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1. INTRODUCTIE

Bounding box:
1/ X: 706299 m – Y: 680563 m
2/ X: 706264 m – Y: 680692 m
3/ X: 706094 m – Y: 680645 m

2

4/ X: 706100 m – Y: 680540 m
5/ X: 706161 m – Y: 680507 m
6/ X: 706239 m – Y: 680518 m

3

Lambert-coördinaten 2008
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Figuur 1: Plangebied geprojecteerd op de GRB-kaart + bounding box met eigenlijke projectgebied in blauwe kader (bron:
geopunt.be)

Het plangebied (Figuur 1) omvat een groot perceel 105C2 binnen de kadastrale kaart van Herk-de-Stad,
1ste Afdeling Sectie C met een totale oppervlakte 2ha 65are 59,62ca of 26.559,62 m2 dat is gelegen aan de
Pikkeleerstraat te Herk-de-Stad en reikt tot aan de Sint-Truidersteenweg. Omdat het plangebied een
oppervlakte van meer dan 3.000 m2 bestrijkt en de ingreep in de bodem 1.000 m2 overschrijdt, omschrijft
artikel 5.4.2.3 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 van de Vlaamse Overheid (versie
01/04/2019) dat bij het aanvraagdossier van deze omgevingsvergunning een aktename inzake archeologie
moet toegevoegd worden. Dit impliceert de noodzaak om het archeologische potentieel van het terrein af
te toetsen en een gemotiveerd advies te formuleren in een archeologienota.
Het projectgebied aan de Pikkeleerstraat te Herk-de-Stad is grotendeels bleekblauw ingekleurd op het
Gewestplan (Figuur 2). Dit slaat op “gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen” (code 0200). Het projectgebied doet dienst als sportinfrastructuur en omvat een aantal
voetbalvelden. De projectie van het kadastraal perceel op het Gewestplan geeft aan dat de zuidelijke en
westelijke grenszones net binnen een rood-wit gearceerd gebied vallen wat staat voor “woongebieden met
een landelijk karakter » (code 102).
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Figuur 2: Plangebied geprojecteerd op de Gewestkaart met eigenlijke projectgebied in blauwe kader (bron: geopunt.be)
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2. AANLEIDING VOORONDERZOEK
Omdat de opdrachtgever ter hoogte van de Pikkeleerstraat en de Sint-Truidersteenweg (N716) in de
gemeente Herk-de-Stad een bestaand grasveld, A-terrein (Figuur 1), wenst te verbouwen tot een
kunstgrasveld is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in functie van het aanvraagdossier voor een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (Figuren 3 & 4). Hoewel het A-terrein eerder
al is voorzien van een drainagesysteem1, blijkt het noodzakelijk om voor het kunstgrasveld een aangepast,
fijnmaziger drainagesysteem aan te leggen die weliswaar minder diep zal gaan dan het bestaande
drainagesysteem.2 Aansluitend wordt voor zover mogelijk een betonnen pad van 1 m breed heraangelegd.3
Het stadion met tribunes, kantine en kleedkamers aan de noordzijde en de tribunes aan de zuidzijde maken
dat het betonnen pad niet volledig rondom het veld zal aangelegd worden.
Rekening houdend met de oppervlakte van het A-terrein van 65 m op 100 m en de inloopstroken van 3,5 m
rondom het voetbalveld bedraagt de totale oppervlakte van het voetbalveld 7.704 m2 (72 m x 107 m), maar
als de stroken betonnen pad van 1 m breed erbij geteld worden4 dan heeft de omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen betrekking op in totaal 7.977,5 m2 (Figuur 3).
Tabel 1: Profieloverzicht van de opbouw van het kunstgrasveld (verhoudingsgewijs op schaal 1:10)
Profiel
Gelaagdheid opbouw kunstgrasveld
Kunstgras (met zandbalast en invulling met kurkfragmenten)
Shockpath (sporttechnische onderlaag)
Lavalaag M2b
Betonpuin 20/40

Velddrainage met PP-omhulling
Geotextiel
TOTAAL

Dikte
42 mm
20 mm
50 mm
200 mm

65 mm
3 mm
315 mm/380 mm

Bij de aanleg van het kunstgrasveld worden meerdere lagen voorzien (Tabel 1): In het algemeen zal de
bodem hiervoor geroerd worden tot een diepte van 315 mm oftewel ca.0,32 m onder het huidige maaiveld,
maar voor de aanleg van de nieuwe drainageleidingen over het hele oppervlak van het voetbalveld worden
om de vier meter 18 geulen van 200 mm breed en 65 mm diep voorzien zodat de maximale uitgraving heel
lokaal reikt tot 380 mm oftewel 0,38 m.5 Uiteindelijk zal de aanleg van die geulen een geen impact hebben
op het te geven archeologisch advies aangezien die geulen van slechts 0,20 m breedte en 0,07 m diepte geen
meerwaarde bieden voor een deskundige beeldvorming van het archeologisch potentieel en het terrein al
dieper verstoord is geweest bij de aanleg van de eerste drainageleidingen. Op basis van de controleboringen
(Zie 3.6. Terreinevaluatie, p.32-34) blijkt de moederbodem te liggen op minimum 1,05 m -Mv waardoor de
grondwerken in functie van de installatie van het kunstgrasveld nooit zullen reiken tot aan de onverstoorde
moederbodem of zelfs het colluvium-pakket dat erbovenop ligt. Omdat de verstoring van de bodem beperkt
blijft tot de A-horizont zal het bodemarchief in situ behouden blijven.

Het huidige drainagesysteem is aangelegd bij de ingebruikname van het terrein in de jaren 1960.
Van het huidige drainagesysteem zijn geen plannen bewaard, maar de drainagebuizen blijken te zijn aangebracht op
een diepte van 0,80 m diepte en zullen niet verwijderd worden.
3 Overal is al een bestaand betonnen pad voorzien waardoor de aanleg van het nieuwe pad een minimale impact zal
hebben op de bodem.
4 De stroken betonnen pad zijn 74 m aan de westzijde, 71,5 m aan de oostzijde, 66 m aan de zuidzijde en aan de
noordzijde 26 m en 36 m, links en rechts van het stadion. Alles samen is dat 273,5 m2, maar die nieuwe paden zullen
enkel de bestaande betonnen paden vervangen. Hieruit kan opgemaakt worden dat die zone al verstoord is.
5 In totaal gaat het om een oppervlakte van 18 x 107 m x 0,20 m = 385,2 m2 van de 7.977,5 m2 of 4,8% van het aan te
leggen terrein.
1
2
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Vrijgesteld van omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen
omdat het B-terrein enkel een beperkte
reliëfwijziging inhoudt

Figuur 3: Inplantingsplan van het aan te leggen kunstgrasveld KFC Herk-de-Stad ter hoogte van het A-terrein (plan:
Topoplan)
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Figuur 4: Terreinprofielen van het aan te leggen kunstgrasveld KFC Herk-de-Stad (plan: Topoplan)
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In functie van het gemotiveerd advies naar vrijgave was het nuttig om controleboringen uit te voeren. Op
die manier werd duidelijk hoe diep de moederbodem zich bevindt en kon opgemaakt worden in hoeverre
de bodemopbouw is verstoord.
Omdat het terrein momenteel niet volledig vlak ligt (Figuur 4, zwarte lijn bij dwarssnede) zal het huidige
terrein niet evenredig afgegraven worden vooraleer het wordt opgehoogd met de verschillende lagen in
functie van het kunstgrasveld. De noordelijke rand van het A-terrein zal zelfs enkel opgehoogd worden.
Tussen de noordrand en de zuidrand is er nu een maximaal niveauverschil opgemeten van 0,65 m over een
afstand van bijna 72 m (Tabel 2). De noordelijke rand van het voetbalveld ligt namelijk op 34,09 m TAW
terwijl de zuidelijke rand zich op maximaal 34,74 m TAW bevindt. Rekening houdend met het feit dat het
centrale deel op 34,67 m TAW ligt, is het niveauverschil vooral aanwezig in de noordelijke helft. In de
zuidelijke helft is het verval slechts 0,07 m, terwijl dat voor de noordelijke helft bijna 0,60 m is. Bij de
heraanleg van het voetbalveld zal het niveauverschil gecorrigeerd worden tot nog slechts 0,18 m over het
bijna 75 m brede sportveld. Dit komt dan neer op een hellingsgraad van amper een kwart centimeter per
lopende meter.
Na de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld zal de zuidelijke rand zich bevinden op 34,56 m TAW en zal de
noordelijke rand komen op 34,38 m TAW. Dit impliceert dat aan de hoger gelegen zuidrand maximaal
0,50 m moet afgegraven worden tot 34,24 m TAW, met uitzondering van de 0,20 m brede strook voor de
drainageleidingen die 0,07 m dieper worden uitgegraven en bijgevolg een eenmalige maximale verstoring
van 0,56 m veroorzaken tot 34,18 m TAW. Voor de lager gelegen noordelijke helft zal er amper grond
moeten afgegraven worden en vooral opgehoogd. Tegen de noordrand moet hooguit de drainagegeul
uitgegraven worden van 0,07 m diepte.
Omdat het huidige drainagesysteem veel dieper ligt dan de voorziene graafwerkzaamheden zullen reiken,
zal dit afvoersysteem niet verwijderd worden.
Tabel 2: Overzicht van de variabele hoogtes over de hele breedte van het A-terrein en nodige af te graven grond
Afstand
Huidige hoogte
TAW
Niveauverschil
Toekomstige
hoogte TAW
Af te graven

0m
34,72

3,45 m
34,74

13,96 m
34,68

24,76 m
34,69

34,53 m
34,67

40,13 m
34,53

51,34 m
34,39

61,59 m
34,25

71,32 m
34,09

74,60 m
34,09

0,63 m
34,56

0,65 m

0,59 m

0,60 m

0,58 m

0,44 m

0,30 m

0,16 m

0

0
34,38

0,48 m

0,50 m

met verval van 0,25 cm per lopende meter of 1 cm per 4 m

0

De afgegraven grond blijft binnen het projectgebied door de zwarte teelaarde te gebruiken op het B-terrein.
Die aangevoerde grond zal dienen om het B-terrein te egaliseren en om het te verrijken met humeuze grond.
De grond van het A-terrein zal afgegraven worden met een 20 ton kraan en gedropt worden aan de rand
van het B-terrein. Vooraleer de grond zal verspreid worden over het hele terrein zal het huidige grasveld
gefreesd worden met een tractor. Het frezen van de graszoden zal slechts oppervlakkig gebeuren tot net
onder de graswortelzone wat overeenkomt met een maximale diepte van 0,15 m. Bij navraag bij de dienst
Ruimtelijke ordening van de gemeente Herk-de-Stad is deze ingreep op het B-terrein niet
vergunningsplichtig (vrijstelling van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) omdat
het terrein niet ligt in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of overstromingsgevoelig gebied en de aard of
functie van het terrein niet wijzigt. Bovendien zal de hoogte/diepte van de reliëfwijziging op elk punt kleiner
zijn dan 0,5 m. Ook zal de reliëfwijziging niet zorgen voor het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten
of waterlopen en zal de reliëfwijziging daardoor de natuurlijke waterafloop tussen percelen ook niet
belemmeren.
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3. RESULTATEN VAN HET ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK
ZONDER INGREEP IN DE BODEM
De bureaustudie bestaat uit (1) archivalische bronnen, waaronder cartografie en toponymie ressorteren, (2)
een evaluatie van vondstmeldingen en resultaten uit eerder gevoerd archeologisch onderzoek in de
omgeving op basis van het databestand van de Centrale Archeologische Inventaris bijgehouden en ter
beschikking gesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed en tenslotte (3) landschappelijke gegevens,
zoals geologische, bodemkundige en topografische data, waaruit kan afgeleid worden of het plangebied in
een zone ligt met archeologisch potentieel is wanneer de bodemopbouw bewaard is gebleven en die de
strategie van een eventueel verdergezet onderzoek kan beïnvloeden.

3.1. BUREAUONDERZOEK
3.1.1. HISTORISCHE KAARTEN
De mid 18de eeuwse Villaret-kaart (Figuur 5) is de oudst beschikbare kaart die is geraadpleegd. Interessante
gegevens zijn dat het gebied in de 18de eeuw is benut als akkerland, dat het ten zuiden van een bosgebied is
gelegen en dat er een woonerf/hoeve is gelokaliseerd in de zuidwestelijke hoek van het projectgebied. Het
is echter te betwijfelen dat de projectie volledig correct is aangezien een deel van de straat mee is opgenomen
in het projectgebied. Daarom is het evengoed mogelijk dat die gebouwen net buiten het projectgebied
moeten gesitueerd worden.

Figuur 5: Plangebied geprojecteerd op de mid 18de eeuwse Villaret-kaart (bron: geopunt.be)
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Figuur 6: Plangebied geprojecteerd op de laat 18de eeuwse Ferraris-kaart met aanduiding van het tracé van de later aangelegde
Sint-Truidersteenweg (rode kader boven) en de extensie van de Rummerweg (rode kader onder) (bron: geopunt.be)

Hoewel de laat 18de eeuwse Ferraris-kaart (Figuur 6) niet altijd uitblinkt in nauwkeurigheid is hier de straat
niet meer geïntegreerd in de projectie van het projectgebied en lijken woonerf/hoeve net buiten de
zuidwestelijke hoek van het projectgebied te vallen. Verder bevestigt de Ferraris-kaart de Villaret-kaart dat
het hier gaat om akkerland ten zuiden van een bos/boomgaard gelegen langs de Pikkeleerstraat. Van de
Sint-Truidersteenweg ten oosten van het projectgebied en de Rummerweg ten zuiden van het projectgebied
was duidelijk nog geen sprake. Wel liep er in de late 18de eeuw al een pad van de meer oostwaarts gelegen
Houwijkerstraat tot halverwege de Rummerweg (Figuur 6, onderste rode kader) en lijkt het tracé van de
latere Sint-Truidersteenweg overeen te komen met de oostelijke perceelsgrenzen van de percelen langs de
Pikkeleerstraat (Figuur 6, bovenste rode kader).
Het Primitief Kadaster (1834) (Figuur 7) reikt nuttige informatie aan over de Pikkeleerstraatomdat die straat
in de 19de eeuw blijkbaar gekend was als Pikkelaer Straat, en pikkelaar betekent ‘hulst’.6 Het is dus niet
ondenkbaar dat deze inheemse boomsoort massaal groeide in dit gebied in de late middeleeuwen en/of
vroegmoderne periode. Ook meldenswaard is het toponiem De Bleuk (zie 3.2. Toponymie) dat zeer
informatief is in functie van het type terrein waar het plangebied zich in bevindt terwijl het afwezig blijkt
op de meeste andere historische kaarten. Een ander zeer nuttig gegeven is dat het huidig kadastraal
perceelsnummer 105C2 slechts deels overeenstemt met het oorspronkelijke perceel 105. In het huidige
perceel zijn ook delen van de percelen 106, 108, 109 en 110 opgenomen alsook twee perceelsonderdelen
van 57 en 59 die grotendeels ten oosten van de nieuw aangelegde Sint-Truidersteenweg waren gelegen.
Vermoedelijk zullen de nodige onteigeningen in functie van de aanleg van de Sint-Truidersteenweg
aanleiding hebben gegeven voor een herschikking van de perceelsgrenzen.

6

https://www.meertens.knaw.nl/pland/woordenboekartikel.php?term=Hulst
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Imageviewer Rijksarchief in België

https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_0213...

Figuur 7: Plangebied geprojecteerd op
het Primitief Kadaster van 18347 (bron: cartesius.be)
3%
1 of 2

14/05/2021, 16:37

Figuur 8: Plangebied geprojecteerd op de mid 19de eeuwse Atlas der Buurtwegen (bron: geopunt.be)

Door de aanduiding van de Sint-Truidersteenweg moet dit deel van het Primitief Kadaster pas na 1845 zijn
opgemaakt, ofwel is de beschikbare versie een recentere aangevulde uitgave dan de oorspronkelijke uit 1834.

7
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De cartografische gegevens over de omgeving van Herk die zijn verwerkt in de Atlas der Buurtwegen (1841)
(Figuur 8) dateren van de periode dat de Sint-Truidersteenweg nog in opbouw was en eigenlijk maar net
opgestart aangezien de steenweg amper een kilometer lang is vertrekkende van Herk-de-Stad tot aan het
projectgebied.
Op de Vandermaelenkaart (1846-1854) (Figuur 9) is te zien dat enkele jaren later de Sint-Truidersteenweg
aangelegd is. Ook geeft de kaart aan dat het projectgebied gelegen is halverwege een hellend vlak. Op basis
van de topografische kaart van 1873 (Figuur 10) is duidelijk dat de zuidwestelijke hoek van het projectgebied
het hoogstgelegen deel is met 35 m TAW. Het oostelijke deel van het projectgebied is het laagstgelegen
deel met een hoogte onder 34 m TAW (zie verder Topografische situering van het projectgebied).

Figuur 9: Plangebied geprojecteerd op de mid 19de eeuwse Vandermaelen-kaart (bron: geopunt.be)

Op de topografische kaart van 1873 (Figuur 10) toont nog steeds het pad aan om van de Houwijkerstraat
in het oosten door te steken naar de Rummerweg in het westen. De topografische kaart van 1904 geeft dit
pad ook aan, maar nu is een verlengstuk van de Rummerweg als baan aangelegd om aansluiting te maken
met de Sint-Truidersteenweg (Figuur 11).
De oudere topografische kaarten van 1873, 1904 en 1939 (Figuren 10-12) tonen aan dat het overgrote
centrale deel ligt tussen 34 m en 35 m TAW met enkel de westrand van het projectgebied hoger dan 35 m
TAW en de oostrand gelegen op een hoogte tussen 34 m en 33 m TAW.
De 20ste eeuwse kaarten (Figuren 11-14) tonen dat het gebied tot de jaren 1980 amper wijzigt qua
verkavelingsintensiteit. Vanaf dan wordt vooral ten zuiden van het projectgebied de wijk Oppum sterk
verkaveld (Figuur 14).
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Figuur 10: Plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1873 (bron: geopunt.be)

Figuur 11: Plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1904 (bron: geopunt.be)
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Figuur 12: Plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1939 (bron: geopunt.be)

Figuur 13: Plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1969 (bron: geopunt.be)
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Figuur 14: Plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1981 (bron: geopunt.be)

Na de oprichting in 1949 was voetbalclub KFC Herk-de-Stad eerst actief op de terreinen van het college
van de gemeente Herk. Toen de school in de jaren 1960 uitbreidingsplannen had, kon niet meer voorzien
worden in de nodige voetbalaccommodatie en is voetbalclub KFC Herk-de-Stad verhuisd naar de huidige
locatie aan de Pikkeleerstraat.
Een luchtfoto uit 1971 (Figuur 15) geeft aan dat voetbalclub KFC Herk-de-Stad daar gestart is met één
enkel voetbalveld. Het huidige drainagesysteem op het A-terrein dateert uit die beginperiode, maar jammer
genoeg zijn er geen plannen beschikbaar van het toen aangelegde drainagesysteem. De enige informatie
hierover is dat de graafwerkzaamheden tot 0,80 m -Mv zijn gegaan om de drainagebuizen voor het grasveld
te installeren. 8 Op de luchtfoto van 1995 (Figuur 16) is te zien dat de twee andere speelvelden
(oefenterreinen), ten oosten en ten zuiden van het A-terrein zijn aangelegd. Deze drie terreinen vormen de
enige beschikbare voetbalvelden binnen het projectgebied. Aan de overzijde van de Sint-Truidersteenweg
—waar er in 1971 nog tal van bomen stonden— zijn wel een paar bijkomende oefenterreinen aangelegd
voor de jeugdreeksen (Figuren 15 & 17).

8

Mondelinge communicatie via aangesteld landmeter Jimmy De Swart (Topoplan).
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Figuur 15: Plangebied geprojecteerd op de luchtfoto van 1971 (bron: geopunt.be)

Figuur 16: Plangebied geprojecteerd op de luchtfoto van 1995 (bron: geopunt.be)
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Figuur 17: Plangebied geprojecteerd op de luchtfoto van de winter van 2019 (bron: geopunt.be)

3.1.2. TOPONYMIE
De stadsnaam Herk is al sinds de 12de eeuw gekend als Harcke en zou afgeleid zijn van het oud-Germaanse
woord harc wat ‘woud’ betekent, maar een andere hypothese geeft aan dat het zou afgeleid zijn van het
Keltische woord arica wat staat voor ‘kleine rivier’ (hier dan de Herk, ten oosten van Herk-de-Stad). Dit
zou erop kunnen wijzen dat Herk een pre- of protomiddeleeuwse origine heeft. Tot op heden ontbreken
echter concrete bewijzen van een nederzetting in de ijzertijd, Romeinse tijd of in de Merovingische periode.
Enkele oude kaarten zoals het Primitief Kadaster maken melding het toponiem De Bleuk voor het gebied
waar het projectgebied zich in bevindt. De Bleuk wordt vaak gelijkgesteld met de woorden blak of blaect wat
toponiemen zijn voor een open vlak terrein.9 Dit betekent dat het gebied zich vlakker aftekent in een
onregelmatig heuvelachtig en dichtbegroeid bosgebied. Iets ten zuiden van het projectgebied loopt de
Bleukveldbeek. Ook de termen blak, blackt of blokt waren gangbaar om een vlak, effen, open, bloot terrein
aan te duiden (‘op ’t blakke veld’) en dit sinds de late middeleeuwen met gekende vermeldingen in
archivalische bronnen die teruggaan tot de 15de eeuw.10 Het gebied moet dus zeker vanaf dan regelmatig
gefrequenteerd worden voor allerhande activiteiten. Of dit heeft geleid tot sporen in de bodem is niet
geweten omdat nog geen archeologische ingreep heeft plaatsgevonden op de naburige percelen.
Ten noorden van het projectgebied is Olmenhof gesitueerd. Domein Olmenhof-Harlaz is een 12ha groot
park dat begin 19de eeuw is aangelegd door boomkweker en gemeenteontvanger Jean Dieudonné Hermans.
Naast de historische tuin met arboretum en vijver met eilandje liet hij ook een kasteel in neo-classicistische
stijl opgetrokken, het kasteel van Pierpont. Olmenhof is bijgevolg een relatief recent toponiem dat vooral
gekend is als waardevol arboretum en staat dan ook geregistreerd als landschappelijk element.
9

Helsen 1938, p.12.
Helsen & Helsen 1978, p.95-96.

10
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Ten zuiden van het projectgebied liggen gronden met de toponiemen “Endepoel”, “Bommer”, “Keiberg”,
“Oppum” “Kleine Ruit” en “Grote Ruit”
Endepoel is een oude vorm van eendenpoel en verwijst bijgevolg naar een waterplas waar veel eenden
ophielden. Dit toponiem verwijst naar een drassig gebied.
Over de betekenis van het toponiem Bommer is geen informatie gevonden.
Keiberg is een duidelijk toponiem verwijzend naar de aanwezigheid van stenen aan de oppervlakte van een
heuveltop die het landschap beheerst. De Keiberg ten zuiden van Herk-de-Stad is gelegen nabij het gehucht
Oppum en ligt op ca.41 m TAW.
Oppum is een toponiem dat verwijst naar een nederzettingsplaats waarin de verbasterde vorm van -heim
in verwerkt zit en beter gekend is onder de vorm Oppem, zoals Wezenbeek-Oppem, Brussegem-Oppem,
en verwijst naar een hooggelegen hof met (vroeg)middeleeuwse oorsprong.
Kleine Ruit en Grote Ruit zijn toponiemen die verwijzen naar de vorm van het land. De Kleine Ruit
wordt ten zuiden van de Bleukveldbeek gesitueerd terwijl de Grote Ruit zich ten noorden van de
Bleukveldbeek bevindt.

3.1.3. ARCHIVALISCHE BRONNEN
De oudste vermeldingen naar de stad Herk gaan terug tot het begin van de 12de eeuw. In een pauselijk
document uit 1107 staat de oudst gekende naam Harke. Gelegen langs de handelsweg Brugge-Keulen kende
Herk vooral een bloeiperiode in de 13de-15de eeuw dankzij de lakennijverheid. In 1305 wordt de libertas de
herke of vrijheidsbrief uitgegeven en in 1334 is er sprake van het oppidum de wustherke en het libertas oppidi
de wustherke. Hiermee is duidelijk dat Herk een stedelijk rechtsstatuut bezat. Herk-de-Stad behoorde tot de
Goede Steden van het graafschap Loon en verkreeg in 1386 stadsrechten van de prins-bisschop van Luik.
Tot 1794 werd de plaats Wuest-Herk of Wuestherck (West-Herk) genoemd om een onderscheid te maken
met het oostelijker gelegen Sint-Lambrechts-Herk. Onder Napoleontisch regime werd de naam Herck-laVille ingevoerd om dit onderscheid te behouden. De benaming Herk-de-Stad is bijgevolg nog maar een
twee eeuwen in gebruik.11
De stadskern groeide in de late middeleeuwen rond het kruispunt van wegen tussen de Noordzee en het
Rijngebied, waaronder de handelsweg Brugge-Keulen, maar ook een oude weg van Tongeren over Stevoort
richting Tessenderlo. Tegen 1389 bezit Herk een stadswal met drie stadspoorten, in het zuiden richting
Sint-Truiden de Heelsteenpoort, Oppumse of Sint-Truiderpoort, in het oosten richting Hasselt de
Driespoort of Hasseltse poort en in het westen de Halense of Diesterpoort naar Diest. De drie poorten
werden eind 19de eeuw gesloopt, maar van de linker toren van de Hasseltse poort zijn de fundamenten nog
bewaard gebleven. De markt vormde met kerk, stadhuis, lakenhal, vleeshuis en korenhuis het hart van de
middeleeuwse stad en het knooppunt tussen de poorten. Het ruime marktplein en het eivormig patroon
van de stadsomwalling dat bewaard bleef in de ringweg rond het stadscentrum zorgen ervoor dat de
middeleeuwse stad nog herkenbaar is. Veel van de oudere bebouwing ging echter verloren tijdens de zware
stadsbranden van 1669, 1679 en 1781. Het huidige uitzicht van de binnenstad wordt nu voornamelijk
gedomineerd door 19de eeuwse woningen, maar het vroegere stratenpatroon in de kleine binnenstad bleef
grotendeels ongewijzigd.

11

Gysseling 1960.
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3.1.4. CAI-DATABESTAND
In omgeving van Herk-de-Stad zijn al archeologische vondsten uit diverse perioden gedaan. Voor de
stadskern blijft dit tot hiertoe nog beperkt tot één enkel onderzoek en enkele sporadische waarnemingen.
Die schaarse vondstmeldingen naar aanleiding van het aanleggen van nieuwe verwarming in de SintMartinuskerk duiden echter wel op menselijke activiteiten in de ijzertijd en de Romeinse tijd (CAI ID50002).
De zeer karige aanwijzingen leveren echter onvoldoende bewijs om een mogelijke aanwezigheid van een
Romeinse nederzetting te suggereren. Het is op dit ogenblik meer aannemelijk dat er in de omgeving enkel
een Romeinse villa heeft gestaan.
Buiten de noordoostelijke stadswal gaf archeologisch onderzoek het beeld van een 12de eeuwse bewoning
van het landelijke type met o.a. bootvormige boerderijen omgeven door erfgrachten.12 Enkele kleinere
waarnemingen in het stadscentrum brachten resten van (ton)waterputten aan het licht, zonder
omgevingscontext echter.13
Bijna alle recent uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving beperken zich tot de noordrand
van Herk ter hoogte van de Trompetweg/het Trompetplein (CAI ID5485) en ter hoogte van Daelersveld
(CAI ID11519) waar laatmiddeleeuwse sporen en vondstmateriaal is aangetroffen (Tabel 4). Iets dichter bij
het projectgebied is recent door ARON bvba het proefsleuvenonderzoek aan de Pierpontstraat (CAI11940)
uitgevoerd, maar dit vooronderzoek met ingreep in de bodem bleek weinig interessant. Op een kleine
kilometer ten zuidwesten van het projectgebied heeft Rik van de Konijnenburg in 2019 onderzoek gedaan
aan de Rummerweg 98-100 op de westelijke rand van het heuvelplateau Keiberg en dus gelegen binnen een
gradiëntzone. Het proefsleuvenonderzoek heeft echter niets opgeleverd buiten recente verstoringen (CAI
ID11940). Nochtans was het archeologisch potentieel van het terrein enigszins reëel omdat tijdens eerder
uitgevoerde veldprospectie allerhande losse vondsten ingezameld ter hoogte van Kei Veld (CAI ID50446)
die kunnen gedateerd worden in de steentijd (één silexafslag), de late middeleeuwen (grijs aardewerk) en de
nieuwe tijd (rode en bleke scherven soms geglazuurd, steengoed en grijsaardewerk, een pijpfragment). Iets
verder weg is nog meer gelijkaardig materiaal aangetroffen tijdens hetzelfde veldprospectieproject in 1987
(CAI ID50445; ID50488; ID50494). De aanwezigheid van steentijd artefacten bleef veelal beperkt tot een
enkele silexafslag. Het gros van de ingezamelde artefacten betrof steengoed, kleien pijpfragmenten en
geglazuurd aardewerk (Tabel 3). Ook ten oosten van het projectgebied zijn gelijksoortige
prospectievondsten gedaan ter hoogte van Kleine Ruit en Grote Ruit, respectievelijk ten zuiden en ten
noorden van de Bleukveldbeek (Tabel 3).
Tabel 3: Chronologisch overzicht van de CAI-data m.b.t. de omgeving van het plangebied
CAI-ID
210975
50445
50446
50488
50494
50459
52134
50469
52135

12
13

Toponiem
Grote Hoolstraat
Breed Broek 2
Kei veld
Stijlveld
Houwersveld
Grote Ruit 1
Grote Ruit 2
Kleine Ruit 1
Kleine Ruit 2

Periode
Onbepaald (zilveren hanger)
Onbepaald (aardewerk)
Steentijd (lithisch materiaal), late middeleeuwen, nieuwe tijd
Nieuwe tijd (steengoed, geglazuurd aardewerk, pijpaarde)
Steentijd (lithisch materiaal), nieuwe tijd (steengoed, geglazuurd aardewerk)
Steentijd (lithisch materiaal), nieuwe tijd (steengoed, geglazuurd aardewerk)
Steentijd (lithisch materiaal), nieuwe tijd (steengoed, geglazuurd aardewerk, geweerkei)
Steentijd (lithisch materiaal), nieuwe tijd (steengoed, geglazuurd aardewerk)
Steentijd (lithisch materiaal), nieuwe tijd (steengoed, geglazuurd aardewerk)

Wouters et al. 1999.
Van Impe et al. 1987; Vynckier 2013.
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Type onderzoek
toevalsvondst
veldkartering
veldkartering
veldkartering
veldkartering
veldkartering
veldkartering
veldkartering
veldkartering
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Figuur 18: Plangebied geprojecteerd op de CAI-kaart (bron: geopunt.be)
Tabel 4: Overzicht van archeologienota’s en nota’s uitgevoerd in de omgeving van het plangebied, sinds 1 april 2016
CAI-ID
5095

Bureau
Condor bvba

Projectcode
2017D15+16

Locatie
Kleine Kruisstraat

Publicatie
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/5095

5098
14708
18113
5485

Condor bvba
ARON bvba
ARON bvba
ARON bvba

Amandinaweg
Pierpontstraat
Pierpontstraat
Trompetweg

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/5098
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/14708
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/18113
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/5485

782

ARON bvba

2017D17+18
2018F3
2021C53
2017F4 +
H22
2018J196

Trompetweg

HAAST bvba
HAAST bvba
ARCHEBO

2019E85
2019F103
2018K168

Rummerweg I
Rummerweg II
Daelersveld

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindversla
gen/782
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/11222
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/11940
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/11519

11163
11940
11519

Alle CAI-elementen in en rond Herk-de-Stad wijzen op late bewoningssporen vanaf de 12de eeuw
wanneer de middeleeuwse stad is gesticht. Naast laatmiddeleeuwse bewoningssporen levert de
omgeving ook heel wat aanwijzingen naar de nieuwe tijd en de nieuwste tijd. Steentijd, ijzertijd en
Romeinse tijd zijn niet afwezig in de omgeving, maar zijn eerder schaars en beperkt.
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3.1.5. LANDSCHAPPELIJKE SITUERING VAN HET PLANGEBIED
•

GEOLOGISCHE SITUERING VAN HET PLANGEBIED

Onder dit recente geologische pakket ligt het plangebied volgens de tertiaire geologische kaart binnen
de formatie van Eigenbilzen (Figuur 19). Deze afzettingen uit het Laat-Rupelien kenmerken zich door
kleihoudend, weinig glauconiethoudend, grijs tot groengrijs glimmerhoudend fijn zand, die onderaan sterk
kleihoudend is. Deze Vroeg-Oligocene mariene zanden en kleien zijn 29 miljoen jaar oud en kunnen tot
25 m dik zijn en ligt bovenop de Boomse klei die in de rivierdepressies direct onder het quartair pakket ligt.

Figuur 19: Plangebied geprojecteerd op de tertiair geologische-kaart (bron: geopunt.be)

De quartaire geologische kaart geeft aan dat het plangebied zich in een zone bevindt waar geen holocene
en/of tardiglaciale afzettingen aangetroffen worden bovenop de Pleistocene sequentie (Figuur 20). Het
profiel type 1 bestaat uit quartaire hellingsafzettingen (HQ) en/of eolische afzettingen uit het laatpleistoceen, Weichseliaan (ELPw) die gaan van zand tot silt/loess. Het plangebied bevindt zich in de regio
waar de afzettingen beperkt zijn tot zand, lemig zand en zandleem.
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Figuur 20: Plangebied geprojecteerd op de quartair geologische-kaart (bron: geopunt.be)

•

BODEMKUNDIGE SITUERING VAN HET PLANGEBIED

Figuur 21: Plangebied geprojecteerd op de bodemkundige-kaart (bron: geopunt.be)
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De bodemkundige kaart (Figuur 21) geeft aan dat het projectgebied voor het overgrote deel een Lhczbodem is waarbij enkel in het zuiden een deel tot een Ldcz-bodem vertoont. De OB ingekleurde zone in
de zuidoostelijk hoek van het projectgebied kan op basis van de gekende bodemtypes ondergebracht
worden onder de Lhcz-bodem en de zuidwestelijke hoek als een Ldcz-bodem.
Een Lhcz-bodem staat voor een sterk gleyig, natte (h) zandleembodem (L) met verbrokkelde textuur B
horizont (c) waarvan sedimenten lichter of grover worden in de diepte (z). Bij de landbouwgronden is de
humeuze bovengrond 25-30 cm dik, grijsbruin, en vertoont roestverschijnselen in het benedengedeelte.
Onder bos heeft Lhc een ruwe humusbedekking. De onderliggende uitgeloogde horizont is duidelijk roestig
en bleek tot grijsgeel; de verbrokkelde textuur B is eveneens sterk gegleyifieerd, zeer onregelmatig en
vertoont grilllige vlekken, bruinachtig en sterk roestig. De Lhc gronden vertonen periodiek sterke
wateroverlast. De gronden zijn weinig geschikt voor akkerbouw, maar geschikt voor weide alhoewel de
bodem in de zomer sterk kan uitdrogren.
Een Ldcz-bodem is gelijkaardig aan een Lhcz-bodem, met die uitzondering dat het hier om een matig
gleyige, matig natte zandleembodem (d) gaat met donker grijsbruine bouwvoor. Onder de Ap komt een
bleekbruin uitgeloogde horizont voor die aan de kontaktzone met de textuur B zwakke roestverschijnselen
vertoont. De textuur B is gaaf maar met roest gevlekt bij Ada; bij Ldc is de textuur B verbrokkeld, sterk
gevlekt en door oxydo-reductieverschijnselen met bruinrode en grijze vlekken doorweven. Soms wordt het
materiaal zwaarder of zandiger in de diepte. Heel dikwijls komt op wisselende diepte het Tertiair substraat
voor. Boven het klei- of klei-zandsubstraat komt veelal een roestige band voor ten gevolge van het
stagnerend water. Roestverschijnselen beginnen globaal in het bovenste deel van de textuur B.

Figuur 22: Plangebied geprojecteerd op de WRB Soil Units 40k-kaart (bron: geopunt.be)

De WRB Soil Units kaart (Figuur 22) geeft aan dat die Lhcz-bodem ook omschreven staat als een Eutric
Retic Stagnosol wordt omschreven als een bodem met een Loamic textuur, een Ruptic morfologie, een
Eutric vruchtbaarheid en een Stagnic drainage. Dit laatste betekent dat het grootste deel van het plangebied
zich kenmerkt door beperkte drainage waarbij het oppervlaktewater moeilijk wordt afgevoerd op een
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natuurlijke wijze. De Ruptic morfologie geeft aan dat het gebied zich kenmerkt door eolische
zandafzettingen bovenop het Tertiair kleiig zand van mariene oorsprong.

•

TOPOGRAFISCHE SITUERING VAN HET PLANGEBIED

De historische stadskern Herk-de-Stad ligt net ten zuiden van de zogenaamde Depressie van Halen-Schulen
of Schulensmeer, een gebied in vochtig Haspengouw, en ontwikkelde zich op de linkeroever van de Herk,
op een kleine verhevenheid rond 32,30 m TAW in een gebied met dalend reliëf naar de Demervallei die
gekenmerkt is door de aanwezigheid van een vruchtbare zandleembodem.
Het plangebied aan de Pikkeleerstraat ligt binnen een bebost parkgebied aan de rand van nieuw verkaveld
woongebied, Oppum (Figuur 23).

BP4
BP1

BP2

BP3

BP5

Figuur 23: Plangebied geprojecteerd op de topografische-kaart met aanduiding van de controleboringen binnen het effectieve
projectgebied (blauw kader) (bron: geopunt.be)

Het digitaal hoogtemodel DHM (Figuur 24) toont aan dat het plangebied is gelegen aan de voet van een
zuidoost-noordwest georiënteerd heuvelplateau dat een 40 m TAW een kleine 10 m boven de vlakte
uittorent en bijna 20 m verschil vertoont met de Herk-vallei. Het plangebied aan de voet van het
heuvelplateau de Keiberg ligt op een 34-35 m TAW. Hierdoor is het logisch dat de moederbodem binnen
het plangebied is afgedekt met een colluvium-pakket zoals is vastgesteld via controleboringen (zie 3.2.
Terreinevaluatie, p.32-34). In het iets noordelijker en iets lager gelegen projectgebied aan de Pierpontstraat14
is een colluvium-pakket van 0,20 m - 0,30 m geregistreerd terwijl het binnen het hoger gelegen plangebied
aan de Pikkeleerstraat dat zich dichter bij de Keiberg bevindt, blijkt het colluvium-pakket 0,50 m dik.
De DHM-kaart (Figuur 24) maakt alvast duidelijk dat het plangebied niet gelegen is in een gradiëntzone en
bijgevolg ook lage intrinsieke waarde heeft naar onderzoek van steentijd artefactensites. In functie daarvan
is het ook nuttig om te stellen dat de waterlopen meer dan 200 m verwijderd liggen van het plangebied.

14

Lees, Augustin, Wesemael 2021.
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De N-Z en O-W hoogteprofielen (Figuur 25) geven aan dat het plangebied licht en geleidelijk afhelt naar
het noorden en naar het oosten. Met ongeveer 1 m verschil tussen de noordrand en de zuidrand over een
afstand van ca.165 m is dit een hellingsgraad van 0,6%. Het hoogteverschil tussen de oostgrens en de
westgrens is ongeveer 1,5 m over een afstand van ca.185 m is dit een hellingsgraad van 0,8%. Deze
hellingsgraad verklaart waarom het A terrein over de hele breedte van 72 m een verschil zit van 0,65 m.

Figuur 24: Plangebied geprojecteerd op de DHM-kaart. Boven: overzicht – onder: detail met aanduiding van de hoogteprofielen
(bron: geopunt.be)
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Figuur 25: Hoogteprofielen van het plangebied. Boven: noord-zuid georiënteerd hoogteprofiel 1 – onder: oost-west georiënteerd
hoogteprofiel 2 (bron: geopunt.be)

Op basis van de kaart met overstromingsgevoelige gebieden (Figuur 26) is duidelijk dat het plangebied niet
gelegen is binnen overstromingsgevoelig gebied. En door het vlakke gebied van de Bleuk is het plangebied
ook niet erosiegevoelig zoals de bodemerosiekaart aangeeft (Figuur 27). Maar dit vlakke gebied aan de voet
van het heuvelplateau, de Keiberg maakt dat het gebied onderhevig kan zijn van de afzetting van
erosiepakketten (colluvium) zoals lager al is opgemerkt tijdens recent archeologisch vooronderzoek aan de
Pierpontstraat.

Figuur 26: Plangebied geprojecteerd op de kaart met overstromingsgevoelige gebieden (bron: geopunt.be)
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Figuur 27: Plangebied geprojecteerd op de bodemerosie-kaart met aanduiding van het effectieve projectgebied (rood kader)
(bron: geopunt.be)

•

HYDROGRAFISCHE SITUERING VAN HET PLANGEBIED

De Herk ontspringt in de omgeving van Corswarem en stroomt in noordelijke richting tot net voorbij
Alken waar de Herk samenvloeit met de Mombeek. De Herk loopt verder in noordwestelijke richting langs
Stevoort en Herk-de-Stad om daar westwaarts door te lopen tot het net boven Halen samen met de Gete
uitmondt in de Demer (Figuur 28).

Figuur 28: Overzicht van de loop van de Herk (bron: wikipedia.org)
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Ten zuiden van het projectgebied loopt de Bleukveldbeek dat op oudere kaarten ook aangeduid staat als
de Winterbeek. De Bleukveldbeek ontspringt op de Keiberg, een plateau dat ten zuidwesten van het
projectgebied ligt op 41 m TAW. De Bleukveldbeek stroomt, eerst overwelfd onderdoor de nieuwe
woonwijk Oppum, in noordoostelijke richting om iets meer dan een kilometer verder en zo’n 20 m lager
in moerassig gebied uit te monden in de (oude) Herk.
Een andere waterloop in de omgeving van het plangebied is de Groot Ruitbeek die ten oosten van het
plangebied is gesitueerd en min of meer parallel met de Bleukveldbeek stroomt.
Dat de lokale waterlopen vertrekken van de Keiberg en in noordoostelijke richting stromen richting Herk
benadrukt des te meer dat de oostflank van het heuvelplateau onderhevig is aan colluvium afzettingen.

3.2. TERREINEVALUATIE
Op dinsdag 1 juni 2021 is een terreinevaluatie uitgevoerd met controleboringen om een beter beeld te
kunnen vormen van de bodemopbouw en om de graad van verstoring te bepalen.

3.2.1. TERREINVERKENNING

1: westzijde

2: zuidzijde (zone tussen A- en C-terrein)

3: oostzijde (zone tussen A- en B-terrein)

4: zuidzijde ter hoogte van staantribunes
5: noordoostrand
Figuur 29: Overzicht van het A-terrein en het huidige betonnen pad eromheen (foto’s: Peter Cosyns)

Rondom het A-terrein zal een nieuw betonnen pad van een meter breed aangelegd worden ter vervanging
van het huidige pad. De impact van de voorziene werkzaamheden op de bodem zal de verstoringen door
de aanleg van het eerdere pad niet overtreffen (zie 4.2. Impact).
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3.2.2. CONTROLEBORINGEN
In totaal zijn vijf boorpunten geplaatst op het A-terrein (Tabel 5). Rekening houdend met de grootte van
het terrein en de zonering in een vlak zuidelijk deel en een hellend noordelijk deel is een boorpunt gezet in
de vier hoeken van het terrein en een in de middencirkel (Figuur 23).
Tabel 5: Locatie van de controleboringen met WGS84-coördinaten

Boorpunt
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5

Locatie
NW-hoek voetbalveld
middencirkel
ZO-hoek voetbalveld
NO-hoek voetbalveld
ZW-hoek voetbalveld

NB
50°55’59.66”
50°55’59.04”
50°55’58.44”
50°56’00.14”
50°55’57.98”

OL
05°10’01.00”
05°10’03.00”
05°10’05.76”
05°10’05.65”
05°10’01.90”

Enkel met boorpunt BP1 in het minder opgehoogde noordwestelijke deel van het A-terrein is de C-horizont
—een matig nat, compact, grijs zand— bereikt op een diepte van 1,05 m onder het maaiveld (-Mv) (Figuur
30, Tabel 6). Bij de overige boorpunten is de onverstoorde moederbodem nooit bereikt door het moeilijk
te doordringen colluvium tussen de A-horizont en de C-horizont in combinatie met het aanzuigeffect van de
grondwatertafel op een diepte van ca.0,80 m -Mv. In boorpunt BP3 is door het aanzuigeffect van de
grondwatertafel zelfs het colluvium-pakket niet bereikt. Rekening houdend met een dikte van 0,50 m van het
colluvium-pakket in boorpunt BP1 ligt de moederbodem vermoedelijk voor de hele westrand van het Aterrein op een diepte van 1,05 m. Voor de rest van het A-terrein kan de diepte van de moederbodem geschat
worden rond 1,30 m -Mv aangezien het colluvium-pakket start op ca.0,80 m -Mv.15

A
A

A
A

colluvium

colluvium

C

colluvium

colluvium

A

Figuur 30: Overzicht van de loop van de Herk (bron: wikipedia.org)

Omdat in boorpunt BP3 het colluvium niet is bereikt is het niet uitgesloten dat de moederbodem in de zuidoostelijke
hoek nog iets dieper kan liggen.

15
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Tabel 6: Bespreking van de controleboringen
Gelaagdheid Diepte
Beschrijving
Laag 1

0 – 0,10 m

Laag 2
Laag 3
Laag 4

0,10 m – 0,30 m
0,30 m – 0,55 m
0,55 m – 1,05 m

Laag 5

vanaf 1,05 m

Laag 1

0 – 0,10 m

Laag 2

0,10 m – 0,30 m

Laag 3
Laag 4

a: 0,30 m – 0,55 m
b: 0,55 m – 0,85 m
0,85 m – 0,90 m

Laag 1

0 – 0,10 m

Laag 2
Laag 3

0,10 m – 0,30 m
a: 0,30 m – 0,55 m
b: 0,55 m – 0,75 m

Laag 1

0 – 0,07 m

Laag 2
Laag 3

0,07 m – 0,30 m
a: 0,30 m – 0,55 m
b: 0,55 m – 0,80 m

Laag 4

0,80 m – 0,95 m

Laag 1

0 – 0,10 m

Laag 2
Laag 3
Laag 4

0,10 m – 0,30 m
0,30 m – 0,55 m
0,55 m – 0,95 m

BP1
matig droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem, veel
wortels
droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem
droog, matig compact bruin zandleem
nat tot zeer nat, mul gevlekt oranje/bruin/grijs gemengd
zandleem en klei met houtskoolpartikels en roestconcreties
matig nat, compact grijs zand
BP2
matig droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem, veel
wortels
droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem met
baksteengruis en partikels gebakken klei
a: matig droog, matig compact bruin zandleem
b: zeer nat, zeer compact bruin zandleem
zeer nat, mul gevlekt oranje/bruin/grijs gemengd zandleem en
klei met houtskoolpartikels en roestconcreties
gestopt wegens de compactheid en de aanzuiging door de
aanwezigheid van de grondwatertafel
BP3
matig droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem, veel
wortels
droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem
a: matig droog, matig compact bruin zandleem
b: zeer nat, zeer compact bruin zandleem
gestopt wegens de compactheid en de aanzuiging door de
aanwezigheid van de grondwatertafel
BP4
matig droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem, veel
wortels
droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem
a: matig droog, matig compact bruin zandleem
b: zeer nat, zeer compact bruin zandleem
gestopt wegens de compactheid en de aanzuiging door de
aanwezigheid van de grondwatertafel
zeer nat, mul gevlekt oranje/bruin/grijs gemengd zandleem en
klei met houtskoolpartikels en roestconcreties
BP5
matig droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem, veel
wortels
droog, compact donkergrijs-donkerbruin zandleem
droog, matig compact bruin zandleem
zeer nat, mul gevlekt oranje/bruin/grijs gemengd zandleem en
klei met houtskoolpartikels en roestconcreties

Omschrijving
gelaagdheid
graszode
bouwvoor
opgehoogde grond
verstoord pakket
(colluvium)
moederbodem
graszode
bouwvoor
opgehoogde grond
verstoord pakket
(colluvium)

graszode
bouwvoor
opgehoogde grond

graszode
bouwvoor
opgehoogde grond

verstoord pakket
(colluvium)
graszode
bouwvoor
opgehoogde grond
verstoord pakket
(colluvium)

De controleboringen hebben aangetoond dat de bodemopbouw antropogene verstoringen kent
tot aan het colluvium-pakket welke zich bevindt op een diepte van minimaal 0,55 m -Mv en
maximaal 0,85 m -Mv. Een colluvium-pakket van 0,50 m dikte ligt bovenop de moederbodem.
Omdat de C-horizont op minimaal 1 m diepte ligt zal de installatie van het kunstgrasveld de
moederbodem nergens verstoren. De graafwerkzaamheden blijven namelijk beperkt tot de Ahorizont en zullen sporadisch tot aan het colluvium-pakket reiken.
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4. VERWACHTINGEN EN IMPACT
Het bureauonderzoek heeft voldoende informatie opgeleverd om een uitspraak te doen naar de potentiële
verwachtingen qua archeologie. Anderzijds kan hierdoor een inschatting gemaakt worden van de impact
van de geplande werkzaamheden op het voorziene archeologisch potentieel.

4.1. VERWACHTINGEN
Op basis van de gegevens in de CAI-databank is duidelijk dat er amper bouwkundig erfgoed aanwezig is in
de nabije omgeving van het plangebied. Bovendien betreft het gekende erfgoed enkel 19de en 20ste eeuwse
elementen zoals vakwerkhoeves en het kasteel van Pierpont. De nog bewaarde erfgoedobjecten zijn dus
vrij jong, maar de oude kaarten geven wel aan dat er zelfs tegen het plangebied gebouwen hebben gestaan
in de 18de eeuw die soms teruggaan tot de 16de-17de eeuw.
Recente archeologische ingrepen in de wijdere omgeving bevestigen de middeleeuwse bewoning sinds de
11de-12de eeuw dat dit gebied al sporadisch bewoond en ontgonnen was in de steentijd en de metaaltijden
met een intensifiëring van bewoning en activiteiten in de (late) ijzertijd, Romeinse tijd en de (volle)
middeleeuwen.
De verwachtingen naar archeologie zijn laag door:
•
•
•

•
•

de afwezigheid van enige aanwijzing van nu verdwenen structuren op oude kaarten (hierdoor is
duidelijk dat er niets wezenlijks moet verwacht worden voor de postmiddeleeuwse periode)
de ligging buiten de gradiëntzone (Figuur 31; hierdoor is het potentieel voor steentijd
artefactensites zeer laag)
de natte, slecht gedraineerde vlakte, die gekend staat als de Bleuk, is niet goed als akkerland of
locatie voor permanente bewoning (hierdoor lijkt het weinig waarschijnlijk dat
landbouwgemeenschappen zich hebben gevestigd binnen het plangebied of er actief aan landbouw
hebben gedaan)
de eerdere verstoring die is aangebracht door de aanleg van een drainagesysteem op een diepte van
0,80 m -Mv
de beperkte ingreep voor de aanleg van het kunstgrasveld tot een 0,50 m -Mv

Figuur 31: Schematisch overzicht van de gradiëntzone met aanduiding van de situering van het projectgebied (rode kader) (bron:
Verhoeven et al. 2010, p.87, fig.33)
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De slecht gedraineerde, natte terreinen zoals het plangebied heeft geen potentieel voor nederzettingssporen
uit het neolithicum, metaaltijd en Romeinse tijd. Het iets zuidwestelijker gelegen heuvelplateau Keiberg
vormt een pertinentere locatie om pre-middeleeuwse sporen van menselijke activiteiten aan te treffen (zie
3.1.4. CAI-databestand). Het zuidelijker gelegen Oppum lijkt dan weer meer voor de hand liggend om
vroege middeleeuwse nederzettingssporen te vinden (zie 3.1.2. Toponymie).
Het archeologisch potentieel binnen het plangebied wordt uiterst laag ingeschat omdat:
(1) het projectgebied al deels verstoord is tot op 0,80 m door de aanleg van een eerder drainagesysteem
(2) de controleboringen hebben aangegeven dat de moederbodem op een diepte van min. 1,05 m -Mv ligt
terwijl de geplande werkzaamheden de bodem tot maximaal 0,56 m diepte zal verstoren voor de aanleg van
het kunstgrasveld en het erbij horende nieuwe drainagesysteem
(3) het projectgebied zich bevindt binnen een gebied waar het colluvium-pakket 0,50 m dik is in
tegenstelling tot de beperktere 0,20-0,30 m in het iets noordelijker en iets lager gelegen projectgebied aan
de Pierpontstraat. Deze observatie versterkt de theorie dat het colluvium afkomstig is van de zuidwestelijk
gelegen Keiberg

4.2. IMPACT
De geplande bouwwerkzaamheden voorzien een ingreep in de bodem binnen het gebied van het
hoofdvoetbalveld (A-terrein) en een strook van 1 m voor de heraanleg van een betonnen pad. Hierdoor
beperkt de ingreep zich tot 30% van het ganse plangebied (7.997,5 m2 van de in totaal 26.559,62 m2).
Bovendien zal de impact van de grondwerken op het A-terrein beperkt blijven en de bodem amper
verstoren.
Omdat het voetbalveld een hoogteverschil kent van 0,65 m tussen de hooggelegen zuidrand en de
laaggelegen noordrand zal een nivellering uitgevoerd worden zonder het terrein volledig vlak te trekken. Er
blijft een hoogteverschil van maximaal 0,18 m bewaard zodat het terrein in noordelijke richting zal blijven
afhellen. De bodemingreep zal gemiddeld 0,30 m bedragen met een maximale verstoring tot 0,56 m -Mv
langs de zuidelijke rand van het voetbalveld en een beperkte afgraving in de noordelijke helft van maximaal
0,30 m -Mv tot helemaal geen afgraving aan de noordrand.
Op het B-terrein zullen de graszoden oppervlakkig gefreesd worden tot maximaal 0,15 m diepte waarna de
afgegraven humeuze grond van het A-terrein zal verspreid worden over het B-terrein, maar hiervoor is geen
De zuidelijke helft in de lengte (van doel tot doel) zal minimaal 0,30 m en maximaal 0,56 m afgegraven
worden en in de noordelijke helft zal dat tussen 0 en 0,30 m zijn. Dit komt erop neer dat het afgraven van
het terrein zich zal beperken tot de bouwvoor en een deel van een genivelleerde laag. Er zal bovendien
nooit doorheen het colluvium-pakket worden gegraven en grotendeels zal het colluvium-pakket niet eens
bereikt worden.
Rekening houdend met (1) de verstoring van de bodem tot een diepte van 0,80 m voor de aanleg van het
eerste drainagesysteem, (2) de beperkte diepte van de ingreep in de bodem voor de aanleg van het
kunstgrasveld en (3) het laag potentieel om archeologische sporen aan te treffen, bieden de geplande
bouwwerkzaamheden geen enkel perspectief op een zinvolle archeologische interventie.
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5. SAMENVATTING VOOR NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Omdat voetbalclub K. Herk-de-Stad FC haar hoofdterrein wenst te verbouwen van grasveld tot
kunstgrasveld dient een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd te
worden. Omdat het terrein meer dan 3.000 m2 bedraagt met een ingreep in de bodem die hoger is dan
1.000 m2 dient er bij het aanvraagdossier een document van aktename voor vrijgave van archeologie
toegevoegd te worden. Bijgevolg is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd om het archeologisch
potentieel van het projectgebied in kaart te brengen.
Op basis van een bureauonderzoek zijn voldoende gegevens verzameld die uitmondden in een gemotiveerd
advies voor vrijgave. De reeds verstoorde bodem door de aanleg van een eerder drainagesysteem, de
ondiepe ingreep voor de aanleg van het kunstgrasveld en de natte moeilijk te draineren grond zijn elementen
die aangeven dat een verdergezet archeologisch vooronderzoek hier niet moet uitgevoerd worden.
Rekening houdend met de uiterst lage kans op archeologische resten binnen het plangebied en het feit dat
de moederbodem dubbel zo diep ligt dan de voorziene bodemingreep zal een vervolgonderzoek weinig
bijdragen tot een verbetering van het plaatselijk historisch inzicht. Aangezien het hier weinig nuttig is om
nog verdere archeologische voorwaarden op te leggen is het totaal overbodig om een kosten-baten analyse
op te maken voor een verdergezet archeologisch traject aan de Pikkeleerstraat.

6. SAMENVATTING VOOR GESPECIALISEERD PUBLIEK
Ter hoogte van de Pikkeleerstraat wenst voetbalclub K. Herk-de-Stad FC haar hoofdterrein te verbouwen
van grasveld tot kunstgrasveld. Omdat het betrokken perceel de 3.000 m2 overschrijdt en de ingreep in de
bodem hoger is dan 1.000 m2 moet een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd en dient een
aktename voor vrijgave van verder archeologisch onderzoek toegevoegd te worden aan het aanvraagdossier
van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, zoals staat omschreven in artikel
5.4.2.3 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 van de Vlaamse Overheid (versie 01/04/2019).
Alle verzamelde informatie op basis van een bureauonderzoek hebben voldoende gegevens gegenereerd
die resulteren in een gemotiveerd advies voor vrijgave omdat een verdergezet archeologisch
onderzoekstraject niet wenselijk, niet nuttig en niet noodzakelijk is voor dit projectgebied. Het
archeologisch potentieel binnen het plangebied is enerzijds minimaal en anderzijds zal de archeologische
laag niet geroerd en dus niet verstoord worden. Enerzijds ligt het plangebied in een natte, slecht
gedraineerde zandleembodem aan de voet van een heuvelplateau, de Keiberg, met de moederbodem op
minimum 1 m -Mv. Anderzijds zal de ingreep in de bodem niet dieper gaan dan 0,56 m -Mv waardoor het
niveau met eventuele archeologie steeds verzegeld zal blijven onder een pakket van minimum 0,50 m tot
maximaal 1,00 m inclusief een halve meter colluvium en bijgevolg in situ bewaard blijven.
Rekening houdend met het feit dat de heraanleg van het voetbalveld op het A-terrein amper de bodem zal
roeren en de uiterst lage kans op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten binnen het
plangebied, zal bijkomend archeologisch onderzoek geen enkele meerwaarde genereren tot het inzicht van
de historische evolutie van de plaatselijke omgeving of het Haspengouws zandleemgebied. Aangezien de
installatie van het kunstgrasveld geen perspectief biedt tot enige kennisverwerving door middel van
archeologie is de opmaak van een kosten-baten analyse van een verdergezet archeologisch traject aan de
Pikkeleerstraat dan ook totaal overbodig en is het advies hier een vrijgave.
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Erfgoedobjecten
• Beschermde cultuurhistorische landschappen
Oude boomkwekerij De Pierpont
• Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Kasteel de Pierpont
• Beheersplannen
Herk-de-Stad - Oude Boomkwekerij De Pierpont
• Onroerenderfgoedrichtplannen
Haspengouw en Voeren - Hoogstamboomgaarden
• Erfgoedobjecten
Kasteel de Pierpont (bouwkundig element)
Domein De Pierpont (landschappelijk element)
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