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INLEIDING
Voorliggende nota behandelt de resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek dat uitgevoerd werd
naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een geplande ontwikkeling ter hoogte van
Diesterstraat 68 te Sint-Truiden (Limburg).
Aangezien het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem op het moment van de aanvraag niet
volledig kon worden uitgevoerd, werd conform onderafdeling 7 van het Onroerend Erfgoeddecreet een
archeologienota met uitgesteld traject opgemaakt en bij het Agentschap Onroerend Erfgoed gemeld door
Studiebureau Archeologie BVBA. Deze archeologienota, die ID 32951 meekreeg, werd door Onroerend Erfgoed in
akte genomen.
Het vooronderzoek met ingreep in de bodem dat uitgevoerd werd, betrof een proefsleuven– en
proefputtenonderzoek (2021B234). De resultaten van deze onderzoeken worden omschreven in Deel 1 van deze
nota. Op basis hiervan wordt er verder onderzoek, i.e. een archeologische opgraving, geadviseerd wat
beargumenteerd wordt in Deel 2. Het Programma van Maatregelen van dit onderzoek staat eveneens omschreven
in dit deel.

1

De Raymaeker (2017); https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/3295.
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DEEL 1. VERSLAG VAN RESULTATEN
HOOFDSTUK 1. HET ONDERZOEKSGEBIED
1. Situering onderzoeksgebied2
De initiatiefnemer plant op het onderzoeksterrein (Afb. 1) ter hoogte van Diesterstraat 68 in het historische
centrum van de stad Sint-Truiden (prov. Limburg) een nieuwbouw in het kader van de verbouwing van
Clarissenklooster. Het onderzoeksgebied dat een oppervlakte heeft van 761 m² is kadastraal gekend als Sint
Truiden, afd. 1, sectie H, perceelnummer 503f. Het terrein situeert zich ten zuiden van de kruising van de
Diesterstraat met de Gildestraat schuin tegenover de 11de eeuwse Sint-Gangulfuskerk. Het onderzoeksgebied was
- tot vlak voor het onderzoek - grotendeels bebouwd, voornamelijk aan de straatzijde, en verder voorzien van
verhardingen en enkele grasperken.
Sint-Truiden is gelegen in de Haspengouwse leemstreek, meer bepaald in Droog Haspengouw. Het glooiende reliëf
van de Haspengouwse leemstreek wordt doorsneden door talrijke zijtakken van de Gete. Sint-Truiden ligt in én
langs de vallei van de Cicindriabeek. Deze beek ontspringt ten zuiden van de stad, loopt via de Beekstraat het
centrum in en verlaat de stad in het noordoosten. Hoewel het terrein op de westelijke helling van de beekvallei
gelegen is, kent het een vlak reliëf (ca. 48 m TAW; Afb. 2-3). De Trudobronbeek en de Cicindria lopen respectievelijk
ca. 700 m ten noordoosten en ca. 800 m ten zuidoosten van het terrein en de Molenbeek bevindt zich 1000 m ten
westen ervan

Afb. 1: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).
2

De Raymaeker (2017).
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Afb. 2: Uittreksel van het Digitaal Hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied in het rood.

Afb. 3: Uittreksel van het Digitaal Hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied in het rood.
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De Tertiaire afzettingen ter hoogte van het onderzoeksgebied worden gevormd door de Formatie van Hannut.
Deze afzettingen worden volgens de quartairprofieltypekaart afgedekt door een dik pakket Haspengouwleem (3 à
4 m) met daar bovenop een dun pakket Brabantleem (ca. 1 m) (Afb. 4, Donkeroranje). Net ten oosten – in de vallei
van de Cicindria - bestaan de quartaire afzettingen uit beekalluvium (Afb. 4, Paars). Colluvium (Afb. 4, Felgroen) is
ca. 150 m in westelijke richting aanwezig, waar de uitloper van een droogdal op de Cicindriavallei wordt aangeduid.
Op de bodemkaart (Afb. 5) staat de volledige stadskern van Sint-Truiden aangeduid als bebouwde zone (OB). De
gronden rond de stad worden, afhankelijk van de topografische situatie, gekenmerkt door droge en natte
leembodems. Uitgaande van de ligging, kunnen in het onderzoeksgebied droge leemgronden verwacht worden.
De stad Sint-Truiden is in de vroege middeleeuwen organisch gegroeid rond de abdij die er door Trudo, een
edelman van Frankische afkomst, rond het midden van de 7de eeuw werd gesticht op het familiaal domein
‘Sarchinium’. Dit uitgestrekte domein situeerde zich op een verhevenheid langsheen de Cicindriabeek, die het
domein in het westen begrensde. In de 11de eeuw was de nederzetting rond de abdij door toenemende handel
reeds uitgegroeid tot een versterkte stad, Oppidum Sancti Trudonis (Afb. 6). De centrale plaats daarbij was de
Markt. Deze was in twee verdeeld door de ‘Zouw’, de grenslijn tussen de gebieden waarover de abt van de SintTrudoabdij en de bisschop van Metz, later de prins-bisschop van Luik, gezag over hadden. De grens liep over de
Markt waar nu het stadshuis is gelegen en splitste het plein op in de Grote Markt (ten westen) en de Groenmarkt
(ten oosten). Verder liep deze grens achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk langsheen het Heilig Hartplein en de huidige
Plankstraat in noordelijke richting de stad uit. De stad kende voornamelijk in de middeleeuwen een grote
bloeiperiode dankzij onder meer de lakennijverheid en handel. Na deze rijke periode kende de stad een terugval.
Het is vooral de fruitteelt die Sint-Truiden vanaf het einde vanaf de 19de eeuw deed heropleven en de stad liet
uitgroeien tot haar huidige grenzen.

Afb. 4: Uittreksel Quartair profieltypekaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood.
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Afb. 5: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood.

Afb. 6: Pre-stedelijk Sint-Truiden met aanduiding van de
grenslijn tussen het gebied waarover de abt, en dat
waarover de bisschop van Metz, later de prins-bisschop van
Luik, jurisdictie had. Het huidige projectgebied is indicatief
aangeduid met een rode cirkel (Bron: Charles 1965, 109).
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De Diesterstraat – waarlangs het onderzoeksgebied gelegen is - is één van de oudste straten van de stad, vroeger
gekend als de Cloesterstaete of Steenstraete, en voor het eerst vermeld in de 13de eeuw. De straat werd gebruikt
als verbinding tussen de abdij en de nu verdwenen Sint-Gangulfuspoort (Afb. 6). De Sint-Gangulfuskerk die schuin
tegenover het onderzoeksgebied gelegen is, werd ten tijde van Adelardus II (1055-1082), abt van Sint-Truiden,
gebouwd vermoedelijk ter vervanging van een oudere kerk3. Het Clarissenklooster vlak ten oosten van het terrein
werd in 1539 opgericht door de Sepulchrienen (Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf). Sinds 1851 werd het
bewoond door de Clarissen.
Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld op initiatief van graaf de Ferraris (1774) (Afb. 7) is
de kloosterkerk van het Heilig Grafklooster duidelijk zichtbaar net ten oosten van het onderzoeksgebied. Deze
staat op de hoek van de toenmalige Raamsteeg (vanaf de 19de eeuw ook gekend als de Jeruzalemsteeg) met de
Diesterstraat, tegenover (het plein van) de Sint-Gangulfuskerk. De westelijke kloostermuur van het
Clarissenklooster vormde de scheiding tussen de steeg en het kloostercomplex en valt vermoedelijk samen met
de huidige perceelgrens. De steeg, op de kaart eerder weergegeven als een volwaardige straat, loopt dwars
doorheen het huidige onderzoeksterrein. Ten westen van de steeg en deels binnen het huidige projectgebied ligt
een langwerpig gebouw met achtererf.
Op het Primitief kadasterplan (ca. 1840, Afb. 8) is de straat aan de oostrand van het terrein nog niet bebouwd.
Deze wordt in zuidelijke richting een duidelijke ‘steeg’ van slechts 1 m breed en heeft aan de aansluiting met de
‘Steenestraat’ - de huidige Diesterstraat - een breedte van ca. 3 m. Zowel aan de straatzijde als aan de steegzijde
zijn diverse gebouwen zichtbaar, waarbij de westelijke hoek van het terrein onbebouwd blijft. Een mutatieschets
uit 1930 (Afb. 9a) toont dat er tussen 1843 en 1930 een gebouwtje werd bijgeplaatst aan de zijde van de steeg en
een langwerpig bijgebouw aan de westelijke rand van het onderzoeksgebied. Deze vier kleine woningen die de
Jeruzalemsteeg flankeerden werden in 1927 door de Clarissen aangekocht om de veiligheid van het klooster en
de kapel te verzekeren.4 De gebouwen werden rond 1930 verbouwd (Afb. 9b), vermoedelijk deels herbouwd en
de intussen verbreedde Jeruzalemsteeg werd aan de zuidzijde door een klein dwars geplaatst gebouw afgesloten.
Het grondvlak van de steeg werd ook bij het aanpalende perceel gevoegd en was bijgevolg geen openbare ruimte
meer. Deze situatie moet minstens tot 1956 zo gebleven zijn, gezien een bijkomende mutatieschets van deze
datum geen wijzigingen aangeeft. De verschillende luchtfoto’s (vanaf 1971) tonen een steeds meer
dichtbebouwde en vernieuwde bebouwing in de stadskern. Ter hoogte van het projectgebied zelf verandert er
weinig aan de gebouwen. De huidige woningen dateren dan ook uit de periode 1960-1980.

3
4

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22930.
Moriaux (2001): 37.
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Afb. 7: Detail uit de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld op initiatief van graaf de Ferraris (1774), met
aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood.

Afb. 8: Detail uit het Primitief Kadaster (ca. 1840) met de aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood.
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Afb. 9a: Mutatieschets n°75 uit 1930 met de aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) en de situatie vóór de mutatie..

Afb. 9b: Mutatieschets n°75 uit 1930 met de aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) en de situatie na de mutatie..
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2. Archeologische voorkennis
Op het onderzoeksterrein werd tot heden geen archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In de onmiddellijke omgeving van het klooster zijn verschillende CAI-locaties bekend (Afb. 10). Onmiddellijk ten
oosten van het projectgebied wordt het Clarissenklooster (monument) gekarteerd. Aan de overzijde van de
Diesterstraat ligt de Sint-Gangulfuskerk met omringend kerkhof (CAI 51869), in het derde kwart van de 11de eeuw
opgetrokken.
De middeleeuwse stadsomwalling ligt op zo’n 90 m ten westen van het projectgebied met de Sint-Gangulfuspoort
die toegang gaf tot de stad ter hoogte van de Diesterstraat (CAI 207882 en CAI 158409).
Op ca. 150 m ten oosten van het terrein werden in 2010 vijf proefputten gegraven door Aron bv (CAI 157052). Er
werden muurrestanten van woonhuizen uit de 16de eeuw aangetroffen. Andere CAI-locaties ten oosten van het
terrein betreffen middeleeuws aardewerk (CAI 700788) en de contour van de opgraving ter hoogte van de
Groenmarkt (CAI 218378), waar heel wat inhumatiegraven werden aangetroffen daterend tussen de 11de en de
17de eeuw alsook de funderingsmuur van de Klerkenkapel.

Afb. 10: Detail van de CAI met aanduiding van de omliggende vindplaatsen (lichtblauw) en het onderzoeksterrein (rood).

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek uit 2017 wordt een hoog archeologisch potentieel aan het
onderzoeksgebied gegeven gezien de ligging binnen de historische stadskern van Sint-Truiden.5

5

De Raymaeker (2017).
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3. Geplande bodemingrepen
Binnen het projectgebied wordt een nieuwbouw ontwikkeld in het kader van de verbouwing van Clarissenklooster.
De geplande bodemingrepen zoals summier omschreven in de archeologienota zullen in dit hoofdstuk
uitgebreider beschreven worden samen met hun potentiële verstoringsdieptes.
Naar aanleiding van de verbouwingen van het naastgelegen Clarissenklooster zal een apart archeologisch
onderzoek worden uitgevoerd. Gezien de bodemingrepen van dit project echter gedeeltelijk binnen het huidige
onderzoeksgebied zijn gesitueerd, worden deze ingrepen (straat, wadi,…) ook hier omschreven en mee in rekening
genomen voor eventuele maatregelen.6
De initiatiefnemer plant op een 761 m2 groot terrein, kadastraal gekend als Sint Truiden, afd. 1, sectie H,
perceelnummer 503f, de aanleg van een nieuwbouw, nieuwe straat, verhardingen en aanplanting van enkele
hoogstambomen. Hiervoor worden eerst alle huidige bebouwing en verharding gesloopt.
Sloop van bestaand gebouw
Vooraleer de werken van start gaan, diende de bestaande bebouwing (circa 236 m2) te worden gesloopt. In de
archeologienota was er geen sprake van enige onderkeldering, maar deze bleek toch aanwezig aan de noordzijde
van het onderzoeksgebied. De kelder had een oppervlakte van ca. 33 m² en was 3,2 m diep. Zoals bleek uit de
proefputten hadden de sloopwerken een gemiddelde verstoringsdiepte van 50 tot 80 cm onder het bestaande
loopvlak (48,26 m TAW). De aanwezige verhardingen en grasperken waren nog grotendeels aanwezig maar zullen
ook verwijderd worden bij de aanleg van de nieuwbouw.
De bodemingrepen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.
Nieuwbouw
De nieuwbouw situeert zich aan de noordzijde van het onderzoeksgebied en omvat een maximale oppervlakte
van 137 m² ter hoogte van de kelder en het gelijkvloersniveau. Het ondergrondse funderingsniveau voor deze
kelder bevind zich op een diepte van 3,2 cm (incl. funderingsplaat en drukvaste isolatie) onder het bestaande
loopvlak (48,26 m TAW). Lokaal wordt een liftput (ca. 6,3 m²) aangelegd tot op een diepte van 4,3 m en een
pompput (ca. 2,5 m²) tot op een diepte van 3,8 m onder het bestaande loopniveau (48,26 m TAW) (Afb. 11-12).
Zoals de bouwplannen ook vermelden zullen alle funderingen ook gezet worden tot op vaste grond en hierin
minimum 80 cm diep.
Voor de aanleg van de nieuwbouw dienen de wanden van de bouwput verstevigd te worden. Aan de oostzijde zal
dit gebeuren door de aanleg van een berlinerwand van minimum 3,1 m diepte en een lengte van ca. 20 m. Deze
bleek echter voorafgaandelijk aan het archeologisch onderzoek reeds te zijn aangelegd. Dit veroorzaakte een
uitgegraven verstoring tot 3,10 m diepte en bovenaan 2 m breed, uitgegraven in talud richting de nieuwe kelder.
De westzijde van de bouwput dient verstevigd te worden door het naastgelegen gebouw te onderschoeien met
betonfunderingen. Dit zal gebeuren in kleinere putten van ca. 1 op 3 m tot een diepte van minstens 3 m en over
een lengte van ca. 18 m.
De achtertuin en de Jeruzalemsteeg zullen gescheiden worden door een 1,8 m hoge muur met een fundering van
min. 0,8 m diep en breedte van ca. 0,6 m.
De bodemingrepen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.
6

De Langhe & Wesemael (2020); schriftelijke communicatie werfleider 01/03/2021.
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Afb. 11: Inplantingsplan bestaande en nieuwe toestand. (DFM Architectural Office, digitaal, 12/05/2020, 1/2500, 2021B234)

Afb. 12: Doorsnede nieuwe toestand. (DFM Architectural Office, digitaal, 12/05/2020, 1/50, 2021B234)

Riolering, nutsleidingen, regenwaterput en Infiltratieputten
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De RWA en DWA-rioleringen zullen onder de nieuwe bestrating aangelegd worden op een standaarddiepte van
80 cm (max. 120 cm) onder het huidige loopvlak. Deze lopen aan de zijkant en achterkant van de nieuwbouw en
staan in verbinding met een regenwaterput (10.000 l) en twee infiltratieputten (3.140 l) waarvoor een gemiddelde
verstoringsdiepte van ca. 3 m onder het huidige loopvlak wordt geschat (Afb. 13 De bodemingrepen zullen
machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.

Afb. 13: Plan niveau -1 en
riolering. (DFM Architectural
Office, digitaal, 12/05/2020,
1/250, 2021B234)
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Aanplanting hoogstambomen en tuinaanleg.
Op het nieuwbouwplan staan in de tuinzone enkele hoogstambomen aangeduid zonder duidelijke specificaties.
Hier kan een bodemingreep van minimum 50 cm onder het huidige loopvlak voor verondersteld worden. Voor de
aanleg van de nieuwe tuin wordt een verstoringsdiepte van 40 cm geschat.
De bodemingrepen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.
Werfzone
De werfzone bevindt zich volledig binnen het projectgebied. Hiervoor worden geen bijkomende bodemingrepen
voorzien.
De aanleg van de nieuwe Jeruzalemsteeg, het keerpunt van de brandweer en de aanleg van een wadi zal gebeuren
samen met de bouw van het nieuwe klooster. Deze ingrepen staan dan ook duidelijker aangeduid op de
nieuwbouwplannen hiervan (Afb. 14).
Realisatie van de Jeruzalemsteeg
De ruimte tussen de nieuwbouw van de Clarissen en het bestaande klooster, beide gesitueerd aan de Diesterstraat
(ruimte t.h.v. de Jeruzalemsteeg), wordt open gelaten in dit project en wordt verhard met kasseien met brede,
groene, waterpasserende voegen met centraal een groene strook van 90 cm. Dit met een vrije hoogte van
minstens 4 m t.b.v. de hulpdiensten. Aan de straatzijde is de steeg 4,93 m breed, versmallend naar 4,15 m en 4,26
m naar achter toe. Hiervoor wordt minimaal de teelaarde afgegraven. Voor de klinkerverharding kunnen
bodemingrepen tot op ca. 50 cm diepte verwacht worden.
De bodemingrepen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.
Keerpunt van de brandweer en ondergrondse afvalcontainers
Waar het keerpunt van de brandweer zich bevindt, is in bestaande toestand een volledige verharding voorzien in
beklinkering die vervangen wordt door kasseien met brede, groene, waterpasserende voegen. De beklinkering
wordt opgebroken en het terrein wordt geëgaliseerd. Ook hiervoor kunnen bodemingrepen tot op 50 cm diepte
verwacht worden. Aan de westrand van de beklinkering zullen drie ondergrondse afvalcontainers geplaatst
worden met elk een omvang van 2,4 op 2,4 m. Hiervoor wordt een bodemingreep tot op ca. 2 m diepte geschat,
gezien de exacte diepte nog niet gekend is.
De bodemingrepen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.
Wadi en bijkomende nutsleidingen
Het nieuwbouw-rioleringsplan van het Clarissenklooster geeft de aanleg van nutsleidingen en riolering weer ter
hoogte van de Jeruzalemsteeg. Achter de kapel worden de nutsleidingen doorgetrokken naar de woonunits en
naar de achterzijde van de 18de eeuwse straatvleugel.
De leidingen worden aangelegd in sleuven die net iets breder en dieper worden aangelegd dan de desbetreffende
leiding. De bodemingrepen gebeuren machinaal. Er kan uitgegaan worden van sleufdieptes tot maximaal ca. 1,7
m onder het maaiveld aan de straatzijde. Elders zullen de uitgravingen minder diep gaan.
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In het zuidwesten van het terrein wordt ter hoogte van de keerplaats voor de brandweer een wadi aangelegd met
een infiltratieoppervlakte van 61,45 m² en een diepte van 47.45 m TAW of ca. 40 cm onder het huidige loopvlak.
De uitgraving zal machinaal gebeuren.

Afb. 14: Inplantingsplan westelijke zone van de nieuwbouw van het Clarissenklooster met aanduiding van het huidige
onderzoeksgebied (rood) (Bron: a-tract architecture, digitaal, 07/05/2020, schaal onbekend, 2021B234).
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4. In akte genomen maatregelen
Uitgaande van bovenstaande gegevens werd in de in akte genomen archeologienota (ID 3295)7 bijkomend
vooronderzoek geadviseerd in een zone van 761 m2 waar er een reële kans is op verstoring van een potentieel
aanwezig archeologisch bodemarchief tijdens de geplande werken.
Het bijkomend onderzoek dat uitgevoerd diende te worden, betrof een proefsleuven- en proefputtenonderzoek
naar (proto)historische sites.
Deze archeologienota werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed in akte genomen zonder bijkomende
voorwaarden.

7

De Raymaeker (2017); https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/3295.
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HOOFDSTUK 2. PROEFSLEUVEN– EN PROEFPUTTENONDERZOEK
1. Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Onderdeel van het
onderzoek

Proefsleuven en proefputten

Projectcode

2021B234

Naam en
erkenningsnummer
archeoloog

Patrick Reygel
OE/ERK/Archeoloog/2015/00092
ARON bv Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006

8

Andere actoren en
specialisten:
Aardkundige

Functie

Naam

Projectleider
Veldwerkleider
Assistent-archeoloog
Assistent-archeoloog
Specialisten

Petra Driesen
Patrick Reygel
Willem Vanaenrode
Joris Steegmans
Elke Wesemael & Natasja De Winter

Extern wetenschappelijk
advies

Nvt.

Nvt.

Locatiegegevens

Limburg, Sint-Truiden, Diesterstraat 68.

Bounding box coördinaten

X-min,Y-min: 207344, 167808 X-max,Y-max: 207385, 167853

Oppervlakte

Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van 761 m2.

Kadasternummers

Sint-Truiden, Afd. 1, sectie H, perceel 503f0.

Thesaurusthermen8

Sint-Truiden, Diesterstraat, Jeruzalemsteeg, proefsleuven, proefputten

Overzichtsplan
verstoringen

Zie bijlagen.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Afb. 15: Kadastraal plan met perceelgrenzen en afbakening van het onderzoeksterrein (rood).

Afb. 16: Uittreksel uit de topografische kaart met afbakening van het onderzoeksterrein (rood) (Uittreksels uit Cartoweb.be met
toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).
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1.2 Onderzoeksvragen en randvoorwaarden
Doel van het proefsleuvenonderzoek is het opsporen, registreren, determineren en waarderen van historische
sites.
Verder wordt de potentiële impact van toekomstige geplande werken op de al dan niet goed bewaarde bodems
en het mogelijke aanwezige archeologisch erfgoed ingeschat. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden
gezocht worden om in situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden
geformuleerd voor een vervolgonderzoek.
In onderstaande tekst worden minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord:
-

Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveau’s?
Waar ligt/ lag de hoogste grondwaterspiegel?
Zijn er nog intacte bodems aanwezig?
In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord?
Zijn archeologische sporen aanwezig binnen het onderzoeksgebied en zo ja, wat is de precieze afbakening
ervan in de ruimte en in de tijd?
Kon het tracé van de weg worden vastgesteld? Uit welke periode dateert deze weg?
Kunnen de aangetroffen resten een meerwaarde bieden in het stadskernonderzoek van Sint-Truiden?

1.3 Werkwijze, verloop en actoren
Op 12 februari 2021 werd via het archeologieportaal bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een melding van de
aanvang van het onderzoek ingediend met referentie ID 4345.
Voorafgaandelijk aan het proefsleuven- en proefputtenonderzoek werd de aanwezige bebouwing afgebroken.
Ook de ondergrondse betonnen verhardingen en funderingen werden grotendeels uitgebroken. De
postmiddeleeuwse kelder aan de noordzijde van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de woningen aan de
Diesterstraat, met een oppervlakte van ca. 33 m² en diepte van 3,2 m heeft men laten zitten (Afb. 18: groen).
Verder bleek er, voorafgaandelijk aan het archeologisch onderzoek, reeds een berlinerwand te zijn gezet ter
hoogte van de oostelijke grens tussen de toekomstige nieuwbouw en Jeruzalemsteeg (Afb. 17 & 18: rood). Gezien
de betonplaten tot een diepte van ca. 3,1 m gezet zijn, kan hier een verstoring van 2 m breed verondersteld
worden over een lengte van ca. 20 m. De westzijde van de bouwput dient nog verstevigd te worden door het
naastgelegen gebouw te onderschoeien met betonfunderingen. Dit zal gebeuren in kleinere putten van ca. 1 op 3
m tot een diepte van minimum 3 m en over een lengte van ca. 18 m.
Het proefsleuven- en proefputtenonderzoek werd uitgevoerd op 17 en 18 februari 2021. Patrick Reygel (ARON bv)
was de veldwerkleider en Joris Steegmans en Willem Vanaenrode (beide ARON bv) waren aanwezig als assistentarcheoloog. De graafwerken werden uitgevoerd door de initiatiefnemer. Petra Driesen (ARON bv) volgde het
project zowel intern als op het veld op. De werken werden bezocht door de initiatiefnemer en door Anneleen
Mombaerts, stadsarcheoloog van Sint-Truiden. Onmiddellijk na registratie werden de proefsleuven en putten
gedicht omwille van veiligheidsoverwegingen. Het assessment werd geschreven door Patrick Reygel, Willem
Vanaenrode en Petra Driesen. Het aardewerk werd gedetermineerd door Natasja De Winter, Patrick Reygel
determineerde de overige vondsten.
Het programma van maatregelen, zoals omschreven in de in akte genomen archeologienota (ID 3295), voorzag in
een proefsleuven- en proefputtenonderzoek waarbij net geen 10 % van het terrein onderzocht diende te worden
door middel van één proefsleuf van 25 m lang en 2 m breed op de zuidwestelijke helft van het projectgebied en
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twee proefputten van 3 op 3 m op de noordoostelijke helft. Het doel van de proefsleuf was nagaan of er nog
restanten van de weg kunnen worden aangetroffen. De proefputten waren gericht op het aantreffen van de
gebouwen gesitueerd op onder andere de Ferrariskaart. De oostelijke helft van het projectgebied zou worden
gevrijwaard tijdens het vooronderzoek aangezien daar de Jeruzalemsteeg komt (met een beperkte ingreep in de
bodem) en om zeker de stabiliteit van de kapel van het Clarissenklooster niet te ondermijnen. Indien noodzakelijk
kon nog één of meerdere bijkomende kijkvensters gegraven worden, rekening houdend met de stabiliteit van de
omliggende gebouwen en het feit dat het niet opportuun is om binnen een stadscontext al (te) veel te verstoren
tijdens het vooronderzoek.

Afb. 17: Noordelijk deel van het onderzoeksgebied met afgebroken bebouwing en reeds aangelegde berlinerwand tussen de
scheiding van de toekomstige nieuwbouw (links) en Jeruzalemsteeg (rechts).

Het programma van maatregelen werd tijdens het uitgevoerde onderzoek gevolgd. Het terrein werd onderzocht
door middel van één zuidoost-noordwestelijk georiënteerde proefsleuf van 2 m breed en 24 m lengte in de
zuidwestelijke terreinhelft en twee proefputten van ca. 3 op 3 m op noordoostelijke helft van het terrein (Afb. 18).
De proefsleuf kon niet verder in oostelijke richting uitgebreid worden door de aanwezigheid van een
stookolietank-toevoer en om de stabiliteit van het bestaande klooster te beschermen. De locatie van proefput 1
werd enkele meters verplaatst om de eventuele oude weg aan te treffen. Op deze wijze werd in totaal ca. 66 m²
of 8,5 % van de oppervlakte onderzocht (ca. 761 m²). Dit percentage werd in dit geval - cfr. site met een complexe
verticale stratigrafie en de beperkte zone waar er diepgaande bodemingrepen zullen plaatsvinden (ca. 137 m²) –
echter voldoende groot geacht om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Alle profielen van de proefputten- en proefsleuven werden volledig handmatig opgeschoond en geregistreerd,
conform de bepalingen in Hoofdstuk 10 van de Code van Goede Praktijk. Er werden op deze manier voldoende
bodemprofielen geregistreerd zodat een transect in de lengte- en breedterichting ontstaat. De aanleg van de
sleuven en putten gebeurde machinaal door middel van een 16 ton kraan op rupsbanden voorzien van een platte
graafbak van 2m breed. De sleuven werden aangelegd tot in de moederbodem en aanwezige verstoringen op een
diepte variërend van 100 tot 150 cm onder het maaiveld.
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Er kwamen gedurende het onderzoek 89 archeologische sporen aan het licht. Deze werden geregistreerd conform
CGP 8.6. Er werden geen sporen gecoupeerd gezien de kenniswinst voldoende groot werd geacht en om een
eventueel vervolgonderzoek zo min mogelijk te verstoren. Gedurende het onderzoek kwamen 64 archeologische
vondsten aan het licht uit 26 contexten: 51 fragmenten aardewerk, tien botfragmenten, twee metaalvondsten en
één silexfragment. Deze werden geregistreerd conform CGP 8.6. Er werden tijdens het onderzoek geen stalen
genomen.
De veldarcheologen waren voorzien van het gebruikelijk handgerief om een kwalitatief en een correct
archeologisch onderzoek uit te voeren. Voor de registratie van profielen, sleuven, putten, sporen en vondsten was
een Nikon D3200 fotocamera, een schaallat, een bodemkundig meetlint, een noordpijl en een fotobord
beschikbaar, voorzien van de correcte informatie (CGP 6.7). De analoge registratie werd op het terrein uitgevoerd
conform CGP 8.6. Daarnaast had het veldteam de beschikking over een Leica GPS. Alle profielputten, proefsleuven
en profielkolommen, sporen en coupes werden ingemeten door middel van deze GPS, met de planimetrie in
Lambert coördinaten (ESPG:31370), altimetrie ten opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing, conform CGP
6.3. De veldwerkleider hield ook dagrapporten bij9.
De GPS opmetingen werden uitgelezen in AutoCAD. De gegevens werden verwerkt om de gevraagde plannen
(sleuvenplannen, overzichtsplan met bewaring aardkundige eenheden, transect) op te leveren die conform CGP
6.3 werden opgesteld.10 De coupe –en profieltekeningen werden gedurende de verwerking gedigitaliseerd in
AutoCAD, conform CGP 6.4 en CGP 6.511. GIS-bestanden werden opgemaakt in QGis.
Bij de uitwerking van het onderzoek werden sporen- en vondstenlijsten opgemaakt. De foto’s werden op zo’n
manier hernoemd opdat de benaming van de foto’s de gegevens uit de fotolijst omvat (CGP 6.11). In BIJLAGE 12
is een overzicht van de mappenstructuur met benaming van de foto’s weergegeven.

Zie bijlagen.
Zie bijlagen.
11 Zie bijlagen.
9

10
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Afb. 18: Uitgevoerd putten- en sleuvenplan op bestaande toestand met aanduiding van de verstoring veroorzaakt door de
aanleg van de damwandverstoring (rood) en de recentere kelder (groen) (Bron: ARON bv, dd. 23/02/2021, 2021B234).
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2. Assessment
2.1 Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied
2.1.1 Beschrijving
In zowel de proefsleuf als de proefputten werd zuivere leem aangetroffen onder een pakket antropogene lagen
op een diepte van 80 cm onder het loopvlak of ca. 47,2 m TAW. Deze droge leem, die als de natuurlijke bodem
herkend werd, was vrij egaal oranjebeige van kleur en bevatte geen bijmenging (Afb. 19).
Op het terrein bevonden zich enkele grotere verstoringen. Aan de noordzijde bevond zich de kelder van de pas
afgebroken woning, dewelke een oppervlakte van ca. 33 m² had en 3,1 m diep was. De berlinerwand, die
voorafgaandelijk aan het onderzoek reeds werd gezet en gelegen was ter hoogte van de grens tussen de
nieuwbouw en Jeruzalemsteeg, zorgde voor een geroerde strook van 2 m breed en 20 m lang. Deze zou tot ca. 3
m diep gaan en onderaan slechts 1 m breed zijn (Afb. 18).

Afb. 19: Proefsleuf 1 met afgetopte moederbodem bestaande uit oranjebeige leem op ca. 80 cm diepte.

2.1.2 Interpretatie
De bevindingen van het proefsleuven en proefputtenonderzoek komen overeen met de bodemkaart. De
leembodem kan gezien worden als het quartaire pakket brabantleem. Opvallend was wel de afwezigheid van een
B-horizont en de minimale bioturbatie. We kunnen dan ook veronderstellen dat de oorspronkelijke bodem
gedeeltelijk afgetopt is. Dit is te wijten aan de ligging van het onderzoeksgebied in stedelijke context.
De grondwaterspiegel werd nergens aangetroffen
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2.2 Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren
2.2.1 Beschrijving
2.2.1.1 Proefsleuf 1
Proefsleuf 1 (Afb. 20-21) werd aangelegd aan de zuidwestzijde van het onderzoeksgebied en was noordwestzuidoost georiënteerd. De sleuf werd aangelegd tot op het niveau waar de moederbodem zichtbaar was. Deze kon
geregistreerd worden vanaf 80 cm diepte onder het huidige loopvlak (ca. 47 m TAW), maar lokaal werd de sleuf
tot 130 cm diep aangelegd (ca. 46,7 m TAW) om een beter beeld te krijgen van de sporen.
In totaal werden 56 sporen in de sleuf geregistreerd waarvan 12 enkel zichtbaar in de profielen. Het betrof 34
kuilen waarvan zes paalkuilen, één greppel, één muur, één waterput met twee opvullingslagen en zestien lagen
waarvan er vermoedelijk drie tot één van de kuilen behoorde. Deze worden in onderstaande tekst in
chronologische volgorde besproken. Het verwachte tracé van de oude weg werd echter nergens aangetroffen.

Afb. 20-21: Overzicht van proefsleuf 1 in twee delen.

25

Aron-rapport 986

Sint-Truiden, Diesterstraat 68 nota

De oudste sporen
De twaalf oudste sporen hadden allen een opvallende lichtgrijze leemvulling met enkel een bijmenging van weinig
houtskool. Deze sporen: vijf kuilen, vijf paalkuilen en twee lagen, waren gesitueerd in de moederbodem en werden
doorsneden door de overige sporen. Qua spreiding werden ze aangetroffen over de volledige lengte van de sleuf.
Aan de zuidoostzijde van sleuf 1 werd rechthoekige kuil S3 aangetroffen, deels doorsneden door een verstoorde
profielwand. Het spoor had een omvang van minimum 1 op 0,5 m en bevatte in tegenstelling tot de andere
lichtgrijze sporen ook enkele fragmentjes verbrande leem. Verder bevatte het spoor ook twee wandfragmenten
Maaslands aardewerk die niet nauwkeuriger te dateren zijn dan van de 9de tot in de 14de eeuw.12 2 meter
zuidwestwaarts werd een onregelmatige kuil aangetroffen, S9, doorsneden door jongere sporen. De exacte vorm
en afmetingen konden niet achterhaald worden, maar mogelijk gaat het ook hier om een rechthoekige kuil met
dezelfde oriëntatie en in lijn met kuil S3. Ook dit spoor bevatte twee wandfragmenten Maaslands aardewerk die
niet nauwkeurig te dateren waren.13 Eén meter oostwaarts werden twee vierkante paalkuiltjes, S12 en S13, van
20 cm² aangetroffen op 30 cm van elkaar (Afb. 22).

S12

S13

Afb. 22: Proefsleuf 1 met vierkante paalkuilen S12 en S13.

Centraal in sleuf 1 werden ook vier lichtgrijze sporen aangetroffen: twee ronde paalkuilen, S25 en S26, van ca. 20
cm diameter (Afb. 23) en twee kuilen, S24 en S27. S24 was een ovale kuil van 0,5 op 0,9 m en S27 was een
onregelmatig spoor van minimum 0,3 op 0,6 m, deels doorsneden door een profielwand. De twee paalkuilen lagen
op 60 cm van elkaar en vlak langs de twee kuilen. Paalkuil S24 bevatte een fragment grijsbakkend aardewerk dat
niet specifiek te dateren was.14
Aan het noordwestelijke uiteinde van sleuf 1 werden nog enkele lichtgrijze sporen aangetroffen: een kuil, een
grotere paalkuil en twee lagen. De kuil, S34, had een onduidelijk vorm door de vele oversnijdingen van jongere
sporen. Het spoor leek echter wel een diameter van minstens 2 m te hebben en bevatte een fragment Maaslands
aardewerk te dateren na 850.15 De paalkuil S41, op 2 m van kuil S34 gelegen, was deels in het profiel gelegen en
had een rechthoekige of vierkante vorm van minimum 0,5 op 0,5 m (Afb. 24). S42 en S52, beiden als laag

V8.
V4.
14 V15.
15 V21.
12
13
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geregistreerd in de noordwestelijke profiel van sleuf 1 behoorden vermoedelijk tot éénzelfde 10 cm dikke pakket
dat zich op de moederbodem bevond en onder de jongere donkere lagen was gelegen.

S26

S25

Afb. 23: Proefsleuf 1 met ronde paalkuilen S25 en S26.

S42

S41

Afb. 24: Proefsleuf 1 met grotere paalkuil S41 en laag S42.
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Diverse kuilen en greppels
Verspreid doorheen de sleuf werden diverse kuilen aangetroffen die jonger waren dan de lichtgrijze sporen maar
wel ouder dan de afdekkende lagen. Van sommige sporen was de stratigrafie niet geheel duidelijk gezien ze enkel
in de moederbodem werden aangetroffen.
In het uiterste zuidwesten van proefsleuf 1 bevond zich kuil S1, deels in het vlak, deels in het profiel, waardoor het
spoor een onduidelijke oriëntatie en vorm had van minimum 1,5 op 0,5 m. Bovenaan had de kuil een zwartgrijze
leemvulling met houtskool, weinig steenkool en stukjes verbande leem; en onderaan een zwartgrijze leemlaag
met houtskool en weinig verbande leem. De kuil bevatte vijf fragmenten Maaslands aardewerk waarvan drie te
dateren na 1125.16
1 m noordwestwaarts bevond zich opnieuw een onregelmatige kuil, S2, die deels in het profiel zichtbaar was met
een grootte van minstens 1,2 op 1,5 m. De donkergrijze kuil met grijsbeige vlekken had een bijmenging van spikkels
houtskool, weinig steenfragmentjes en weinig kalkmortel. De kuil bevatte drie fragmenten Maaslands aardewerk
waarvan een randfragment van een kan te dateren tussen 1125 en 1175.17
2 m noordwestwaarts werd een noord-zuid georiënteerde greppel, S10, aangetroffen van ca. 40 cm breed met
een grijze leemvulling vermengd met weinig houtskool. De greppel bevatt een fragment Maaslands aardewerk te
dateren vanaf 112518 en werd bovenaan veel breder of werd afgedekt door een 20 cm dikke laag met een
gelijkaardige vulling.
Net langs deze greppel lagen kuil S11 en kuil S14. Kuil S11 was mogelijk een paalkuil maar onduidelijk gezien de
doorsnijding van het profiel en omdat er geen aflijning zichtbaar was tussen het spoor en de bovenliggende
jongere laag S47. Kuil S14 (Afb. 30) was wel duidelijk een onregelmatig grijs spoor van minimum 1 op 1,5 m met
een leemvulling vermengd met matig baksteen-, kalk- en mortelspikkels en weinig steen-, steenkool- en
leisteenfragmentjes. Deze kuil werd stratigrafisch doorsneden door de jongere muur S15 en bevatte zowel
Maaslands aardewerk te dateren vanaf 850 als een kan uit steengoed te dateren tussen 1425 en 1550.19
Net ten westen van kuil S14 lagen twee elkaar snijdende kuilen S16 en S89 en één grotere gelaagde kuil S17. S16
was een kleine gelaagde ovale kuil van 0,4 op 0,5 m met zwartgrijze tot beigegrijze leemlagen vermengd met
houtskool. Uit het spoor werd een wandfragment Maaslands aardewerk ingezameld dat niet specifiek te dateren
was.20 Deze kuil werd doorsneden door kuil S89, een onregelmatig spoor van ca. 1 op 0,5 m met donkergrijze
leemvulling en weinig houtskoolspikkels. Kuil S17 had een opvallend grote omvang van minstens 1,5 op 2,5 m
maar door de doorsnijdingen van jongere sporen en profielen was de exacte vorm onduidelijk. De kuil had een
sterke gelaagdheid waarvan er momenteel slechts drie zichtbaar waren: een beige zuivere leemlaag bovenaan
dekte een grijs gevlekte leemlaag met weinig houtskool af. Deze grijs gevlekte leemlaag lag op zijn beurt op een
grijsbeige leemlaag met oranjerode vlekken veroorzaakt door de bijmenging van verbande leem en weinig
houtskool. Ook dit spoor bevatte twee wandfragmenten Maaslands aardewerk die niet specifiek te dateren
waren.21
In het midden van de proefsleuf werden twee grijze kuilen aangetroffen die een erg gelijkende leemvulling hadden
vermengd met weinig houtskool: S21 en S22 (Afb. 25), beiden deels doorsneden door het profiel. De kuilen hadden
een omvang van minstens 1 op 1,5 m en hun vulling was opvallend vochtig in tegenstelling tot de overige sporen.

V9.
V7 met onder meer een kan type Borremans A46, fig. 29.1; A4c/c, fig. 12.8.
18 V2.
19 V1 met onder meer een steengoed kan type De Groote 2008, fig. 271.3; Deventer s2-kan-67.
20 V10.
21 V11.
16
17
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Kuil S21 bevatte een wandfragment Maaslands aardewerk met radstempel te dateren tussen 1125 en 1300.22
Doorheen deze kuil S21 sneed een jongere kuil S50 die enkel in het profiel zichtbaar was. Dit spoor met vlakke
bodem was 25 cm diep, 80 cm breed en had een beige leemvulling met grijze en rode vlekken vermengd met veel
verbrande leem en weinig spikkels houtskool. Doorheen kuil S22 sneed ook een jonger spoor: de ovale kuil S23
met een omvang van 1,8 op 0,6 m. Het spoor had een grijze leemvulling met beige vlekken en een bijmenging van
weinig houtskool en baksteenspikkels. het spoor bevatte twee wandfragmenten Maaslands aardewerk waarvan
één te dateren na 1125 en een wandfragment Zuid-Limburgs geel aardewerk te dateren tussen 1050 en 1225.23

S22
S21

Afb. 25: Proefsleuf 1 met kuilen S21 en S22.

2 meter noordwestwaarts bevonden zich drie sporen die elkaar doorsneden (Afb. 26). Het jongste spoor, S28, was
een rechthoekige kuil van 0,9 op 1,2 m met een donkergrijze leemvulling vermengd met matige veel verbande
leem en weinig houtskoolspikkels. Uit het spoor werden drie wandfragmenten Maaslands aardewerk ingezameld
waarvan één met radstempel meer specifiek te dateren tussen 850 en 1300.24 Dit spoor sneed door kuilen S29 en
S30. S29 was een ovale groenbeige kuil met donkergrijze vlekken van 0,7 op 0,8 m en S30 was een gebogen
donkergrijs spoor met beige en lichtgrijze vlekken van minimum 0,6 op 2,5 m. Door de vele doorsnijdingen was
het onduidelijk of dit langwerpige spoor een greppel was of een smal gebogen spoor. Beide sporen hadden een
leemvulling met enkel weinig houtskool als bijmenging. S29 bevatte verder nog een wandfragment Maaslands
aardewerk te dateren na 850.25

V13.
V14.
24 V17.
25 V16.
22
23
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S38
S34

S39
S35

S37

S32

S36
S34
S33.1
S33.2

S31.1
S30
S31.2

S28

S29

Afb. 24: Noordwestelijke uiteinde van proefsleuf 1 met diverse kuilen.

In het noordwestelijke uiteinde van sleuf 1 bevonden zich opvallend veel sporen (Afb. 26). Twee kuilen leken sterk
op elkaar: S32 en S37. Beiden waren onregelmatig van vorm, minstens 0,5 op 1 m in omvang en hadden een
donkergrijze leemvulling vermengd met matig tot veel verbande leem en weinig houtskool. Kuil S37 bevatte verder
ook enkele spikkels Lincent Tufsteen en zowel kuil S32 als S37 bevatte niet specifiek te dateren fragmenten
Maaslands aardewerk.26 Andere kuilen waren S38: een donker grijze ovale kuil van 1,5 op 2,5 m en een bijmenging
van houtskool en zeer weinig verbande leem en S39: een onregelmatige grijsbeige kuil die slechts 10 cm breed
zichtbaar was onder het profiel met een bijmenging van weinig Lincent tufsteenspikkels en houtskool. Verder
waren in het profiel nog twee ondiepe bruingrijze kuilen zichtbaar: S82 en S83. Deze komvormige kuilen lagen
langs elkaar, waren slechts 10 cm diep en hadden een leemvulling vermengd met weinig houtskool.

26

V19 uit S32 en V20 uit S37.

30
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S47
S80

S54

S81
S33

Afb. 27: Proefsleuf 1 met lagenpakket en tufsteenrijke laag S80.

Een laatste spoor bevond zich in het uiterste noordwesten: kuil S43. Dit rechthoekig spoor van minstens 0,4 op
0,9 m had een donkerbruingrijze leemvulling vermengd met weinig houtskool en Lincent Tufsteenspikkels.
Afdekkende lagen en twee grote kuilen
Alle voorgaande sporen werden afgedekt door enkele lagen die vrij uitgestrekt binnen de sleufprofielen
geregistreerd konden worden (Afb. 27). Laag S54, vooral gelegen in de noordwestelijke sleufhelft, was een
grijsbruine leemlaag vermengd met weinig baksteen, houtskool en fragmentjes Lincent Tufsteen. Deze laag werd
verder afgedekt door laag S47, een donkergrijze leemlaag met veel spikkels houtskool. In de zuidoostelijke
sleufhelft werd laag S48 geregistreerd in het profiel: een bruingrijze leemlaag met weinig houtskool en baksteen
als bijmenging.
Deze lagen werden doorsneden door twee opvallend grote kuilen. Een eerste kuil, S31, was een 4 m breed spoor,
gelegen in de noordwestelijke sleufhelft (Afb. 28). Het komvormige spoor had een diepte van meer dan 1,1 m en
was in het vlak slechts deels zichtbaar. De opvulling bestond uit minstens drie lagen: bovenaan een 30 cm dik
zwartgrijs leempakket vermengd met houtskool, verbrande leem, kalk en weinig Lincent tufsteen; gevolgd door
een 20 cm groengrijze zandleemlaag met weinig bijmenging van baksteen, houtskool en kalk; en onderaan een
beige, grijsgevlekte leemlaag met weinig houtskool. De tweede kuil: S4-S8 bevond zich in de zuidoostelijke
sleufhelft (Afb. 29). Ook deze kuil was meer dan 3,5 m breed en sterk gelaagd. Bovenaan bevond zich opnieuw
een donkergijze laag vermengd met houtskool, verbrande leem en weinig Lincent tufsteen. Hieronder bevonden
zich nog vier grijsbeige tot zwartgrijze lagen met gelijkaardige bijmenging. In het vlak tekende de kuil zich af als
een 2 m breed noordoost-zuidwest lopend spoor. Het spoor bevatte twaalf fragmenten Maaslands aardewerk
waarvan de meerderheid te dateren na 1125, een fragment rood aardewerk te dateren tot 1550 en een fragment
Zuid-Limburgs protosteengoed.27

27

V3, 5 en 6.
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32

S52

S31.3
S31.1

S31.2

S34

Afb. 28: Proefsleuf 1 met gelaagde kuil S31, nagezakte laag S52 en oudere kuil S34.

S5

S4

S6
S7
S8
Afb. 29: Proefsleuf 1 met gelaagde kuil S4-S8.

De jongste sporen
Eén van de jongste sporen was de noordoost-zuidwest lopende muurfundering S15 zonder insteek (Afb. 30). Deze
was nog tot zeer recent in gebruik als fundering voor één van de tuinmuren en had een dikte van ca. 55 cm. De
fundering, die een diepte had van ca. 1 m, was zeer onregelmatig gemetst uit fragmenten baksteen gevat in
cement en witgele kalkmortel. Aan de zuidoostelijke zijde van muur S15 werden verschillende puinlagen
aangetroffen, S44-S46, van de recente afbraakwerken (Afb. 29). Deze puinpakketten, opgebouwd uit baksteen,
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leisteen, kalkmortel, steenkool en steenpuin hadden samen een gemiddelde dikte van 60 cm maar aan het
zuidoostelijke sleufuiteinde was deze verstoring tot 1 m diep.

S15

S14

Afb. 30: Proefsleuf 1 met muur S15 en onderliggende kuil S14 met het fragment steengoed (pijl).

Net ten noordwesten van muur S15 werd een gedempte water- of beerput aangetroffen (S18, Afb. 31) die zich
deels in het profiel, deels in het vlak bevond. Gezien de oorspronkelijke omvang van ca. 2,7 m doorsnede gaat het
vermoedelijk om een waterput. De bovenbouw (S18.1 en S18.2) bestond oorspronkelijk uit een 45 cm dikke
ommuring van groengrijze Tufsteen van Lincent, baksteen en kalkmortel. Enkele van de resterende stenen geven
de indruk dat deze regelmatig gekapt waren en een grootte van ca. 20 op 30 cm hadden. Deze bovenbouw werd
aangetroffen tot 1,2 m diepte en was oorspronkelijk aangelegd tot op de moederbodem en deels uitgebroken
(S18.3, S19). De centrale opening met een diameter van ca. 1,5 m was opgevuld met een deel van de uitbraak S19
en laag S20, respectievelijk een bruingrijze leemlaag met weinig houtskool en een zwartgrijze, beige gevlekte
leemlaag met veel kalk en matige bijmenging van houtskool, baksteen, Lincent tufsteen en leisteen. Laag S20
bevatte ook een wandfragment Maaslands aardewerk dat niet specifiek te dateren was.28

28

V12.
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S18.3
S20

S18.1

S19

Afb. 31: Proefsleuf 1 met waterput S18-S20 afgedekt door baksteenpuinlaag S49.

Ten noordwesten van muur S15 was bovenaan het profiel de recente verharding nog aanwezig. Hieronder bevond
zich puinlaag S49 die ook waterput S18 afdekte (Afb. 29). Deze 20 tot 60 cm dikke laag bestond uit
baksteenfragmenten vermengd met kalkmortel en strekte zich tot 6 meter naar het noordwesten uit alwaar het
de iets oudere grijze puinlaag S51 doorsneed. Deze laatste was slechts 10 cm dik en bestond uit leem vermengd
met veel baksteen, houtskool, steenpuin en kalkmortel. Laag S49 dekte op zijn beurt een andere puinlaag af, S52:
een 60 cm dikke bruingrijze puinlaag met veel houtskool en weinig baksteen, kalk en steenkoolfragmenten die
verzakt was boven de oudere kuil S31 (Afb. 28). Meer naar het noordwesten toe bevond zich een laatste laag: S53.
Deze donkerbruine laag sneed ook doorheen laag S52 en bevatte opvallend veel spikkels kalk, veel houtskool en
een matige bijmenging van baksteen.
In de noordwestelijke hoek van sleuf 1 werd laag S53 doorsneden door de diepe kuil S40: een recentere scherp
afgelijnde bruingrijze kuil van minimum 2 m breed vermengd met spikkels houtskool, kalk en baksteen. De kuil
toonde vrij steile wanden in het profiel en was ook nog deels zichtbaar in het vlak.
2.2.1.2 Proefput 1
Proefput 1 met een oppervlakte van ca. 8,5 m² werd 8 m ten noordoosten van de proefsleuf aangelegd. Deze
locatie was ca. 6 m verschoven ten opzicht van de oorspronkelijk geplande locatie, tegen de westzijde van het
terrein. Deze verschuiving gebeurde omdat de oude weg niet aangetroffen werd in de reeds aangelegde
proefsleuf.
Net als de proefsleuf werd ook de proefput aangelegd tot op het niveau waar de moederbodem zichtbaar was,
met name 1,3 m onder het loopvlak of ca. 46,7 m TAW. In totaal werden negen sporen geregistreerd waarvan vijf
enkel zichtbaar in de profielen. Het betrof één beer- of waterput met vulling en insteek, drie kuilen en twee lagen.
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Afb. 32: Proefput 1 met water- of beerput S56-S59.

Verstoord

S60
S85
S56

S86
Moe

S84
S87

Afb. 33: Westelijk profiel 6 van proefput 1 met oudere kuilen S85-S87.

De beer- of waterput was het enige spoor in het vlak en was duidelijk afgelijnd in de moederbodem (Afb. 32). De
insteek rondom de put, S56, was een lichtgrijs leemspoor met enkel wat houtskool in de bijmenging. Deze insteek
was enkel duidelijk zichtbaar in het zuidelijke en westelijk profiel. De ronde put, S57, had een diameter van ca. 1,8
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m en bestond uit een deels uitgebroken cirkelvormig spoor van bruinbeige leem vermengd met veel fragmenten
Lincent tufsteen, baksteen, houtskool en kalkspikkels. Binnen deze laag werd ook een fragment pijpaarde
gevonden.29 Binnenin konden momenteel slechts twee lagen worden geregistreerd: S58 en S59, respectievelijk
een bruine, meer organische laag met fragmenten Lincent tufsteen, weinig baksteen, houtskool en kalk; en een
beigebruine leemlaag met veel kalkspikkels en weinig houtskool, baksteen en leisteen. Het geheel van de put was
sterk verstoord, deels uitgebroken en afgedekt door een 20 cm dikke grijze leemlaag vermengd met spikkels
houtskool: S60.
Onder laag S60 werd in de zuidoostelijke hoek van het profiel een oudere lichtgrijze leemlaag aangetroffen,
vermengd met enkele spikkels houtskool. Beide lagen dekten in het profiel nog drie kleine sporen af die vlak langs
elkaar lagen: S85-S87 (Afb. 33). Deze vermoedelijke paalkuilen waren komvormig, ca. 20 cm diep en breed en
hadden een lichtgrijze leemvulling vermengd met weinig houtskool.
Opvallend was ook de zware recente verstoring die een groot deel van het grondvlak en twee van de vier profielen
volledig innam.
2.2.1.2 Proefput 2
Proefput 2 met een oppervlakte van ca. 7 m² werd op de voorziene locatie aangelegd tot op het niveau waar de
moederbodem duidelijk zichtbaar was, met name 1,5 m onder het loopvlak of ca. 46,5 m TAW. In de profielen kon
de moederbodem reeds op 1 m diepte geregistreerd worden, maar door de vele recente verstoringen diende de
put dieper aangelegd te worden.
In totaal werden 19 sporen geregistreerd waarvan 12 enkel zichtbaar in de profielen. Het betrof twee muren
waarvan één met insteek, vijf kuilen en elf lagen dewelke hier stratigrafisch beschreven worden (Afb. 34).
De oudste sporen waren enkele kuilen in het vlak waarvan de exacte afmetingen en vorm onduidelijk waren gezien
de kleine oppervlakte en vele oversnijdingen. S64 was een onregelmatige grijze kuil met veel groene
fosfaatvlekken en weinig houtskool die doorsneden werd door een grotere kuil S62. Deze laatste was een
zwartgrijze kuil van minimum 2 op 3 m met beige leemvlekken en veel houtskool als bijmenging. In het spoor werd
ook een fragment Maaslands aardewerk aangetroffen.30 S62 werd op zijn beurt doorsneden door de
onregelmatige kuil S63. Deze had een beige leemvulling met grijze vlekken en bevatte veel houtskoolspikkels.
Zowel S62 als S63 waren duidelijk zichtbaar in het zuidelijk profiel en leken beide te zijn uitgegraven op een niveau
dat zich op ca. 80-100 cm onder het huidige vlak bevond (Afb. 34).
Tot de oudere sporen behoren ook kuil S72: een komvormig lichtgrijs/beige kuil, enkel zichtbaar in het profiel met
een diepte van ca. 30 cm en weinig houtskool als bijmenging; en S61: een onregelmatig zwartgrijze kuil met beige
vlekken en veel houtskoolspikkels als bijmenging.
Deze vijf kuilen werden allen afgedekt door verschillende opeenvolgende lagen: S68-S71 en S73-S77 die samen
een pakket van 50 cm vormden. Opvallend waren laag S69: een 1 cm dik houtskoollaagje en de bovenliggende
roodbruine laag S70 met opvallend veel verbande leem.

29
30

V24.
V25.
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S70
S69
S72
S63

S67

S62

S66
S64

S61

Afb. 34: Zuidelijk profiel 8 van proefput 2 met kuilen, brandlaag en recentere muren.

Dit geheel werd doorsneden door een 25 cm brede baksteenmuur met insteek (S65-66). De noord-zuid lopende
muur kon over een lengt van 2 m gevolgd worden, was onregelmatig gemetst met kalkmortel en flankeerde aan
oostelijke zijde een puinlaag die bestond uit gelijkaardige baksteen en kalkmortel (S67). Een tweede muur die het
lagenpakket doorsneed was muur S79: een 50 cm brede muur die enkel nog in het profiel zichtbaar was en
oorspronkelijk oost-west georiënteerd met het naastgelegen gebouw verbonden was.
Opvallend in deze proefput was opnieuw de zware recente verstoring tot op de bodem van de put in twee van
de vier profielen.

2.2.2 Interpretatie
Van de meerderheid van de sporen kon geen specifieke betekenis achterhaald worden gezien de beperkte
onderzochte oppervlakte en het feit dat de sporen nog niet gecoupeerd werden. Algemeen gezien konden de
sporen wel in vijf periodes opgedeeld worden:
-

De oudste lichtgrijze sporen in de moederbodem (10de /11de eeuw?)
Diverse donkere sporen in de moederbodem (12de eeuw)
Afdekkende lagen (Laatmiddeleeuws?)
Een postmiddeleeuwse steenbouwfase die afgebroken werd
Recente steenbouwresten

De oudste sporen, allen gekenmerkt door hun lichtgrijze kleur, lijken eerder op een hout/leembouwfase te wijzen
door het voorkomen van verschillende kleinere paalkuilen. Zo behoren S12 en S13 vermoedelijk tot éénzelfde
structuur en staan ze mogelijk ook in relatie met de nabijgelegen kuilen S3 en S9. De beperkte sleufoppervlakte
maakte het echter onmogelijk om een duidelijke plattegrond te herkennen. Hetzelfde geldt voor de twee ronde

Aron-rapport 986

Sint-Truiden, Diesterstraat 68 nota

paalkuilen, S25 en S26 en kuil S24 en S27. De relatie van de paalkuilen met de lichtgrijze kuilen S34, S41 en S52
was dan weer minder duidelijk. Mogelijk behoren de lichtgrijze kleine paalkuilen S85-S87 uit proefput 1 en kuil S72
uit proefput 2 ook tot deze oudste fase. Vier van deze sporen bevatten enkele wandfragmenten Maaslands
aardewerk die spijtig genoeg niet nauwkeurig te dateren waren.31 Dit sluit echter niet uit dat de sporen uit de 10de
of 11de eeuw dateren, gezien hun stratigrafische positie ten opzichte van de jonger te dateren sporen.
De diverse donkerdere kuilen en greppels die verspreid aangetroffen werden doorheen de proefsleuf en
proefputten waren moeilijk te interpreteren maar toch kunnen enkele bemerkingen gemaakt worden.
 De twee grijze kuilen S21 en S22 waren opvallend vochtig en vlakbij de jongere waterput S18 gelegen.
Mogelijk gaat het hier dan ook om waterkuilen.
 Verschillende van de kuilen (S37, S39 en S43) bevatte naast verbande leem ook fragmenten Lincent
tufsteen die lijken te wijzen op een oudere steenbouwfase. Mogelijk staan deze sporen ook in verband
met de afdekkende laag S80 die veel van deze steenfragmenten bevatte.
 Enkele sporen die duidelijker determineerbaar aardewerk bevatten dateren deze sporen in het tweede
kwart van de 12de tot 13de eeuw.32
 Kuil S14 bevatte naast Maaslands aardewerk ook een fragment van een Steengoed kan, aangetroffen net
onder muur S15.33 Vermoedelijk is dit spoor dan ook deels verstoord door de aanleg van de muur.

Afb. 35: Detail van het Primitief Kadaster (ca. 1840) Sectie H, 4de blad, met projectie van de aangetroffen sporen.

De dikke afdekkende lagen S47, S48 en S54 lijken te wijzen op een ophoging of niveleringsfase die gevolgd werd
door een nieuwe vermoedelijk postmiddeleeuwse steenbouwfase waartoe vermoedelijk ook waterput S18
behoorde en mogelijk ook beerput S57. Deze steenbouwfase werd grotendeels afgebroken en toont zich
V8 uit S3, V4 uit S9, V15 uit S24 en V21 uit S34.
V9 uit S1, V7 uit S2, V2 uit S10, V13 uit S21, V14 uit S23, V17 uit S28.
33 V1.
31
32

38

Aron-rapport 986

Sint-Truiden, Diesterstraat 68 nota

momenteel enkel als (baksteen)puinlagen S44-46, S49, S52 en S53. Mogelijk gaat het hier om puinlagen van de
bewoning die we ook zien op de oude kaarten zoals de Ferarriskaart of het Primitief Kadaster (Afb. 35). Het is
onduidelijk of het lagenpakket uit proefput 2 met brandlaag S69 ook aan deze bouwfase gekoppeld kan worden.
De grote hoeveelheid verbrande leem van laag S70 wijst immers eerder op een oudere hout/leembouwfase. Van
de gebouwen die op het Primitief Kadaster of de mutatieplannen staan afgelijnd, konden tijdens het
vooronderzoek geen duidelijke sporen worden aangetroffen. De muren S15, S66 en S79 en opvullingslaag S67
behoren eerder tot de recent afgebroken bouwfase.
De relevante archeologische niveaus lijken zich dan ook te bevinden op twee leesbare dieptes: een eerste niveau
op ca. 50 a 60 cm diepte: onder de recente verstoringen en ophogingspakketten en een tweede niveau op 100 tot
120 cm diepte: ter hoogte van de moederbodem en de leesbare sporen.
Uit een projectie van de aangetroffen sporen op het Primitief Kadaster (Afb. 35) blijkt duidelijk dat de oude steeg
zich zeer dicht tegen het bestaande klooster bevond. Deze had ter hoogte van de proefsleuf slechts een breedte
van 1,5 m en kon hier onmogelijk onderzocht worden. Meer naar het noordoosten toe zou deze wel een breedte
hebben van ca. 3 m.
Een laatste element dat we niet uit het oog mogen verliezen is de mogelijke aanwezigheid van pré- en/of (proto)historische sporen, gezien de vondst van een silex klingfragment (V13 uit kuil S21, Zie H. 2.3.2). Deze bewerkte
kling werd aangetroffen in een volmiddeleeuws spoor maar gezien het fragment geen slijtagesporen vertoont,
kunnen we vermoeden dat het hier om een vondst gaat die oorspronkelijk uit de nabije omgeving afkomstig is.

2.3 Vondsten
In totaal werden tijdens het onderzoek 64 vondsten aangetroffen. Het betrof 51 fragmenten aardewerk, tien
botfragmenten, twee metalen voorwerpen en één silexfragment.

2.3.1 Het aardewerk
Van de 51 fragmenten aardewerk konden 44 fragmenten als Maaslands aardewerk gedetermineerd worden: twee
als Zuid-Limburgs aardewerk waarvan één geel aardewerk en één protosteengoed zonder engobe; twee
fragmenten roodbakkend aardewerk; één fragment grijsbakkend aardewerk; één kan in steengoed en één
fragment van een kleipijpje.
Opvallend veel contexten bevatte enkel wandscherven Maaslands witbakkend aardewerk waardoor deze slechts
vrij breed gedateerd kunnen worden van de Karolingische periode tot in de 14de eeuw. Enkele fragmenten
Maaslands aardewerk kunnen een aantal contexten meer specifiek dateren vanaf het tweede kwart 12de eeuw tot
in de 13de eeuw. Gezien het kleine aantal scherven dat per context ingezameld werd, dienen we echter voorzichtig
te zijn met deze dateringen.
Vondst V1 uit S14 omvatte zowel Maaslands aardewerk te dateren vanaf 850 als een kan uit steengoed te dateren
tussen 1425 en 1550. Vermoedelijk gaat het hier dan ook om een vermengde context.
Het fragment pijpaarde (V24) kan gedateerd worden vanaf de 17de eeuw.
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2.3.2 Overige vondsten
Het merendeel van de botfragmenten kan niet specifiek gedetermineerd worden tot een bepaalde soort, maar
het gaat vermoedelijk steeds om dierlijk slachtafval of voedselresten. Duidelijk determineerbaar zijn een
kaakfragment van een volwassen varken (V26) en een tand van een geit of schaap (V25). Verder zijn er
voornamelijk botfragmenten teruggevonden van grotere diersoorten, vaak met snijsporen. Geen van deze
vondsten geven echter een bijkomende interpretatie aan één van de sporen.
Alle sporen werden gecontroleerd met de metaaldetector. Hierbij werden slechts twee vondsten gedaan, beide
in hetzelfde spoor: een koperen knoop en vingerhoedje (V23, Afb. 36) afkomstig uit de vulling van de beer- of
waterput S58. De ruw gevormde platte knoop heeft een diameter van 19 mm met omgeslagen randen en is
onversierd. De kleine vingerhoed heeft een hoogte van 15 mm en opening van 16 mm diameter. Beide objecten
kunnen niet specifiek gedateerd worden gezien hun breed voorkomen doorheen de tijd.

Afb. 36: V23: koperen knoop met omgeplooide rand en vingerhoedje.

Een laatste bijzondere vondst betreft een lithisch fragment (V13, Afb. 37) aangetroffen in kuil S21.
Het distale klingfragment heeft zeer fijne retouches aan beide boorden en eindigt in een spitse punt. Een
specifiekere datering dan pré- of protohistorie kan niet gegeven worden, gezien het slechts om één fragment ging
met een vrij algemene vorm. Opvallend is wel dat de zwartgrijze vuursteen geen slijtagesporen vertoont, temeer
omdat de context van de vondst duidelijk dateert in de tweede kwart 12de tot 13de eeuw. We kunnen dan ook
vermoeden dat het hier om een vondst gaat die oorspronkelijk uit de nabije omgeving afkomstig is.
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Afb. 37: V13: Distaal klingfragment met fijne retouches.

2.4 Assessment van stalen
Tijdens het onderzoek werden geen stalen ingezameld. Er kon dan ook geen assessment uitgevoerd worden.

2.5 Conservatie-assessment
De twee metaalvondsten zijn opgebouwd uit een koperlegeringen die, als ze in de bodem terechtkomen, beginnen
te corroderen.34 Het oppervlak van de objecten is passief aan het corroderen. Dit betekent dat er matige schade
is opgetreden. Een passieve corrosie laag biedt wel bescherming tegen verdere corrosie. Toch blijft het risico op
actieve corrosie aanwezig.35 Een conservatie dringt zich echter niet op.
Naar preventieve conservatie toe dienen de metalen objecten van dit project in een droge micro-omgeving (100%
luchtdichte doos) met vocht absorberende silicagelkorrels bewaard te worden. De objecten dienen tevens in
zuurvrije materialen verpakt te worden. De vondstenkaarten horen apart in een zakje gestoken te worden die in
het vondstzak van het metalen voorwerp in kwestie moet worden toegevoegd. Streefdoel is 0% RV voor
onbehandelde en behandelde objecten.36 Aanvullend wordt er geadviseerd om stabiele koperlegeringen
regelmatig na te kijken op actieve corrosie.
Bij het botmateriaal dient de omgeving gestabiliseerd te worden en dient het bot verpakt te worden in zachte,
zuurvrije en inerte materialen. Zo kunnen de-laminatie, verwering van de kern, verkleuring en uitloging (barsten
en breuken) voorkomen worden.37

Cleeren (2014),44.
Cleeren (2014), 46.
36 Cleeren (2014), 76.
37 Cleeren (2014), 80-84.
34
35
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3. Conclusie
3.1 Synthese van de resultaten
De resultaten van het uitgevoerde onderzoek wijzen duidelijk op de aanwezigheid van een archeologisch
waardevolle site.
Het huidige onderzoek gaf duidelijk aan dat het onderzoeksgebied sporen bevat van de volle middeleeuwen tot
de postmiddeleeuwse bewoning die de recentste bouwfase voorafging. Er zijn aanwijzingen voor een
hout/leembouwfase mogelijk uit de 10-11de eeuw, een fase uit de 12de eeuw en een laat- of postmiddeleeuwse
steenbouwfase met onder meer ook restanten van water- en beerputten. De sporen zijn zichtbaar op twee
relevante archeologische niveaus, die op ca. 50-60 cm en 100-120 cm onder het huidige vlak gelegen zijn. Qua
ruimtelijke afbakening komt het volledige onderzoeksgebied in aanmerking gezien de situering binnen de
historische stadskern, vlaks langs één van de oudste straten en schuin tegenover de 11de Sint-Gangulfuskerk.
Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich echter enkele grote verstoringen (postmiddeleeuwse kelder,
damwand,…),waardoor het onderzoeksgebied van 761 m² vermoedelijk voor meer dan 75 m² verstoord is.
Ondanks dat het tracé van de oude weg nog niet kon worden vastgesteld, bieden de aangetroffen sporen een
duidelijke meerwaarde voor het stadskernonderzoek van Sint-Truiden. Het kennispotentieel bij verder onderzoek
op basis van bovenstaande gegevens wordt dan ook als groot ingeschat.
Zeker omdat de vondst van een silexklingfragment – hoewel aanwezig in een volmiddeleeuwse kuil – wijst op de
aanwezigheid van een ouder component op of vlakbij de site. Pré- en/of (proto-)historische sporen mogen dan
ook niet uit het oog verloren worden. 400 m zuidwaarts, ter hoogte van de Sluisberg/Clockempoort, werden in
het verleden ook al aanwijzingen gevonden voor een oudere nog onbekende geschiedenis van Sint-Truiden door
de vondst van een kuil met handgevormd aardewerk uit de late bronstijd – vroege ijzertijd.38

3.2 Impact van de geplande werken
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen (H.1.3) kan de impact van deze bodemingrepen op
het aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
De initiatiefnemer plant op een 761 m2 groot terrein de aanleg van een nieuwbouw, nieuwe straat, verhardingen
en aanplanting van enkele hoogstambomen (Afb.38 en 39).
De impact van de geplande werken kunnen in twee groepen gedeeld worden: enerzijds de toekomstige
nieuwbouw die een oppervlakte van 137 m² tot meer dan 3 m onder het huidige niveau zal verstoren en anderzijds
diverse kleinere bodemingrepen met verschillende dieptes verspreid over de rest van het terrein.
De recente kelder van 33 m² die zich onder de oude woning bevond, overlapt slechts voor 15 m² met de
nieuwbouw. De recent uitgevoerde damwand vormt wel een aanzienlijke verstoring waarvan de impact
momenteel nog moeilijk in te schatten is. De geplande nieuwbouw zal echter voor de grootste verstoring zorgen
binnen het onderzoeksgebied en doorheen alle archeologische niveaus.

38

Pauwels & Van den Hove (2006).
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Het geheel van bijkomende machinale bodemingrepen met verschillende dieptes (riolering en leidingen op ca. 0,8 tot -1,7 m; boomkuilen op ca. -0,5 m; infiltratieputten op -3 m; wadi en klinkerverhardingen op ca. -0,5 m en
ondergrondse afvalcontainers op ca. -2 m) maakt dat ook de rest van het onderzoeksgebied danig verstoord zal
worden door de geplande werken tot op het archeologische niveau.

Afb. 38: Projectie van de aangetroffen sporen op de ontworpen toestand (blauw: niveau 0).
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Afb. 39: Projectie van de aangetroffen sporen op de ontworpen toestand (blauw: niveau -1).

44

Aron-rapport 986

Sint-Truiden, Diesterstraat 68 nota

3.3 Kennisvermeerdering en afweging noodzaak vervolgonderzoek
Voor de afweging van de noodzaak voor verder onderzoek maken we gebruik van volgende beslissingsboom (Afb.
40).
Het proefputten- en proefsleuvenonderzoek wijst duidelijk op de aanwezigheid van een archeologische site met
sporen te dateren van de volle middeleeuwen tot in de postmiddeleeuwse periode. Ondanks dat het tracé van de
oude weg nog niet kon worden vastgesteld, bieden de aangetroffen sporen een duidelijke meerwaarde in het
stadskernonderzoek van Sint-Truiden. Het kennispotentieel bij verder onderzoek op basis van bovenstaande
gegevens wordt dan ook als groot ingeschat. De impact van de geplande werken is echter zodanig groot dat er
geen zones in situ bewaard kunnen blijven. Verder onderzoek is bijgevolg noodzakelijk.

Afb. 40: Beslissingsboom bij de afweging voor de
noodzaak van verder vooronderzoek en/of een
opgraving (Bron: OE, CGP 4.0, p. 32).

3.4 Bepaling van de onderzoekstrategie
Verder onderzoek is noodzakelijk. Het proefputten en proefsleuvenonderzoek heeft sporen aan het licht gebracht
die een duidelijke meerwaarde kunnen bieden in het stadskernonderzoek van Sint-Truiden. Deze sporen kunnen
ten gevolge van de geplande bodemingrepen niet in situ bewaard kan blijven.
Het advies luidt bijgevolg dat de site ex situ behouden moet blijven. Een archeologische opgraving wordt
geadviseerd om het aanwezige kennispotentieel te realiseren. Deze opgraving omvat het volledige
onderzoeksgebied van 761 m², minimaal tot op het niveau van de moederbodem (ca. 80-100 cm onder het huidige
niveau) en te onderzoeken in minimaal twee vlakken. Een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksstrategie kan
teruggevonden worden in Deel 2. Hoofdstuk 2: Programma van Maatregelen.
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SAMENVATTING
Voorliggende nota behandelt de resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek dat uitgevoerd werd
naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor een geplande ontwikkeling ter hoogte van de Diesterstraat 68
te Sint-Truiden (Limburg) in het kader van de verbouwing van het Clarissenklooster.
Het proefputten- en proefsleuvenonderzoek (2021B234) geeft aan dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit
quartaire brabantleem waarvan de bovenzijde gedeeltelijk afgetopt is.
Verder gaf het onderzoek duidelijk aan dat het onderzoeksgebied nog sporen bevatte van de volle middeleeuwen
tot de postmiddeleeuwse bewoning die de recentste bouwfase voorafging. De oudste lichtgrijze sporen lijken te
wijzen op een hout/leembouwfase door het voorkomen van verschillende kleinere paalkuilen, mogelijk te dateren
in de 10-11de eeuw. Diverse donkerdere kuilen en greppels waarvan enkele te dateren in de 12de eeuw waren
moeilijk te interpreteren maar lijken te wijzen op een oudere steenbouwfase door de aanwezigheid van
fragmenten Lincent tufsteen. Deze sporen werden afgedekt door enkele ophogingslagen waarna een laat- of
postmiddeleeuwse steenbouwfase volgde waarvan een waterput en mogelijk ook beerput werd aangetroffen.
Deze steenbouwfase werd grotendeels afgebroken en toont zich momenteel enkel als (baksteen)puinlagen. De
relevante archeologische niveaus betreffen twee niveaus: een eerste niveau op ca. 50 a 60 cm diepte, onder de
recente verstoringen en ophogingspakketten en een tweede niveau op 100 tot 120 cm diepte en dit ter hoogte
van de moederbodem. Qua ruimtelijke afbakening komt het volledige onderzoeksgebied in aanmerking gezien de
situering binnen de stadskern.
De vondst van een intrustief silexklingfragment in één van de 12de eeuwse kuilen lijkt erop te wijzen dat er mogelijk
ook pré- of protohistorische sporen kunnen aangetroffen worden.
Ondanks dat het tracé van de oude weg nog niet kon worden vastgesteld, bieden de aangetroffen sporen een
duidelijke meerwaarde in het stadskernonderzoek van Sint-Truiden. Het kennispotentieel bij verder onderzoek op
basis van bovenstaande gegevens wordt dan ook als groot ingeschat. De impact van de geplande werken is echter
zodanig groot dat er geen zones in situ bewaard kunnen blijven. Verder onderzoek is bijgevolg noodzakelijk.
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