bepaald.
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1.2.2. Organisatie van het vooronderzoek
Het terreinwerk werd uitgevoerd door veldwerkleider Jasper Van Rensbergen en
veldtechnicus Werner Wyns. Het veldwerk vond plaats op 18 februari 2021. De sleuven
werden aansluitend gedicht.

1.2.3. Gebruikt materiaal
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van
1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar de
sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de veldwerkleider om
te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. Onmiddellijk na het uitgraven werden de
sporen opgeschaafd, gefotografeerd (code BOSI19 – 2019A222) en beschreven. Teneinde
een goed inzicht te krijgen in de bodemopbouw werd verspreid over het terrein en in elke
sleuf een wandprofiel schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal
1:20. De foto’s werden genomen met een Nikon van het type Coolpix waterproof 18m/59ft
Shockproof 2m 6.6ft met optical zoom 4.3-21.5mm 1:2.8. Het digitaal inmeten van de sporen
en het bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in TAW) werd
gedaan door middel van een GPS toestel.

1.2.5. Inbreng specialisten
Aardkundige Pierre Legrand stond in voor advisering i.v.m. de interpretatie van de gezette
bodemprofielen.
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1.3. Assessment onderzochte gebied
1.3.1. Landschappelijke ligging
Zie archeologienota (2016G71) uitgevoerd met ID10025.

1.3.2. Historische situering
Zie archeologienota (2016G71) uitgevoerd met ID10026.

1.3.3. Archeologisch kader
Zie archeologienota (2016G71) uitgevoerd met ID10027.

5

Deville 2016: blz 14 - 21

6 Ibidem
7

Ibidem
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Stratigrafie8
Het plangebied is gelegen in het Haspengouwse leemlandschap, dat gekenmerkt wordt door
sterk ingesneden hooggelegen plateau’s in een sterk golvend landschap. Geomorfologisch
gezien behoort het plangebied tot het massief van Borgloon, op de overgang van het plateau
van droog Haspengouw in het zuiden naar vochtig Haspengouw in het noorden.
Meer in detail ligt het plangebied aan de voet van een plateau tussen de Kleine Herk in het
oosten en de Rullingenbeek in het westen. Ten zuidoosten van het plangebied komt het
Kempisch Plateau voor. Ook het centrum van Borgloon ten zuiden van het plangebied is
hoger geleden.
Op de Tertiair geologische kaart bestaat het plangebied voornamelijk uit de Formatie van
Sint Huibrechts-Hern, een ca. 30m dikke afzetting uit het Oligoceen (ca. 32 miljoen jaar
geleden) bestaande uit grijsgroen zeer fijn zand dat klei- en glauconiethoudend en
glimmerrijk is. In het zuidwestelijke deel van het plangebied komt de Formatie van Borgloon
voor, ook uit het Oligoceen en 20 tot 10 meter dik, dikker naar het westen toe. Stratigrafisch
ligt deze boven de Formatie van Huibrechts-Hern.
Op de Quartair geologische kaart ligt het plangebied binnen het Brabants leem van ca. 3m
dik op Haspengouws leem. In de omgeving komt colluvium voor, afgespoeld uit hellingen
naar kleine droogdalen ingesneden in het Brabants leem.
Volgens de bodemkaart is het gehele plangebied gekarteerd als OB of bebouwde zone.
Ten noorden en oosten van het plangebied komen droge leembodems zonder profiel voor,
Abp(c). Ten westen van het plangebied komen droge leembodems met textuur B-horizont
voor: Aba0 en Aba1. Ten zuidwesten komt een vergraven zone voor, code OT.
•

Zowel OB als OT verwijzen naar een antropogeen gewijzigde of vernietigd
bodemprofiel

•

Abp(c) is een matig natte alluviale bodem zonder profielontwikkeling met een
bruingrijze Ap-Horizont, 20-25cm dik, die op een bruine C-horizont ligt, waarin geen
of weinig roestverschijnselen voorkomen tot 30-50cm.
Aba is een leemgrond met een A-horizont van een donkerbruine, homogene,
humushoudende leem die rust op een aangerrijkte textuur Bt-horizont, een bruine,
zware leemgrond met polyedrische structuur en kleihuidjes. Naar onder toe neemt
het kleigehalte sterk af en verdwijnt de structuur, en wordt de bodem geleidelijk
geelbruin. Bij Aba0 is de A-horizont dunner dan 40cm, bij Aba 1 is deze dikker dan
40cm.

•

8

Deville 2016: blz 15

Nota BORGLOON SITTARDSTRAAT
Vergunningsnummer: 2019A222

13
Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek

Figuur 5: Profiel 1, Werkput 1, aan de zuidwestkant van het projectgebied met aanduiding van de
geregistreerde lagen. (© MVDK)

Profiel 1 (zie Figuur 5) werd aangelegd aan de zuidwestkant van het projectgebied in
Werkput 1. Het profiel werd geregistreerd tot een diepte van ca. 2m (ca. +80,03 aan de
bovengrens, +78,06m TAW aan de ondergrens van het profiel). De bovenste geregisteerde
laag was een homogeen donkerbruine leemlaag, 40cm dik, A-horizont A(p)1. Deze ging over
in een 10-20cm dikke lichter bruine leemlaag, A(p)2. Hieronder waren twee zwaar geroerde
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ophogingslagen te situeren. De eerste, 60cm dik, was een bruine leemlaag met zwarte lagen
erdoor, en vrij veel grote brokken baksteen en kalkmortel, en houtskoolspikkels A(n)1.
Vervolgens een donkerder bruine, minder gelaagde leemlaag met vrij veel baksteen – en
mortelbrokken, en houtskoolspikkels, A(n)2. Deze laag was scherp afgescheiden van de
onderliggende C-horizont, die voor ca. 20cm geregistreerd werd en bestond uit zeer fijn
grijsgroen zand, kleihoudend en glimmerrijk. Dit komt, zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld,
goed overeen met de beschrijving van het tertiair substraat van de Formatie van Sint
Huibrechts-Hern. Deze C-horizont kwam voor op een diepte van ca. +78,26m TAW, onder
180cm verstoorde antropogene lagen. De natuurlijke bodemsequentie lijkt hier te ontbreken.
Zeer gelijkend hierop was profiel 2, centraal in Werkput 1. Deze werd ook geregistreerd tot
ca. 2m diep (+80,38m TAW aan de bovengrens) en bevatte antropogene verstoringslagen tot
180cm diep.

Figuur 6: Profiel 3, Werkput 1, aan de zuidoostkant van het projectgebied met aanduiding van de
geregistreerde lagen (© MVDK)

Profiel 3 (Figuur 6), te situeren in Werkput 1 aan de zuidoostkant van de werkput en het
projectgebied werd geregistreerd tot 90cm diep (ondergrens lag op ca. +79,76m TAW). De
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bovenkant van het profiel bestond uit drie lagen A-horizont. De bovenste laag was 20cm dik,
en bestond uit een grijze leemlaag A(p)1. Deze werd gevolgd door een geroerde bruine
leemlaag met vrij veel baksteen- en mortelbrokjes A(p)2, 10cm dik. Deze was vrij scherp
afgesneden van een donker blauwgrijze leemlaag, vermoedelijke ophogingslaag A(n), met
redelijk veel baksteenbrokjes, baksteenspikkels, en houtskoolspikkels, ca. 20cm dik. Deze
ging over in een vermoedelijk vermengde B/C laag van licht blauwgrijze leem vermengd met
donker blauwe leem met vrij veel baksteen- en houtspikkels, zoals in de laag erboven. Deze
B/C laag was 10cm dik. Deze ging over in een bruingele leemlaag C-horizont, geregistreerd
voor zo’n 40cm diep. De bovengrens van de C-horizont is hier rond +80,16m TAW
aangetroffen. Vermeldenswaardig is dat vlak aan dit profiel sporen 1 en 2 werden
aangetroffen (zie hoofdstuk 2.2 Assessment sporen), die al in de lichtblauwe leem (A/)Bhorizont waarneembaar waren.

Figuur 7: Profiel 4, Werkput 2, aan afgebroken gebouw aan de westkant van de werkput, met aanduiding
van de geregistreerde lagen (© MVDK)

Profiel 4 (Figuur 7) te situeren aan de westkant in Werkput 2 werd gezet tegen het recent
afgebroken gebouw om de verstoringsdiepte van de funderingsmuren te bepalen.
Het bovenste niveau bestond uit een laag van 20cm puin. Hierna werd de funderingsmuur
aangetroffen, 40cm diep. Vervolgens werd een verstoorde laag A(n) van ca. 10cm diep
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geregistreerd, bestaande uit een grijs en bruin geroerde leemlaag. Eronder werd de Chorizont aangetroffen, bestaande uit een geelbruine leem. Deze werd voor zo’n 30cm
gevolgd. De bovengrens van het profiel lag rond +80,25m TAW. De natuurlijke
bodemsequentie werd hier verstoord tot een diepte van +79,55m TAW.

Figuur 8: Profiel 6, Werkput 2, in kijkvenster tussen Werkput 2 en 3, centrale oostkant van het terrein. Met
aanduiding van de geregistreerde lagen. (© MVDK)

Profiel 6 valt te situeren in een kijkvenster tussen Werkput 2 en 3. Het bovenste niveau was
een 20cm dikke laag van grind met een harde beton. Vervolgens was een niveau van
20cm aan losser grind aanwezig. Een verstoorde antropogene laag A(n) van 18-22cm dik
werd hieronder geregistreerd. Het betreft een donkerbruine tot zwarte lemige laag met vrij
veel vaksteen- en mortelbrokken. Deze werd opgevolgd door een 18cm dikke verstoorde
overgang A/C laag, een laag van grijs tot zwart vermengd met geelbruine leem. Eronder
volgde de C-horizont of moederbodem, een geelbruine tot bruine leemlaag. De bovengrens
van het profiel was te vinden rond de +80,09m TAW. De C-horizont werd aangetroffen op
een diepte van +79,31m TAW.
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Figuur 9: Profiel 9, Werkput 3, Vak 3. Te situeren centraal aan de noordkant van het projectgebied, met
aanduiding van de geregistreerde lagen (© MVDK)

Profiel 9 werd gezet in vak 3 van Werkput 3, centraal aan de noordkant van het terrein. De
bovenzijde van het profiel bestond uit een niveau van 22cm aan grind met donkerbruine
leem. Eronder werd een niveau van een ca. 20cm dikke laag aan harde beton met grind
aangetroffen. Vervolgens valt een antropogene verstoringslaag A(n) 1 te situeren, een
donkerbruin tot zwarte leemlaag met enkele baksteenbrokjes. Deze laag was 8cm dik. Deze
werd opgevolgd door een verstoorde laag A(n) 2 van ca. 30cm dik, een bruingrijze en
grijsgroene vermengde laag met enkele baksteen- en mortelbrokjes. Eronder werd de Chorizont aangetroffen, een grijsgroene laag van fijn zand, vergelijkbaar met de
moederbodem aangetroffen in profiel 1. Deze werd gevolgd voor zo’n 20cm diep.
De bovengrens van de moederbodem kwam voor op zo’n 80cm diepte in het profiel. De
bovengrens van het profiel was rond de +80,40m TAW. De bovengrens van de C-horizont
werd hier aangetroffen op +79,60m TAW.

Nota BORGLOON SITTARDSTRAAT
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Figuur 10: Profiel 11, Werkput 4, aan de noordwestkant van het terrein, en oostkant van Werkput 4 met
aanduiding van de geregistreerde lagen (© MVDK)

Profiel 11 valt te situeren aan de oostkant van Werkput 4. De bovenzijde van het profiel
bestond hier ook uit een harde laag van beton met grind, zo’n 18cm dik. Eronder werd een
gemengde A/C laag geregistreerd, 10-14cm dik, bestaande uit bruingeel en donker
blauwgrijs gelaagde leem. Eronder kwam de C-horizont voor, een bruingele vaste leemlaag.
De bovengrens van deze C-horizont was hier zo’n 32cm diep in het profiel, op een hoogte
van ongeveer +79,96m TAW.

Nota BORGLOON SITTARDSTRAAT
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Figuur 11: Profiel 12, Werkput 4, aan de noordwestkant van het terrein, met aanduiding van de
geregistreerde lagen (© MVDK)

Profiel 12 (Figuur 11) werd aangelegd aan de noordwestkant van het terrein, aan de
westkant van Werkput 4. Het bovenste niveau van het profiel bestond uit een 10cm dikke
harde laag van grind met beton. Eronder werd een 26cm dikke antropogene verstoorde laag
A(n) aangetroffen, donkerbruin tot zwart met weinig baksteen- en mortelbrokjes. Hieronder
werd de geelbruine leemlaag C-horizont aangetroffen. Deze werd voor zo’n 32cm diep
geregistreerd. Deze kwam dus voor op een diepte van 38cm onder het maaiveld, of +80,01m
TAW.

Nota BORGLOON SITTARDSTRAAT
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Figuur 12: Aanduiding van de hoogtewaarden (+m TAW) en profielen op DTM – Bijlage 004
(bron: geopunt.be)
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2.2. Assessment sporen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 18 spoornummers uitgedeeld. Het betreft 2
(paal)kuilen, 13 funderingsmuren en 3 betonnen vloeren. In onderstaande hoofdstukken
wordt de aangetroffen sporen verder beschreven. De beschrijvingen kunnen gevolgd worden
op Figuur 13 tot en met Figuur 16 en bijlage 3 tot en met 6.

Figuur 13: Proefsleuven op recente luchtfoto met aanduiding van alle sporen – Bijlage 003
(bron: geopunt.be)
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Figuur 14: Proefsleuven op recente luchtfoto met aanduiding sporen, detail 1 van oostkant Werkput 1 –
Bijlage 004 (bron: geopunt.be)

Figuur 15: Proefsleuven op recente luchtfoto met aanduiding sporen , detail 2 van Werkput 2 en Werkput
3, vak 3 tot 1 – Bijlage 005 (bron: geopunt.be)
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Figuur 16: Proefsleuven op recente luchtfoto met aanduiding sporen, detail van Werkput 4 en Vak 4 van
Werkput 3 – Bijlage 006 (bron: geopunt.be)

2.2.1. Nieuwe – Nieuwste tijd
Aan de oostkant van Werkput 1 werden twee (paal)kuilvormige sporen aangetroffen: S1 en
S2 (zie Figuur 17 tot en met Figuur 21). Het betreft twee ronde sporen met een diameter van
35cm. Beiden werden aangetroffen op een hoogte van ca. +80m TAW en beiden werden
gecoupeerd. De twee sporen lagen 2,9m uit elkaar.
S1 was scherp afgelijnd. De vulling bestond uit een donkerbruin grijze leem geroerd met
vermoedelijk bruingele leem van de C-horizont moederbodem, en bevatte weinig
baksteenbrokjes en spikkels. Het spoor was 22cm diep en kuilvormig. Een scherf wit
steengoed, inventarisnummer 1, werd aangetroffen tijdens het couperen.
S2 betrof een scherp afgelijnd spoor, met een donkerbruin grijze leemlaag vermengd met
een blauwgrijs leem en bevatte weinig baksteenspikkels. Het spoor was 24cm diep. Een
moderne ijzeren nagel (inventarisnummer 2) werd aangetroffen tijdens het couperen.
Twee rechthoekige verstoringen werden aangetroffen 75cm ten noorden en 80cm ten zuiden
van spoor 2.

Nota BORGLOON SITTARDSTRAAT
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Gezien de scherpe aflijning, de geroerde vulling en de aangetroffen vondsten betreft het
eerder recentere sporen uit de nieuwe of nieuwste tijd.

Figuur 17: Vlakfoto van S1 in WP1, VL1 (© MVDK)
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Figuur 18: Coupe van S1, in WP1, VL1 (© MVDK)

Figuur 19: Vlakfoto van S2, in WP1, Vl1 (© MVDK)
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Figuur 20: Coupe van S2, WP1, VL1 (© MVDK)

Figuur 21: Overzicht op het kijkvenster aan en een deel van de oostkant van Werkput 1. Zicht naar het
zuiden. In de achtergrond zijn de twee coupes zichtbaar, en de twee verstoringen aan weerskanten van de
linkse coupe (© MVDK)
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Aan de westkant van Werkput 2 werd een constructie aangetroffen van 4 muren, S3 – S6
(zie Figuur 23 en Figuur 24). Het betreft vermoedelijk recente funderingsmuren van het
recent afgebroken gebouw dat op die locatie stond (zie Figuur 22).

Figuur 22: Zicht naar het westen toe op de locatie van Werkput 2 voor het graven van de sleuf. Een
gebouw werd afgebroken dat tegen de gevel aan van het huidige gebouw stond, zichtbaar centraal in de
foto. Het gebouw werd afgebroken tot het maaiveld voor de archeologische werken. Zichtbaar is het puin
afkomstig van de afbraak van dit gebouw, dat tot het niveau van het maaiveld gebracht werd. (© MVDK)

Muur S3 en S5 lopen parallel in een NW - ZO oriëntatie. De muren S4 en S6 lopen parallel in
een ZW – NO oriëntatie. Parallel met S3 en zo’n 0,5m ten zuiden ervan liep een verstoring
van ca. 30cm breed en geregistreerd over een lengte van bijna 8m. De verstoring bestond uit
steriel geel zand met twee moderne recente afvoerbuizen uit plastic.
Muur S3 was blootgelegd over een lengte van 8m, ca. 35cm breed. Aan de westkant maakte
de muur een bocht naar het noorden toe. Muur S4 liep centraal van S3 naar het noordoosten
toe en werd gevolgd over een afstand van ca. 2m, ca. 32cm breed. Muur S5 verbond deze
muur met S6. S5 werd over een afstand van 3m gevolgd en was ca. 25cm breed.
Muur S6 werd gevolgd over een afstand van 2,2m en was ca. 28cm breed.

Nota BORGLOON SITTARDSTRAAT
Vergunningsnummer: 2019A222

28
Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek

De bakstenen van de muren waren zeer goed bewaard en hadden een formaat van 22cm x
10cm x 6cm. De mortel was een vrij harde, licht wittig grijze en vrij zandige kalkmortel met
kalkstippen.
De bovenzijden van deze funderingsmuren werden geregistreerd op een hoogte van ca.
+79,90m TAW.
De muren zijn waarschijnlijk eerder recent en te dateren tot de nieuwste tijd.

Figuur 23: Vlakfoto van S3 - S6 naar het oosten toe genomen. Zichtbaar in de voorgrond is S3 en parallel
ervan rechts de verstoring. (© MVDK)
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Figuur 24: Vlakfoto van S3-6 naar het westen toe genomen. Zichtbaar in de voorgrond rechtsonder is S6.
S5 raakt deze en loopt naar het NW toe naar S4. S4 loopt parallel met S6, en is verbonden met S3, parallel
aan S5 en links zichtbaar in de sleuf. De verstoring met afvoerleidingen is links zichtbaar. (© MVDK)
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Aan de oostkant van werkput 2 werden ook een aantal met elkaar in verband houdende
muren en vloeren aangetroffen, S7-14 (zie Figuur 25 - Figuur 28).
Het betreft 5 funderingsmuren (S7, S8, S10, S11 en S14) en 3 betonnen vloerfunderingen
(S9, S12, S13).
Muren S7, S11 en S14 lopen parallel in een NO – ZW oriëntatie. Muren S8 en S10 lopen
parallel in een NW – ZO oriëntatie.
Muur S7 werd over een lengte van 3,5m gevolgd en was 35cm breed. Deze muur was
verbonden met muur S8, die over een lengte van 3,3m geregistreerd werd en 25cm breed
was.
Muur S11 werd over een lengte van ca. 2,2m blootgelegd, was ca. 22cm breed en bestond
uit beton.
Deze liep aan de oostkant tegen muur S14. Deze muur was nog 3,15m lang en 40cm breed.
Muren S7, S10 en S14 bestonden uit bakstenen met een afmeting van 22cm x 10cm x 6cm.
De mortel was een vrij harde, licht wittig grijze en vrij zandige kalkmortel met kalkstippen.
De vloeren S9, S12 en S13 waren panelen uit gewapende beton. S9 was 1,3m op 3m; S12
1,4m op 1m en S13 1,8m op 2m.
Deze constructie van S7-S14 valt vermoedelijk te dateren tot de nieuwe tijd. Deze komt
waarschijnlijk overeen met een gebouw te zien op de luchtfoto’s uit 1947, 1971 en 1990 (zie
Figuur 42 tot Figuur 46).

Figuur 25: Vlakfoto van S8 in WP2, VL1 (© MVDK)
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Figuur 26: Vlakfoto van S7-S14 in WP2, VL1. Zicht naar het noordoosten toe.(© MVDK)

Figuur 27: Vlakfoto van S8 - S14 in WP2, VL1. Zicht naar het noorden. (© MVDK)
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Figuur 28: Vlakfoto van S8 - S14 in WP2, VL1. Zicht naar het zuiden. (© MVDK)

In Werkput 3, Vak 2, Vlak 1 werden nog 4 muurfunderingen aangetroffen, S15-S18 (zie
Figuur 29 en Figuur 30).
Muren S16 en S18 lopen parallel in een O-W oriëntatie. Beiden werden over een lengte van
3,6m aangetroffen, 35cm breed.
Muren S17 en S15 in een N – Z oriëntatie. Deze werden geregistreerd met een lengte van
respectievelijk 3m en 3,6m. Beiden hadden een breedte van ca. 44cm. De muren bestonden
uit bakstenen met een afmeting van 22cm x 10cm x 6cm. De mortel was een vrij harde, licht
wittig grijze en vrij zandige kalkmortel met kalkstippen. De bovenkant van de muren lag
tussen de +79,75m TAW en +79,83m TAW. Profiel 8 in dit vak toont dat de C-horizont hier
verstoord was tot +79,39m TAW.
Op de luchtfoto uit 1947 (zie Figuur 45 en Figuur 46, bijlagen 011 en 012) is te zien dat er
meer bebouwing aanwezig was aan de noordzijde van het terrein. Vermoedelijk hebben
deze muurfunderingen hiermee te maken.
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Figuur 29: Vlakfoto van WP3, Vak 2, VL. S15-18. Zicht naar het oosten. (© MVDK)

Figuur 30: Vlakfoto van WP3, Vak 2, VL. S15-18. Zicht naar het zuidwesten. (© MVDK)
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2.2.2. Verstoringen
Een groot deel van Werkput 1 was verstoord (zie Figuur 31). Zoals besproken in hoofdstuk
2.1 Stratigrafie toonde zowel Profiel 1 aan de westkant van de werkput als Profiel 2 centraal
in de werkput aan dat er antropogene verstoringslagen aanwezig waren tot 180cm diep
onder het maaiveld. De eerste natuurlijke horizont was een grijsgroene C-horizont van fijn
zand, aanwezig op een niveau van +78,20m TAW.
Profiel 3 aan de oostkant van het projectgebied en Werkput 1 toonde dat de C-horizont er
aanwezig was op een hoogte van ca. +80,10m TAW.
Bijgevolg lijken verstoringen aan de westkant en centraal in werkput 1 de natuurlijke bodem
C-horizont er tot 1,80m – 1,90m diep verstoord te hebben.
Deze verstoringen hebben vermoedelijk te maken met vroegere bouwkundige activiteiten
(zie 3.1. Gemotiveerde interpretatie van vondsten en sporen).

Figuur 31: Westkant van Werkput 1, Vlak 1. Zicht naar het oosten. Zichtbaar is de natuurlijke bodem Chorizont, waarbovenop 1,80cm dikke antropogene lagen aanwezig waren. (© MVDK)

Ook in Werkput 1, aan de oostkant van de werkput ter hoogte van het kijkvenster waren twee
rechthoekige verstoringen aanwezig, beide ongeveer 100cm op 60cm (zie Figuur 32).
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Figuur 32: Kijkvenster aan de oostkant van Werkput 1, Vlak 1. Centraal is de coupe op S2 zichtbaar.
Boven en onder deze coupe zijn de twee verstoringen zichtbaar. Zicht naar het zuiden. (© MVDK)

Een kijkvenster werd aangelegd tussen Werkput 2 en Werkput 3. In dit kijkvenster werd
langs de westkant over een lengte van 17m en een 0,6m tot 1m breed een verstoring
waargenomen, bestaande uit geroerd bruingrijze tot zwarte leem (zie Figuur 33 en Figuur
34). In de verstoring was een afvoerbuis uit plastic waarneembaar.
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Figuur 33: Kijkvenster tussen WP2 en WP3, VL1. Zicht naar het noordoosten. Zichtbaar links is de
verstoring met afvoerbuis uit plastic. (© MVDK)

Figuur 34: Kijkvenster tussen WP2 en WP3, VL1. Zicht naar het zuidwesten. Zichtbaar rechts is de
verstoring met afvoerbuis uit plastic. (© MVDK)
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In werkput 4 aan de noordwestkant van het projectgebied was ook een verstoring aanwezig,
onregelmatig van vorm maar over een afstand van 20m en tussen 3m en 0,7m breed. De
verstoring was donkerblauw tot zwarte leem vermengd met blauwe leem, met redelijk veel
baksteen- en mortelbrokken.

Figuur 35: WP4, VL1. Zicht naar het westen. Zichtbaar centraal in de werkput is de donkerblauwe
verstoring. (© MVDK)

Figuur 36: WP4, VL1. Zicht naar het oosten. In de voorgrond aan de rechterzijde is de natuurlijke
moederbodem C-horizont zichtbaar. Links aan de sleuf is de verstoring zichtbaar die uitbreid verder naar
het oosten toe. (© MVDK)
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2.3. Assessment vondsten
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 3 inventarisnummers toegekend. Het betreft een
scherf uit S1, een metalen nagel uit S2, en een glazen fles gevonden ter hoogte van de muur
met spoornummer S3. Er werden geen andere vondsten gedaan tijdens het aanleggen.

2.3.1. Nieuwe – Nieuwste tijd
Inventarisnummer 1 betrof een kleine scherf van wit steengoed. Deze kwam uit S1 en kan tot
de nieuwe en nieuwste tijd gedateerd worden.

Figuur 37: Inv. 1, wit steengoed. Voorzijde (© MVDK)

Figuur 38: Inv. 1, wit steengoed. Keerzijde(© MVDK)
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Inventarisnummer 2 was een fragment van een ijzeren nagel, gevonden bij het couperen van
S2. Dit behoorde vermoedelijk ook tot de nieuwe en nieuwste tijd.

Figuur 39: Inv. 2, metalen nagel (© MVDK)

Inventarisnummer 3 was een groene glazen fles met dichtgeknepen hals. De voorzijde was
gedecoreerd met een zwaan. Boven de zwaan stond de tekst ‘F. HUBO’, eronder
‘BRASSERIE LOOZ’. Op de achterzijde stond de tekst ‘CANNINGTON SHAW & CO Lt. –
MAKERS – St HELENS ENGLAND’.
Cannington Shaw & Co was een Engelse fabrikant van glazen voorwerpen, voornamelijk
flessen, actief van 1866 tot 1913 in St. Helens, Lancashire.9

9

https://shadowsandlightsthelens.wordpress.com/friends-of-cannington-shaw/ ;
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/a3a64b4f-403f-4f90-80ef-b541d43a66f7
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Figuur 40: Inv. 3, glazen fles, voorzijde

Figuur 41: Inv. 3, glazen fles, keerzijde

(© MVDK)

(© MVDK)
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2.4. Assessment stalen
Niet van toepassing voor dit onderzoek. Er werden geen stalen ingezameld.

2.5. Assessment conservatie
Niet van toepassing voor dit onderzoek.
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3. Datering en interpretatie
Op het onderzoeksterrein werden verstoorde droge tot natte leembodems aangetroffen. Op
de meeste plaatsen op het projectgebied werd de bodem verstoord tot de moederbodem of
C-horizont. Deze bestond voornamelijk uit een geelbruine leembodem en lijkt overeen te
komen met de Aba0 en Aba1 bodem zoals besproken in hoofdstuk ‘2.1 Stratigrafie’. Echter,
gezien een deel van de natuurlijke bodemsequentie vaak ontbreekt is dit moeilijk om te
staven.
Aan de zuidwestkant van het gebied, t.h.v. Profiel 1 en Profiel 2 was de bodem tot 1,90cm
onder het maaiveld verstoord. De eerste aanwezige natuurlijke bodem op die diepte was een
grijsgroene fijne zandbodem, kleihoudend. Dit komt overeen met de beschrijving van het
tertiair substraat aanwezig op het projectgebied, namelijk de Formatie van Sint HuibrechtsHern (zie wederom hoofdstuk ‘2.1 Stratigrafie’).
Elders bleek de C-horizont te bestaan uit een bruingele, vaste leembodem zonder veel
roestverschijnselen. De C-horizont is te vinden in Profiel 3, centraal aan de zuidkant van het
projectgebied, op een hoogte van +80,16m TAW. In Profiel 11 en Profiel 12, beiden aan de
noordwestkant van het projectgebied in Werkput 4, kwam de C-horizont voor op een hoogte
van respectievelijk +79,96m TAW en +80,01m TAW. Er moet wel vermeld worden dat de
natuurlijke bodemsequentie hier verstoord is. Een antropogene laag lag in beide profielen
recht op de C-horizont. Het is dus mogelijk dat de oorspronkelijke hoogte van de natuurlijke
bodem nog hoger ligt dan hier waargenomen.
Aan Profiel 5, centraal in het projectgebied in Werkput 2, werd de C-horizont aangetroffen
op een hoogte van +79,95m TAW. Ook hier is de natuurlijke bodemsequentie verstoord en
ligt deze natuurlijke moederbodem scherp afgesneden onder een antropogene
ophogingslaag.
In deze profielen lag de C-horizont ook eerder hoog: 30 tot 40cm onder het maaiveld bij
Profiel 11 en Profiel 12, 50cm bij Profiel 3 en 60cm bij Profiel 5.
Het is mogelijk dat het archeologisch niveau zich over ongeveer het hele gebied rond de
+80m TAW bevindt. Het is ook mogelijk dat de bodem is afgetopt en genivelleerd tot
ongeveer dit niveau, waarop latere ophogings- en verstoringslagen zijn aangebracht. Gezien
de meeste van dergelijke antropogene lagen redelijk veel bouwmateriaal bevatten, kan dit in
verband gebracht worden met de functie van het terrein als een industriële site sinds 1883.10
Het is echter ook duidelijk dat de bodem voor een groot deel van het projectgebied verstoord
is tot onder de +80m TAW. Aan de zuidwestkant van het projectgebied in Werkput 1, ter
hoogte van Profiel 1 en Profiel 2 en tot vlakbij Profiel 3 werd een bodemverstoring
vastgesteld tot ongeveer +78,15m TAW of ongeveer 2m onder het maaiveld.

10
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In Profiel 4, centraal in het projectgebied aan het recent afgebroken gebouw, werd
vastgesteld dat dit gebouw (of een oudere, voorgaande constructie op dezelfde plaats) de
bodem verstoord had tot +79,55m TAW. Verder ten noordoosten hiervan, ter hoogte van
Profiel 6, kon de bodemverstoring gevolgd worden tot een diepte van +79,31m TAW.
T.h.v. werkput 3 was de bodem verstoord in het noordoosten tot 90cm diep (+78,85m TAW
aan Profiel 7) en in het noordwesten tot 80cm diep (+79,62m TAW).
In Werkput 4 werd het archeologisch vlak aangetroffen op ongeveer +79,95m TAW. Het was
echter duidelijk dat het vlak hier voor ongeveer de heft van de werkput verstoord bleek.
Bijkomend kan aangehaald worden dat bij de bodems die vermoedelijk op dit gebied zouden
voorkomen volgens de bodemkaart, de moederbodem en dus het archeologisch vlak redelijk
hoog zouden kunnen liggen. Bij een Abp(c) bodem is er geen profielontwikkeling, en ligt de
C-horizont onmiddellijk onder een 20-25cm dikke A-horizont. Bij een ABA1 horizont is de Ahorizont dunner dan 40cm. Gepaard met het voorkomen van bodemverstoringen over het
hele terrein kan de bodembewaringstoestand als slecht worden ingeschat.
De aangetroffen verstoringen kunnen in verband gebracht worden met het gebruik van het
terrein als een industriële site voor de stroopfabriek Meekers-Poncelet sinds 1883.11
Enkele luchtfoto’s uit 1947, 1971, 1990 en 2015 kunnen de verstoringen en muur- en
vloerfunderingen verklaren (zie Figuur 42 tot Figuur 46, Bijlage 008 tot 012).

Figuur 42: Weergave van het projectgebied, sleuvenplan en sporen op de luchtfoto uit 1971 – Bijlage 008
(bron: geopunt.be)
11
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Figuur 43: Weergave van het projectgebied, sleuvenplan en sporen op de luchtfoto uit 1990 – Bijlage 009
(bron: geopunt.be)

Figuur 44: Weergave van het projectgebied, sleuvenplan en sporen op de luchtfoto uit 2015 - Bijlage 010
(bron: geopunt.be)
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Figuur 45: Weergave van het projectgebied op de luchtfoto uit 1947 - Bijlage 011 (bron: cartesius.be)

Figuur 46: Weergave van het projectgebied, sleuvenplan en sporen op de luchtfoto uit 1947 - Bijlage 012
(bron: cartesius.be)
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3.1. Gemotiveerde interpretatie van vondsten en sporen
Het proefsleuvenonderzoek bracht een beperkte hoeveelheid archeologische sporen aan het
licht. Binnen het plangebied werden twee (paal)kuilen, een tiental muren en drie vloeren
aangetroffen. Deze zijn allen vermoedelijk te dateren tot de nieuwste tijd, en in verband te
brengen met het gebruik van het terrein als industriële site sinds 1883.
De verstoringen aan de zuidwestkant van het projectgebied, aan de westkant van Werkput 1,
kunnen verklaard worden door de aanwezigheid van een fabrieksgebouw in die zone,
zichtbaar vanaf de luchtfoto van 1947 tot 2015 (zie Figuur 42 tot Figuur 46, Bijlage 008 tot
012).
Aan de oostkant van Werkput 1 werden twee (paal)kuilen gevonden. Het is moeilijk deze toe
te wijzen aan vroege bebouwing aan de hand van de luchtfoto’s alleen, al lijkt op de luchtfoto
uit 1947 (zie Figuur 46, Bijlage 012) hier mogelijk bebouwing aanwezig te zijn. Het is echter
duidelijk uit de scherpe afsnijding van het spoor, de geroerde vulling en de aangetroffen
vondsten dat deze sporen eerder in de nieuwste tijd te dateren zijn.
In Werkput 2 werd aan de westkant een cluster van muren aangetroffen, S3 tot en met S6.
Deze werden onder de vloerresten en puin van een recent afgebroken gebouw gevonden,
nog te zien op de luchtfoto uit 2015 (zie Figuur 44, bijlage 010). Deze muurfunderingen
zullen ongetwijfeld tot dit gebouw behoord hebben. Aan S3 werd ook vondst Inv. 3 gedaan:
een glazen fles te dateren tussen 1866 en 1913. Dit komt ongeveer overeen met het gebruik
van de site als industrieel terrein vanaf 1883. Dit gebouw heeft een verstoring van
vermoedelijk 40-50cm in de C-horizont veroorzaakt (zie voorgaande uitleg bij 3. Datering en
interpretatie).
Aan de oostkant van Werkput 2 werd een cluster van muur- en vloerfunderingen
aangetroffen, S7 tot en met S14. De muren bestonden voornamelijk uit moderne baksteen of
beton. De vloerresten waren panelen uit gewapend beton. Op de luchtfoto’s uit 1971 en 1990
(Figuur 42 en Figuur 43, bijlagen 008 en 009) is te zien dat hier ook een gebouw heeft
gestaan. Vermoedelijk kunnen deze resten hieraan toe geschreven worden.
Ook in Vak 2 van Werkput 3 werd een cluster van vier muurresten aangetroffen, S15 – S18.
Het betrof recente muren uit de nieuwste tijd. Op de luchtfoto uit 1947 (zie Figuur 46, bijlage
012) is te zien dat de noordelijke zone van het projectgebied meer bebouwd lijkt. Op de
luchtfoto uit 1971 (Figuur 42, bijlage 008) is deze locatie al onbebouwd. Vermoedelijk is dit
gebouw dus opgetrokken na 1883 en afgebroken voor 1971.
Alle gedane vondsten, sporen en verstoringen zijn te dateren tot de nieuwste tijd, en in
verband te brengen met de geschiedenis van het projectgebied als industrieel terrein vanaf
1883. De handelingen en bouwactiviteiten die hierbij gevoerd zijn hebben verstoringen over
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het hele terrein teweeg gebracht. De bodemkaarten geven aan dat de natuurlijke bodem in
het gebied redelijk hoog onder de ploeglaag ligt. Ook in verschillende profielen werd duidelijk
dat de C-horizont maar 30 tot 60cm onder het maaiveld lag. De kans dat een eventueel
aanwezige oudere site door de begane verstoringen vernietigd is, is dus hoog.

3.2. Confrontatie met resultaten bureaustudie
Op basis van de bureaustudie werd verwacht dat het gebied volgens de tertiaire kaart zou
behoren tot de Formatie van Sint Huibrechts Hern. Het werd aangetoond dat op enige diepte
zeer fijn grijsgroen zand, klijhoudend en glitterrijk aangetroffen werd. Deze komen overeen
met de beschrijving van deze formatie.
De bodemkaart had het gebied gekarteerd als OB of bebouwde zone. Dit verwijst naar een
antropogeen gewijzigd of vernietigd bodemprofiel. In de nabijheid van het gebied waren wel
droge leembodems gekarteerd. Een type zonder profielvorming Abp(c) is te vinden ten
noorden en oosten van het projectgebied. Een type met met een aangerijkte textuur Bthorizont, Aba0 en Aba1, kwam voor ten westen van het projectgebied. Gezien de
natuurlijke bodemsequentie over praktisch gans het terrein verstoord bleek, is het moeilijk uit
te sluiten welk bodemtype precies voorkomt op het projectgebied. Het is echter wel duidelijk
dat over het grootste deel van het gebied een droge, geelbruine leembodem C-horizont
aanwezig was zoals beschreven bij een Aba0 en Aba1 bodem.
Het bureauonderzoek gaf een laag potentieel voor steentijd artefactensites. Er werd geen
lithisch materiaal aangetroffen tijdens het proefsleuven-onderzoek. Er werd ook geen bodem
of bodemsequentie aangetroffen op het projectgebied die een dergelijke site beschermd zou
hebben tegen erosie of verstoring.
Een middelhoge trefkans werd toegekend voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot
de late middeleeuwen, en begravingssporen vanaf de bronstijd tot en met de volle
middeleeuwen. Er werden echter geen sporen aangetroffen ouder dan de nieuwste tijd.

3.3. Synthese
Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht een beperkte hoeveelheid
sporen aan het licht. Het betreft uitsluitend sporen uit de nieuwste tijd, veroorzaakt door het
gebruik van het projectgebied als industrieel terrein sinds 1883. Over het hele terrein werden
verstoringen aangetroffen die de natuurlijke bodemsequentie vernietigd hebben.
Vermoedelijk lag het archeologisch vlak oorspronkelijk zeer hoog in het bodemprofiel,
waardoor enige verstoring een groter vernietigend effect gehad zal hebben op de bewaring
van de ondergrond. Bijgevolg kan gesteld worden dat de archeologische ondergrond slecht
bewaard is.
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Er werden geen sporen aangetroffen van een archeologische site ouder dan de nieuwste tijd.
Er wordt niet verwacht dat verder onderzoek enige kenniswinst zal opleveren.

3.4. Beantwoording onderzoeksvragen
Zijn er sporen aanwezig?
Er zijn twee paalkuilen, een tiental muurfunderingen en enkele vloerfunderingen aangetroffen
op het projectgebied.
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
De sporen zijn antropogeen van oorsprong.
Maken de sporen deel uit een één of meerdere structuren?
De (paal)kuilen S1 en S2 zijn vlak naast elkaar gevonden in Werkput 1, aan de zuidoostkant
van het projectgebied. Deze sporen hebben eenzelfde vulling en datering tot de nieuwste
tijd. Vermoedelijk houden deze een verband met elkaar, maar dit is niet duidelijk uit de
resultaten van dit onderzoek.
In werkput 2 centraal op het projectgebied werden twee clusters aangetroffen. Aan de
westkant werden de muurfunderingen S3 tot S6 gevonden. Deze komen waarschijnlijk allen
van eenzelfde gebouw dat op die locatie voor de aanvang van het archeologisch onderzoek
afgebroken werd.
De tweede cluster aan de oostkant van diezelfde werkput, S7 tot S14, horen vermoedelijk
ook samen. Op de luchtfoto’s uit 1971 en 1990 is een gebouw te zien waar deze sporen
vermoedelijk toe behoorden.
In Werkput 3, Vak 2, centraal ten noorden van het projectgebied werd ook een cluster van
muren aangetroffen. Het betreft S15 tot S18. Het is duidelijk dat deze muren een structuur
vormen, te dateren tot de nieuwste tijd.
Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en
vondstensemble?
Neen. Alle aangetroffen vondsten en sporen zijn te dateren in de nieuwste tijd.
Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische situatie?
De bodem ter hoogte van het projectgebied zou volgens de bodemkaart en bureaustudie
vermoedelijk een dunne ploeglaag A – horizont hebben, dan wel geen profielvorming
waardoor een B-horizont ontbreekt. Het is duidelijk dat in dergelijke bodems een potentieel
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archeologisch vlak eerder hoog in het profiel te situeren valt. Enige verstoring zou hier een
grotere invloed hebben op de bewaring van archeologische sporen.
De bodem werd sinds 1883 gebruikt als industrieel terrein. De (bouw)activiteiten die hiermee
gepaard zijn gegaan hebben de bodem over het hele projectgebied danig verstoord.
Door deze factoren kan de bewaringstoestand van de bodem als slecht worden beschouwd.
Wat is de invloed van het gebruik als stroopfabriek op de ondergrond?
De bodem over het hele projectgebied is zodanig verstoord dat een natuurlijke
bodemsequentie niet aangetroffen werd op de site. Alle gedane vondsten en sporen zijn te
dateren in de periode waarin het terrein gebruikt werd door deze fabriek. De baksteen- en
mortelbrokken veelvuldig aanwezig in ophogings- en verstoringslagen toont dat het bouwen
en afbreken van gebouwen behorende tot het fabriekscomplex de vermoedelijke oorzaak zijn
voor deze verstoringen.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?
Er werden geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen die dateren voor de inrichting van
het gebied als fabrieksterrein. Het is duidelijk dat de natuurlijke bodemsequentie over het
ganse terrein verstoord is. Er wordt niet verwacht dat een archeologische site ouder dan
deze fabriek aangetroffen kan worden op het terrein. Verder onderzoek zal geen kenniswinst
opleveren en wordt niet geadviseerd.
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4. Potentieel op kennisvermeerdering
4.1. Aard van de potentiële kennis
Het vooronderzoek toonde een middelhoog potentieel voor bewoningssporen vanaf het
neolithicum tot de late middeleeuwen, en voor begravingssporen vanaf de bronstijd tot de
volle middeleeuwen.
Er werden echter geen sporen aangetroffen of vondsten gedaan ouder dan de inrichting van
het gebied als fabrieksterrein in de nieuwste tijd. Gezien de verstoring over het hele gebied
wordt ook niet verwacht dat een goed bewaarde archeologische sporensite aangetroffen zal
worden.
Bijgevolg zal verder onderzoek niet leiden tot potentiële kenniswinst.

4.2. Waardering
Zie 4.1.

4.3. Kader voor exploitatie voor potentieel op kennisvermeerdering
Zie 4.1.
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5. Samenvatting
Naar aanleiding van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige
handelingen te Borgloon - Sittardstraat dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te
voegen aan de vergunningsaanvreaag.
Begin 2019 werd een archeologienota voor dit project opgemaakt en bekrachtigd (2016G71).
Op basis van het bureauonderzoek alleen kon de aan- of afwezigheid van een
archeologische site onvoldoende worden onderbouwd. Daarom werd een archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem geadviseerd. Er werd een laag potentieel voor een
steentijd artefactensite ingeschat, en een middelhoog potentieel op sporensites vanaf de
metaaltijden tot de late middeleeuwen.
Op 18 februari werden op het terrein 3 parallele, 4m brede sleuven aangebracht met een ZW
– NO orientatie en vier proefputten, met als doel de ondergrond archeologisch in kaart te
brengen.
Op basis van de geregistreerde profielen kan bevestigd worden dat de bodem bestaat uit
eerder droge, geelbruine leembodems. Gezien de antropogene verstoringen waargenomen
in de profielen is het moeilijk deze bodem te vergelijken met de resultaten van het
bureauonderzoek inzake bodemopbouw.
Het archeologisch niveau bevond zich vermoedelijk aan de zuidkant van het projectgebied
rond +80,16m TAW (maaiveld +80,56m TAW), centraal rond +79,95m TAW (maaiveld rond
+80,25m TAW) en aan de noordwestkant tussen +79,96m TAW en +80,01m TAW (maaiveld
rond +80,28m TAW.
Binnen het plangebied werden een beperkt aantal sporen gevonden. Het betreft twee
paalkuilen, een tiental muurfunderingen en drie vloerfunderingen. Al deze sporen zijn te
dateren tot de nieuwste tijd en kunnen vermoedelijk in verband gebracht worden met het
fabriekscomplex op het terrein sinds 1883. Enkele vondsten wijzen ook op deze datering.
Het ontbreken van sporen of vondsten uit voorgaande periodes doet vermoeden dat het
gebied pas in de nieuwste tijd bebouwd werd. Verstoringen zijn echter aanwezig over het
hele terrein, veroorzaakt door het langdurig gebruik als fabrieksterrein.
Het potentieel tot kennisvermeerdering wordt als zeer laag ingeschat voor de hele
onderzoekszone, gezien de verstoringen en het ontbreken van sporen en vondsten ouder
dan de nieuwste tijd.
Enig vervolgonderzoek wordt hierdoor niet geadviseerd.
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Op de achterzijde: CANNINGTON SHAW & CO Lt. - MAKERS - St HELENS ENGLAND
3
Inventarisnummer

Verzamelwijze
1 couperen
2 couperen
3 aanleg vlak

3 glas
Object
scherf
nagel
fles

groen glas
Datering periode
Nieuwste tijden
Nieuwste tijden
Nieuwste tijden

Datering exacte periode (van)

Datering exacte periode (tot)

1866

1913

Spoornummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Type
Interpretatie
interface paalspoor
interface paalspoor
muur
muur
muur
muur
muur
muur
vloer
muur
muur
vloer
vloer
muur
muur
muur
muur
muur

Zone
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Werkput
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Vak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Vlak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Periode
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)
Nieuwste tijden (1801 - 1913)

Bijlage 017: Beschrijving referentieprofiel
(Profiel 3)
Projectcode:

Coördinaten
:

2019A222

Type onderzoek:
Datum:

Proefsleuven
18/02/2021

Hoogte:

Classificatie:
Het weer:
Zonnig, nat
AssistentAardkundige:
Jasper Van Rensbergen
methode/technie
k:
nvt
nvt
diameter/raai:
nvt
nvt
Profiel
Horizont
Diepte (cm)
Symboo
Nr.
Nr.
l
begin
eind
P3
1
A(p)1
0
20
P3
2
A(p)2
20
30
P3
3
A(n)1
30
50
P3
4
B/C
50
60
P3
5
C
60
100
Kleur
visueel
GR
BR GR
dBL GR
lBL GR /
dBL GR
BR GE

Munsell

Structuur
gradatie
type
sterk
kruimel
sterk
kruimel
zwak
platig
zwak
platig
zwak
platig

X: 218.681, Y:
167.166

+79,76m TAW – 80,76m
TAW
Aba
Droge leembodem met
textuur B horizont of met
weinig duidelijke kleur Bhorizont

Landgebruik
:
Vegetatie:
grondwater:
Onderkant
bereikt
ja
ja
Ja
Ja
nee

X:218.682, Y:
167.167

Industrieterrein
nvt
Hoog
Ondergrens
duidelijkhei regelmatighei
d
d
Duidelijk
Golvend
Duidelijk
Scherp
Duidelijk
Golvend
Duidelijk
Golvend
nvt
Nvt

Type
nvt
nvt
nvt

Vlekken
Stratificatie
Kalk
Frequenti
Kleur
e
Helderheid
nvt
nvt
nvt
nee
nee
nvt
nvt
nvt
nee
nee
nvt
nvt
nvt
nee
nee

nvt
IJzer

nvt
D BR

Vochtighei
d
grootte
(D/V/N)
matig
V
matig
V
klein
V
klein
V
klein
V

nvt
weinig

Code
L3
L3
L3
L3
L3

nvt

Textuur
zandfractie
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

nee
nee

nee
nee

Andere
methode
Manueel
Manueel
Manueel
Manueel
Manueel

/
/
/
/
/

