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1. Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode
Actoren

Locatie

Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Site

Kadastrale gegevens
Oppervlakte onderzoeksgebied
Kadastraal percelenplan
Topografische kaart
Begindatum onderzoek
Einddatum onderzoek
Relevante termen thesauri OE

2017I106
Rik van de Konijnenburg
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
LIVACO nv, Leuvensesteenweg 1188, 1200 SintLambrechts-Woluwe
Limburg
Borgloon
Borgloon
Kasteel Rullingen
Percelen Borgloon, afd 1, Sie A, percelen 34b (partim),
35d, 37d, 39n, 40a (partim), 39b (partim)
Cfrt infra
Zie fig. 2
Zie fig. 3
23/11/2017
28/11/2017
bureauonderzoek

Bounding Box:
Nr
1
2
3
4

X
216892.108
216967.488
216880.175
216803.631

Y
167576.500
167656.140
167753.506
167659.500

Fig.1: Bounding Box
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Kadastrale gegevens: Het terrein is kadastraal geregistreerd Borgloon, afdeling 1, sectie A, percelen 34b
(partim = slotgracht), 35d, 37d, 39n, 40a (partim), 39b (partim). De op figuur 2 blauw ingekleurde zone omvat
alle terreindelen waar bodemingrepen zullen plaatsvinden.

Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 01/01/2017 © cadgis viewer
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Impact van het bouwprogramma op de kadastrale percelen:
-

-

-

34b – 35d: aan de zuidoostelijke hoek van de gracht met het kasteel (perceel 35d) zal een terras
gebouwd worden met een oppervlakte van 45,60 m² (oppervlakte buitenzijde terras). De rest van het
perceel – slotgracht – blijft onaangeroerd
37d: in het verlengde van de bestaande gracht zal de in het verleden gedempte gracht deels terug
uitgegraven worden over een oppervlakte van 370 m² (wateroppervlak), 527 m² inclusief oevers.
39n: het bestaande bijgebouw 2 wordt tot in de funderingen gesloopt en het terrein zal als tuin
heraangelegd worden. Aan de noordzijde wordt een bijgebouwtje 3 gezet met een oppervlakte van
10,5 m² en in de as ervan wordt een vijver gemaakt met een oppervlakte van 50,4 m²
40a: aan de oostzijde wordt een bijgebouw 2 voorzien met een grondoppervlak van 107,78 m²
39b: geen bodemingrepen gepland

Fig. 3 Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart. © NGI & cartoweb

Fig. 4 Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto 1979-1990. © geopunt.be
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1.1.2 Archeologische Voorkennis

In 1983 en 1984 werden op het terrein archeologische kampen georganiseerd door de vzw Jeugd & Cultuur
onder leiding van dhr. Tony Waegeman. De rapporten werden nooit gepubliceerd, maar in het archief van het
Gallo-Romeins Museum is een ongepubliceerd beknopt verslag van dat archeologisch onderzoek bewaard en
dhr. Waegeman bezit een uitgebreid, maar ongepubliceerd opgravingsverslag dat ons ter beschikking werd
gesteld. Aangezien het belangrijk is de resultaten van die opgravingscampagnes te confronteren met de
bodemingrepen waarop deze nota betrekking heeft, zal hierop verder ingegaan worden onder punt 1.2.3
Archeologische situering.

1.1.3 Onderzoeksopdracht
Randvoorwaarden
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande aanvraag omgevingsvergunning. Uitstel
van veldwerk wordt gevraagd om praktische redenen aangezien het verspreide kleinere en grote ingrepen
betreft die pas in de eindfase van de verbouwingswerken aan het kasteel van Rullingen zullen uitgevoerd
worden.
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en latere wijzigingen die voor archeologie in
werking traden op 1 juni 2016.
Overwegende dat,
-

de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt
(gga-zone), zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering,
de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden,
de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,
de betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woon- of recreatiegebied,
de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan
3000m² bedraagt,
de geplande ingreep in de bodem groter zal zijn dan 1000m²,

Dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning.
Vraagstelling
Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen. Dit
houdt in dat er informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid of afwezigheid van archeologisch
erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relatie met het omringende landschap, de

Borgloon – Kasteel Rullingen – projectcode 2017I106 - verslag van het bureauonderzoek

7

bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed worden ingeschat. Ook de
manier waarop de geplande bodemingrepen worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluatie.
Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
-

welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?
welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

Beschrijving van de geplande werken1
De geplande werken opgenomen in de bouwaanvraag zijn:
bouw van een terras tegen de zuidwestelijke hoek van het kasteel Rullingen,
bouw van een brug over de slotgracht voor de verbinding tussen perceel A37d en A39n,
afbraak van bijgebouw 2 en heraanleg als tuin,
bouw van een bijgebouw 2 in de noordoostelijke hoek van het terrein op perceel A40a
bijgebouw 3 en vijver op het noordoostelijke deel van het kasteeldomein (perceel A39n).
het open leggen van de gedempte slotgracht op perceel A37d in het verlengde van de bestaande
gracht.

Fig. 5: Gegeorefereerd overzichtsplan van het bouwprogramma © livaco nv

1

Voor het bouwprogramma werd als bijlage een exhaustieve bundel plannen toegevoegd
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Fig. 6: Overzichtsplan van het bouwprogramma, bestaande toestand – nieuwe toestand met betrekking tot de
bouw van het terras, de brug en bijgebouw 2 (afbraak en nieuwbouw) © livaco nv
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Fig. 7: terreinsnedes zoals aangegegeven op fig. 6 bestaande toestand, nieuwe toestand © Livaco nv

1: de bouw van het terras.
Tegen de zuidoostelijke hoek van het kasteel zal een terras gebouwd worden waarvan het vloerpeil
overeenkomt met het vloerpeil van het gelijkvloers van het kasteel. Het terras wordt verder uitgebouwd langs
de oostzijde van het kasteel met aansluitend de bouw van een nieuwe brug over de slotgracht. Het terras
wordt 5,80 m breed en 8 m lang waardoor het ongeveer tot het midden van de huidige slotgracht gebouwd zal
worden (oppervlakte buitenafmetingen = 46, 40 m², binnenoppervlakte = 43,62 m²). Doordat het terras op
gelijke hoogte ligt met het gelijkvloers van het kasteel ontstaat onder het terras een bergruimte die aansluit bij
de buitendeur in de huidige keldermuur van het kasteel. De verbinding tussen dit terras en de nieuw te
bouwen brug blijft beperkt tot de huidige oeverbreedte en zal aangelegd worden door op de huidige oever een
betonnen funderingsplaat aan te leggen. Om het niveauverschil op te vangen tussen het pad naar de brug en
de brug zelf zal de huidige oever deels 80 cm opgehoogd worden met een steenslagfundering. Voor de bouw
van het terras en de brug zullen damplaten in de slotgracht geplaatst worden waarna een pompinstallatie en
droogzuiging geplaatst wordt om vervolgens de funderingen te kunnen maken voor het terras en de doorloop
naar de nieuwe brug. De funderingen worden aangezet op kolomzolen op een diepte die pas gekend zal zijn
nadat de droogzuiging voldoende water heeft weggepompt om stabiliteitsmetingen uit te voeren. Op deze
kolomzolen worden pijlers gegoten waarop ter hoogte van het huidige maaiveld een betonnen vloerplaat zal
gegoten worden.
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Fig. 8: Inplantingsplan van het te bouwen terras © livaco nv

Fig. 9: Terreinsnedes en funderingsplan van het te bouwen terras © livaco nv
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2: de nieuw te bouwen brug. Aan de oostzijde van het kasteel, ter hoogte van de deur in de oostelijke vleugel
naast de poorten van het koetshuis wordt een bijkomende brug over de slotgracht aangelegd voor een directe
verbinding met het nieuw te bouwen bijgebouw 2. Het koetshuis zal ingericht worden als garage en om
voldoende ruimte te bieden voor auto’s om de garage in en uit te rijden wordt een hoek van de slotgracht
gedempt waardoor een rechthoekig pleintje ontstaat, parallel aan de kasteelmuren. De brug zelf wordt,
inclusief de opstaande zijmuren 3.20 m breed en vanaf het nieuw aan te leggen plein tot de overkant 6,61 m
lang. Om het niveauverschil aan de rechteroever op te vangen wordt een trap gemaakt en de oever zelf wordt
93 cm opgehoogd, inclusief de afwerking van het loopvlak van de brug. De brug zelf wordt gefundeerd op een
dubbele laag gewapend beton.
Voor de aanleg van de betonnen fundering zal de gracht deels drooggelegd worden en opgevuld conform de
richtlijnen van het stabiliteitsonderzoek.

Fig. 10: zicht op de oostelijke kasteelmuur, nieuwe toestand © Livaco nv

Fig. 11: Inplanting van de brug © Livaco nv

Fig. 12: doosnedes van de nieuw te bouwbrug © Livaco nv
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Fig. 13: bouwrichtlijnen voor de constructie van de brug zoals aangegeven op de bouwplannen © Livaco nv

3: het te slopen bijgebouw 2. In het verlengde van de te bouwen brug staat momenteel een dienstgebouw. Dit
zal volledig gesloopt worden tot in de funderingen en plaatsmaken voor groenaanleg.

Fig. 14: situering en opmetingen af te breken bijgebouw 2 © Livaco nv

4: Nieuw te bouwen bijgebouw 2. In het verlengde van de nieuw te bouwen brug, tegen de oever van de
Rullingenbeek wordt een nieuw bijgebouw 2 gebouwd met een grondoppervlak van 107,78 m². De funderingen
worden aangezet op een doorlopende in beton gegotenfunderingsmuur waarop verder gebouwd wordt. De
aanzetdiepte voor de betonnen fundering is nog niet bekend.
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Fig. 15: Grondplan, aanzichten en funderingsplan nieuw te bouwen bijgebouw 2 © Livaco nv
4: heraanleg van de slotgracht aan de westzijde van het terrein. Oorspronkelijk lag aan de westzijde van het
terrein een veel langere gracht dan nu het geval is. Het is de bedoeling om de slotgracht in ere te herstellen.
De open te leggen breedte wordt maximaal 4,50 m aan het wateroppervlak. De aansluiting met de bestaande
slotgracht is trechtervormig. De lengte van de open te leggen gracht is 82 m. De totale open te leggen
oppervlakte, wateroppervlak en oevers, bedraagt 527 m² (369 m² wateroppervlak, 158 m² oeveroppervlakte).
Het niveau van het wateroppervlak zal gelijk zijn aan het niveau van het wateroppervlak van de bestaande
slotgracht, -3 m onder het nulpeil van de bouw, +51,40 m TAW. Dit betekent dat het huidige maaiveld
uitgegraven zal worden tot een diepte van minstens 2,50 m tot 3,00 m.

Fig. 16: Inplanting van de open te leggen slotgracht en doorsnedes met gelijk waterpeil van de bestaande gracht © Livaco
nv
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5: bouw van bijgebouw 3 en aanleg van een vijver op perceel A39n
Aan de noordzijde van perceel 39n, centraal in het perceel wordt een bijgebouwtje ingepland met een
grondoppervlak van 10,5 m² wat betreft de funderingsplaat. In de as van het gebouwtje, aan de zuidzijde,
wordt een vijver aangelegd van 18,80 m x 3,80 m (71,44 m² buitenoppervlakte, wateroppervlak = 54 m²) en
2,00 m diep (1,60 m diepte zwemkom en 40 cm dikte fundering).

Fig. 17: situering bijgebouw 3 en vijver © Livaco nv

Fig. 18: schets van het bijgebouw 3 en de vijver in vooraanzicht en doorsnede (zwem)vijver © Livaco nv
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1.1.4 Werkwijze
Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst aan
de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde en
mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het projectgebied in te
kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen
geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in de bibliografie.
Om een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische
Inventaris geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be) en de verslagen van eerdere
onderzoeken binnen het projectgebied.
Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de
geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via
geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermalenkaart, Atlas der
Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van 1971 tot en met 2017; enkel de betekenisvolle
foto’s werden in deze studie opgenomen. Via het Cartesiusportaal werden de historische topografische kaarten
geconsulteerd, ook hier werden enkel de betekenisvolle kaarten opgenomen. Het kadasterplan werd
opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid
(http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).
Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via PYTHAGORAS software en bewerkt met CORELDRAW X6.

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied
Geografische en
topografische situering

Fig. 19: Situering van het
onderzoeksgebied op het DHM
LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M op
projectgebiedschaal © Geopunt.be
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Niveaus:
-

peil oppervlakte water in de slotgracht: +51.40 m TAW
maaiveld grasvlak ten noorden van het kasteel (oude, gedempte slotgracht: stijgt van +52,90 m naar
+53,26 m TAW
maaiveld nieuw bijgebouw 2: +52.04 m TAW, waterpeil Rullingenbeek: +51,58 m TAW (waterpeil
Rullingenbeek aan de straat: +51.10 m TAW
maaiveld bijgebouw 3: +51.52 m TAW
maaiveld aan de garages: +52.18 m TAW
maaiveld oever tussen slotgracht en de oostelijke hoek van het kasteel (inplanting terras): +51,77 m
TAW

Fig. 20: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M op macroschaal © Geopunt
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Fig. 21: Hydrografische situering van het projectgebied. © Geopunt

Fig. 22: Van nature overstroombare gebieden © Geopunt.be

Het projectgebied ligt op de linkeroever van de rechtgetrokken Rullingenbeek, een zijriviertje van de Herk die
ten noorden van het domein stroomt. Uit de hoogtekaarten blijkt duidelijk dat het
kasteeldomein/projectgebied in het estuarium ligt van de Rullingenbeek met de Herk. Het terrein daalt dan ook
licht van zuid naar noord en situeert zich qua TAW-niveau tussen 52 m en 53 m. De ligging in het
samenvloeiingsgebied van twee riviertjes, aan de basis bovendien van vrij steile hellingen, ten noordoosten en
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zuidwesten van het projectgebied stijgt het niveau vrij snel naar +59 m TAW en hoger, maakt het
projectgebied enerzijds gevoelig voor overstromingen, anderzijds is het gebied onderhevig aan zowel alluviale
als colluviale afzettingen. De overstromingsgevoeligheid is duidelijk zichtbaar op de kaart met van nature
overstroombare gebieden (fig. 22). Het projectgebied ligt in een dergelijk gebied, omgeven door gebied dat
zowel gevoelig is voor overstromingen met water als met modder (colluvium).

Geologische en bodemkundige
situering
Fysisch-geografische gegevens:
geomorfologie en tertiair-geologische en
quartair-geologische situering van het
projectgebied2

Fig. 23: Het onderzoeksgebied op de
tertiairgeologische kaart © geopunt.be.

Op het kaartblad Sint-Truiden3 bestaat de eerste grote mariene Tertiaire transgressie uit de Formatie
van Heers. In kalm water werden de Mergels van Gelinden afgezet. De ondiepere equivalenten van
het Lid van Gelinden facies zijn de Zanden van Orp. Tijdens het Boven-Paleoceen transgredeerde de
zee een tweede maal en werd de Landen Groep afgezet. Tijdens deze afzettingsperiode werd bijna
een bijna volledige sedimentatiecyclus - een evaporietsequentie ontbreekt - doorlopen (Gulinck,
1973). Het onderste gedeelte van de Landen Groep bestaat uit mariene sedimenten van de Formatie
van Hannut, afgezet tijdens een transgressieve fase. In een marien milieu werd de ‘Tuffeau’ van
Lincent afgezet. Door het ondieper worden van het afzettingsmilieu, gaat de ‘tuffeau’ over naar een
meer zandig facies, nl. het Zand van Grandglise dat enkel in het noordwestelijk gedeelte van het
kaartblad aangetroffen wordt. Tijdens de daarop volgende regressie wordt het continentale facies van
de Landen Groep afgezet: de Formatie van Tienen. Deze afzettingen van fluviatiele en lagunaire oorsprong
komen in een smalle zuidzuidwest - noordnoordoost gerichte band voor gaande van Eghezée
over Tienen, Diest, Beringen tot Leopoldsburg. Ze vullen een geulvormige insnijding
op die meer dan 50 m diep kan zijn en waarschijnlijk het gevolg is van de erosieve werking van een
rivier tijdens een periode met een relatief lage zeespiegelstand.
Door de verschuiving van het subsidentiecentrum naar het noordoosten, in de richting van de
Nederrijn Slenk, treedt er op het einde van het Eoceen opnieuw een transgressie op. Lokaal is er een sterke
subsidentie en de mariene Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (Groep van Tongeren) rust
rechtstreeks op het Krijt volgens een nieuwe zuidoost richting; tijdens het Tertiair is de zee nog nooit
zover landwaarts doorgedrongen.

2

Bogemand F., 2005. Legende overzichtskaart Quartairgeologie Vlaanderen, Brussel: Vrije Universiteit Brussel in opdracht
van Vlaamse Overheid Dienst Leefmilieu, Natuur en Energie.

3

CLAES, S., en GULLENTOPS, F., 2001 - Kaartblad 33 Sint-Truiden. Toelichtingen bij de geologische kaart van België - Vlaams
Gewest. Belgische Geologische Dienst en Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, Brussel.
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Fig. 24: Het onderzoeksgebied op de quartiargeologische kaart © geopunt.be.
Op de quartairgeologische kaart ligt het projectgebied op de rand van een zone gekarteerd als
profieltype 3a met aan de zuidwestzijde een smalle rand gekarteerd als profieltype 2. Profieltype
3a wordt gekenmerkt door een opeenvolging van Fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan
(FLPw), daarop komen hellingsafzettingen uit het Quartair voor en eolische siltafzettingen (löss)
van het laat- Pleistoceen (ELPw en/of HQ), mogelijk vroeg Holoceen met daarop weer fluviatiele
afzettingen van het Tardiglaciaal en Holoceen (FH). Dit profieltype volgt de loop van de
Rullingenbeek en de Herk.

Fig. 25: Typeprofiel 3a Quartairgeologische kaart

Op de bodemkaart van België is het projectgebied gekarteerd als OT; vergraven terrein. De meeste
kasteeldomeinen zijn als OT-zones ingekleurd. Op de WRB-kaart staat het gebied ingekleurd als een technosol;
bodem met grote antropogene invloeden. Aan de noordoostelijke rand, tegen de Rullingenbeek, is een smalle
zone ingekleurd als AFp bodem, een zeer natte leembodem zonder profiel. In de omgeving en aansluitend bij
het kasteeldomein, zijn de overheersende bodemserie Adp en ADp(c); matig natte leembodems zonder
profielontwikkeling en matig natte leembodems zonder profielontwikkeling met (c) een bedolven textuur B
horizont op minder dan 80 cm diepte.
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Fig. 26: Het onderzoeksgebied op
de bodemkaart volgens de
Belgische Classificatie ©
Databank Ondergrond
Vlaanderen.

Fig. 27: Het onderzoeksgebied op de
bodemkaart volgens de WRB ©
Databank Ondergrond Vlaanderen.

Op de bodembedekkingskaart is het projectgebied ingekleurd als een kasteel met bijgebouwen, slotgracht en
aangelegd park met bomen en grasvelden. De stroken aangeduid in bruin, overig onafgedekt, zijn echter
gekasseide wegen en zouden beter als overig afgedekt ingekleurd geweest zijn.
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Fig. 28: Het onderzoeksgebied op de
bodembedekkingskaart opname
2012. © Geopunt.

1.2.2 Historische situering4
De heren van Rolinghen waren leenmannen van de graven van Loon. De oudst bekende telg is Egbert die in 1135
vermeld wordt als getuige bij de stichting van de abdij van Averbode. In 1288 vecht Hendrik van Rolinghen aan
de zijde van de graaf van Loon in de slag bij Woeringen. In de funderingen van het kasteel werd in 1981-82 een
oude kern van mergel en silex teruggevonden. Dit restant van een middeleeuwse constructie blijft een
onvoldoende bewijs voor de door J. Daris geformuleerde hypothese als zou er oorspronkelijk een mottoren
gestaan hebben. In de tweede helft van de 15de eeuw komt Rullingen in het bezit van de familie van Hulsberg
Schaloen en in 1575 gaat het door huwelijk over naar de familie van Voordt. Zij liet het kasteel in de eerste helft
van de 17de eeuw ombouwen tot een waterkasteel in Maasstijl. Volgens een stichtingsakte van 1622 werd er
toen een huiskapel opgericht sur la motte de Rullingen. Op de Ferrariskaart (1771-77) worden het kasteel en de
hoeve voorgesteld als twee tegenover elkaar gelegen U-vormige complexen. In de loop van de 18de en de eerste
helft van de 19de eeuw wordt het geheel gemoderniseerd door de familie de Zeegraedt: zij bouwen tussen 17611789 de pachterwoning met buitenschuur, verwijderen de kruisen uit de vensters van het kasteel, en vormen het
Franse park om tot een park in landschapsstijl; naast de hoeve wordt een woning voor de jachtwachter gebouwd,
en de oude slotkapel wordt vervangen door koetshuizen. In 1806 komt Rullingen door huwelijk in het bezit van de
familie Claes. In de Atlas van de Buurtwegen (1844) verschijnt het complex in zijn grootste uitgestrektheid; vooral
de hoeve was inmiddels sterk uitgebreid. Circa 1850 bouwt Eugène Claes in het verlengde van de oostelijke
dienstvleugel naar het park toe een oranjerie van glas en metaal. In 1910 wordt Rullingen aangekocht door ridder
Pangaert d'Opdorp. Een grote brand in 1920 verwoest het grootste gedeelte van de kasteelhoeve en de
dienstvleugel van het kasteel, gevolgd door een nieuwe bouwcampagne: de verwoeste dienstgebouwen en de
resten van de hoeve worden gesloopt en vervangen door een formele, zogenaamde Franse tuin; het vervallen
waterkasteel wordt in 1921-35 gerestaureerd naar ontwerp van Langerock (Luik) in neotraditionele stijl met
neorenaissance-inslag. De slotgracht wordt aan de uiteinden gedeeltelijk gedempt en van afbraakmateriaal
worden enkele nieuwe dienstgebouwen opgetrokken. Het complex wordt in 1978 verworven door de Provincie
Limburg, die het als hotel-restaurant verhuurt.
4

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016: Kasteel van Rullingen met Engels park, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31855

Borgloon – Kasteel Rullingen – projectcode 2017I106 - verslag van het bureauonderzoek

22

Beschrijving
Engels park met enkele merkwaardige beuken en exotische boomsoorten. De oorspronkelijke toegang tot het
domein is een hek met gietijzeren zuilen met cannelures en hardstenen pijlers, bekroond met een staande leeuw.
In zijn huidige vorm een U-vormig complex van baksteen, verankerd met gietijzeren ankers; muur- en hoekbanden
van mergelsteen en deels van hardsteen. Gedeeltelijk kalkstenen onderbouw. Overwegend schilddaken (leien en
kunstleien). Houten kroonlijsten met gesculpteerde modillons. De hoofdingang in de zuidvleugel is bereikbaar via
een stenen brug (1885) over de slotgracht. Soort van dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen; twee
rijen afgewolfde dakkapellen. Neorenaissance deuromlijsting met geblokte pilasters, waarop een deels open
fronton met voluten en wapenschilden. Boven de deur een venster in aedicula-omlijsting. Aan weerszijden
gevelstenen uit de periode van de restauratie met opschrift ANNO 1640; het is niet duidelijk waarop dit jaartal
slaat. Achtergevel uitgebreid met veranda naar ontwerp van J. Martens in 1983.
De zuidelijke toren is het best bewaarde onderdeel; deels omlijstingen en ontlastingsbogen van originele
kruiskozijnen; ronde, blinde nis in de voorgevel (zonnewijzer?); achthoekige torenspits met klokvormige
bekroning.
Korte westvleugel onder wolfsdak uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Noordvleugel met koetspoorten en
centraal middenrisaliet met in- en uitzwenkende geveltop (tweede kwart 20ste eeuw).
Alleenstaand zogenaamd jachthuis, oorspronkelijk koetshuis, met neobarokke in- en uitzwenkende geveltoppen
(tweede kwart 20ste eeuw met oudere kern).
Interieur: de wanden van het grote salon in de toren zijn versierd met negen idyllische landschapsscènes, olieverf
op doek, gevat in een lambrisering (17de eeuw); mogelijk van elders afkomstig; de deuren van hetzelfde salon
zijn gedecoreerd door Josephine Claes (midden 19de eeuw) met onder meer muzikanten met een banderol
waarop de eerste noten van de opera “Les Huguenots” van G. Meyerbeer. Enkele schouwen uit de 18de eeuw.
Huiskapel uit de 19de eeuw met beschilderde wanden uit de 19de eeuw.

Fig. 29: Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart. © NGI en Geopunt.
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Fig. 30: gesynchroniseerd beeld van de Ferrariskaart (©arcanum – website www.mapire.eu) met een hedendaagse
topografische kaart.

Fig. 31: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854). © NGI.
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Fig. 32: Situering van het onderzoeksgebied op detailplannen van de Atlas der Buurtwegen, (ca. 1845). © Geopunt.be

Fig. 33: Projectie van het grondplan zoals weergegeven op de Atlas der Buurtwegen op de hedendaagse situatie
zoals weergegeven op het GRB © geopunt.be
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Fig. 34: Orthofotomozaïek herfst 1971 © geopunt.be

Fig. 35: Orthofotomozaïek herfst 1979-1990 © geopunt.be
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Fig. 36: Orthofotomozaïek opname 2000-2003. © geopunt.be

Fig. 37: Orthofotomozaïek opname 2013. © geopunt.be
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Fig. 38: Orthofotomozaïek opname 2017. © geopunt.be

1.2.3 Archeologische situering
Het kasteeldomein Rullingen/kasteel Rullingen is een beschermd monument (cfrt historische beschrijving) en
staat in de CAI geregistreerd als locatie ID 700682. De informatie opgenomen in de CAI is nogal beperkt: het
kasteel was vroeger omringd met water, maar de slotgracht werd aan de achterzijde gedempt. De vierkante
toren is het oudste gedeelte van het bouwwerk. Hij werd uit baksteen opgetrokken, waarschijnlijk in de tweede
helft van de 16de eeuw,
op de fundaties van een
oudere motte.

Fig. 39: Situering van
het onderzoeksgebied
ten opzichte van de
polygonen van het CAI
toestand 2017 ©
cai.erfgoed.net
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Ten westen van het projectgebied bevindt zich CAI-locatie 7006835; op ca 900 m van het projectgebied. bij
veldprospectie werden er sporen van een Romeinse villa aangetroffen: dakpannen en silexsteen in boomgaard
en aangrenzende akkers.
Een andere CAI-locatie is 700684 op ca 1 km ten noordwesten van het projectgebied. Hier werd een complex
aangetroffen met een rijk tumulusgraf (genivelleerd), vierkant paalgat (mogelijk afkomstig van een hulpmiddel
om de heuvel op te werpen), paalgaten van de brandstapel en rechthoekige kuil. In de zuidelijke kant van de
heuvel lag een grote kuil waarin een houten grafkist werd teruggevonden met in de noordoostelijke wand een
kleine trap. In de kist: crematieresten van een man samen met verbrande dierenbeenderen. De heuvel
bedekte nog 8 (rituele) kuilen, waarvan 4 vierkante en 4 rechthoekige. In het tumulusgraf werden rijke
vondsten gedaan (glazen bolvormige asurne, twee glazen traanflesjes, azuurblauw glas, glazen fles, olielampjes,
dobbelstenen, terra sigillata, lans, bijltje, andere bronzen en ijzeren voorwerpen). Daarnaast vermeldt de
beschrijving van deze locatie nog 39 brandgraven (rechthoekige en cirkelvormige kuilen met enkele grafgiften
en crematieresten); bijna allemaal brandrestengraven. Nergens sporen van bekisting. Duidelijke voortzetting
van gebruik dat reeds in pre-Romeinse tijd in voege was. Zijn het ijzertijdgraven/graven uit vroeg-Romeinse
overgangsperiode? Vast staat dat er een onderbreking in de begraving moet geweest zijn want het terrein
werd doorploegd.

Eerder archeologisch onderzoek
In de jaren 1983 en 1984 werden, zoals eerder geschreven, door de organisatie Jeugd & Cultuur
opgravingscampagnes georganiseerd op het kasteeldomein. De resultaten hiervan werden tot op heden nooit
gepubliceerd, maar in het archief van de toenmalige leidend archeoloog, T. Waegeman, bevindt zich een
uitgebreid conceptverslag dat we ter inzage kregen.
Het archeologisch onderzoek spitste zich toe op de koer van het kasteel en de tuin ten noorden van het kasteel;
de ruimte tussen de twee armen van de slotgracht waar tot in 1920 de kasteelhoeve stond. Het resultaat zoals
beschreven in de conceptnota6:

Op het terrein werden eerst drie zoeksleuven getrokken, waarvan twee kleinere (A en B) op 45 graden ten
opzichte van de hoeken der rechter zijvleugel van het huidige kasteel. Loodrecht op sleuf B werd zoeksleuf C
getrokken, dwars over het terrein (opgedeeld in C1, C2, C3, C4 en C5). De bovenste teelaarde werd met de
graafmachine verwijderd. Vrijwel onmiddellijk kwamen fragmenten van funderingen der voormalige
kasteelhoeve te voorschijn. Mede op basis van oude kadastertekeningen, die intussen werden opgespeurd,
werden vervolgens de hoeken der verschillende gebouwen opgespoord, waardoor het merendeel van de
fundamenten vrij snel konden worden gelokaliseerd en blootgelegd. Vervolgens werden deze muurresten in
detail bestudeerd en opgetekend (= uitbreiding van Sleuf C1 die – deels – de buitenmuren van de pachthoeve
volgde) .

5

De locaties 700683 en 700684 vallen net buiten fig. 39
De volledige conceptnota omvat 204 bladzijden, enkel de belangrijkste conclusies werden overgenomen in de
oorspronkelijke schrijfwijze.
6
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Fig. 40: Opgravingsplan met aanduiding van de aangelegde werkputten © T. Waegeman
Tijdens de opgravingscampagne kwamen we tevens, via gesprekken met de bewoners van het naburige
Berlingen op het spoor van de zoon van de laatste pachter van de eertijdse kasteelhoeve, de Heer Timmermans,
woonachtig in Linkhout (inmiddels al overleden). Hij was ongeveer 15 jaar toen hij van school werd gehaald op
het ogenblik van de brand. Een zeldzaam feit dat een archeoloog kan rekenen op een ooggetuige om de
opgegraven ruimtes van verdwenen gebouwen naar funktie en inhoud te duiden. Het was dan ook een
onvergetelijk gebeuren toen Mr. Timmermans met ons langs de vrijgelegde funderingen liep en er ruimte en dier
identificeerde. Een zeldzame ontmoeting van heden en verleden zeker voor dhr. Timmermans.
Historische en archeologische sporen van een “moated site”
Stond op de plek van het huidige kasteel in het prille begin een versterkt herenhuis of woontoren, waarvoor
naar 12de-eeuws gebruik een eveneens door water omgeven neerhof of het eigenlijke woonerf van de heer lag ?
Dat de “mansus” van Ruilingen was aangelegd als een typisch oud-middeleeuwse motte steunt vooral op de vrij
late vermelding, dat Conrard van Voordt in 1623 een kapel stichtte “sur la motte de Ruilingen”. Het ruraal
domein of ’ curtis' wordt in de leenregisters van Kuringen wel steeds opnieuw omschreven als “domus et curia”,
huis en hof. De term 'curia' komt ook voor als synoniem voor 'curtis', nl. het omheind terrein dat een ruraal
verblijf omgeeft, en wordt in dat geval dikwijls gebruikt in combinatie met ' domus'. Het was Renerus van
Rolinghen, zoon van Eggebertus, die in 1218 de achterlenen Mechelen-Bovelingen, Pepingen en Rockelingen
aan de abdij van Averbode verkocht in ruil voor de kerk van Rukkelingen (?) en de mansus van Relingen. Maar
ook hier kan men niet absoluut zeker zijn of de term 'mansus' gebruikt wordt als oppervlaktemaat dan wel met
de betekenis van 'rurale ontginningen, huis met aanhorigheden en omheining, al dan niet met inbegrip van de
bewerkte landbouwgronden. Toch wordt mansus in de verheffingen van Rullingen afgewisseld met 'mansio' ,
wat staat voor ruraal herenhuis.
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Spijtig genoeg kregen we niet de kans de kelderruimtes van het kasteel systematisch archeologisch te
onderzoeken. Weliswaar vielen tijdens de reeds gestarte verbouwingswerken in deze kelders belangrijke
verschillen op in de bouwsubstantie van de funderingen, die er op kunnen wijzen dat het huidige kasteel
gedeeltelijk op oudere fundamenten werd opgebouwd. Deze oudere fundamenten, afwisselend uit silex en
mergel, concentreerden zich vooral in en aan de huidige kasteeltoren. De motekern kan dus de vorm gehad
hebben van een met grond uit de gracht verhoogd platform of van een door gracht en wal omgeven talud met
vierkant donjon. Toch bleven de observaties te fragmentair om sluitende konklusies te trekken.
Delen van de door de Rullingerbeek gevoede grachten rond de motekern en het neerhof kunnen makkelijk
herkend worden in het patroon der huidige kasteelgrachten. Een waterverf tekening uit het begin van de 19de
eeuw van Philippe de Corswarem toont aan dat de gracht eerst het kasteeleiland omsloot alvorens ook het
neerhof te omringen. Dit kon overigens ook archeologisch bevestigd worden. De funderingen van de 19deeeuwse orangerie rusten op dichte lagen steengruis boven de aanzet van een vroegere binnengracht,
waarschijnlijk gedempt ca. 1639, bij de bouw van het kasteel en de kasteelhoeve door baron Eichard van
Voordt. Korte palen en horizontale balken onder het baksteenpuin, zorgden voor bijkomende stabiliteit voor de
bouwsels boven deze kleiige grachtvulling.
Enkel in sleuf H, gegraven doorheen de voormalige poortdoorgang van de binnenschuur der inmiddels
verdwenen kasteelhoeve, werden een groot aantal middeleeuwse scherven aangetroffen. Ze bevonden
zich in een opgeworpen oude sliblaag, afkomstig uit de oude gracht omheen het neerhof. Vandaar ook hun
verspreide en meestal schuine of rechtopstaande positie in het slib. Hierin werden ook talrijke schelpfragmenten
van de zoetwatermossel aangetroffen. Deze gesloten vondst bestond voornamelijk uit rood-, wit- en
grijsbakkend aardewerk en Maaslands wit aardewerk (Andenne-, Brunssum-Schinveld-waar) uit de 13de eeuw.
De oudste fragmenten behoren tot Brunssum- Schinveldceramiek uit Periode A.(tot 1122) en Andenne uit
periode I (einde 11de -3de kwart 12de eeuw). De jongste, waaronder twee fragmenten bijna steengoed (protosteengoed) uit het einde van de 13de eeuw.

DE BOUW VAN EEN SEIGNEURIAAL HOEVEKASTEEL (1623-1639)
Tussen 1623 ( 1) en 1639 (2) zette baron Richard van Voordt de kroon op de uitbouw van zijn erfenis met de
bouw van een riant hoevekasteel in Maaslandse Renaissancestijl. Zelfingenomen maar realist tegelijk verzoende
Richard in de aanleg ekonomische met residentiele overwegingen. Aan de Herkzijde richtte de gesloten,
langgerekte kasteelhoeve zich aktief op de weilanden in de Herkvallei en de akkers langs de heuvelflanken van
het kleine zijdal, waarin het kasteel geborgenheid vond. Over een brug ('de artweghbrugge') verbond een weg
de monumentale hoevepoort (met duiventoren) met een andere boerderij, die Richard bezat in Berlingen, aan
de overzijde van de Herk (3). Sober waren de met Naamse steen omlijste doorbrekingen binnen de gesloten
baksteenwanden, sierlijk tegelijk de typisch 17de-eeuwse krulgevels aan de kasteelzijde (4).
De nabijgelegen hoeve naast het kasteel de Klee, eertijds een bezit van de abdij van Herkenrode, biedt ons nog
een benaderend reconstructiebeeld van de inmiddels verdwenen kasteelhoeve. Even imposant maar sober
waren de kwadratische volumes van de kasteelvleugels, in U-vorm uitkijkend op de open U van het neerhof.
Twee haakse dienst vleugels lieten het hoge corps-de-logis uitkijken op een ruime binnenplaats. Aan de
westelijke vleugel paalde ook de slotkapel met een kleine vierhoekige absis georiënteerd naar het oosten en
gewijd aan O.-L.-Vrouw en de H. Conrard.
Echt aristokratische allure kreeg het kasteel met zijn statische, maar sierlijk bekroonde toren. Wat
vooruitgeschoven, maar deelnemend aan het ritme van de oorspronkelijk met Naamse steen omlijste en sobere,
vierdelige gevelvensters, gaf hij met het corps-de-logis uitkijk op de 'pronckwaeteren oft fonteinen', die Richard
aan deze zuiver residentiële zijde van het kasteel liet aanleggen. Met de inrichting, tussen 1618 en 1639, van
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een tuin en vijver werd alvast de basis gelegd voor de huidige parkaanleg (5).
De militaire kaart van Ferraris (1770) suggereert dat het kasteel aan drie zijden omgeven werd door bos en/of
boomgaarden. De grachten lijken enkel het kasteel te omringen, behalve een wat uitwijkend verlengstuk aan de
oostzijde van de hoeve. Over de vijver laat de kaart ons echter In het ongewisse.
De kaart van Ferraris noopt echter, gezien haar funktie, tot enige omzichtigheid voor topografische
detailinterpretatie. Wel weten we uit processtukken (6), dat de aanleg van de waterpartijen heel wat ingrepen
vergden in de waterhuishouding van dit gebied. Vooral de afwatering naar de 'Meulenbeeck' van de door
bronnen en beek gevoede vijver en gracht en het al dan niet publieke karakter van deze voorzieningen, vormden
de inzet van een jarenlang durend dispuut tussen kasteelheer en naburen.
Zo werd Renier Timmermans verantwoordelijk gesteld voor de jarenlange wateroverlast aan de Herkzijde, ter
hoogte van de straat van Ruilingen naar Herten. Hij had nagelaten voormelde afwateringsbeek ('heel cleyn
beecksken, genaempt die Roosbeeck') te onderhouden, vooral daar waar deze onder de straat doorliep. Zowat
63 bunder bouwland en beemden waren daardoor jarenlang onbruikbaar geweest, de wijers door verlanding
niet langer bevist kunnen worden en de 'verdroncken straet’ jarenlang onbegaanbaar voor Richards twintig
koppen sterk huishouden.
VERBOUWING TOT RESIDENTIE EN PACHTHOEVE (1770-1787):
Opgeslorpt door hun militaire loopbaan lieten de baronnen de Zeegraedt de uitbating van de kasteelhoeve over
aan een pachter (7). Tussen 1770 (8) en 1787 (9) bouwden ze deze hoeve dan ook om tot een pachthof door
toevoeging van een pachterswonlng, aan de oostzijde, in het verlengde van de varkensstallen, en van een
bultenschuur, ten gerieve van de pachter, terwijl de binnenschuur aan de heer voorbehouden bleef.
Het kasteel zelf kreeg een uitgesproken residentieel karakter. Naar 18 de-eeuws gebruik zocht men het licht en
ontdeed de vensters van hun natuurstenen vierdeling in Maaslandse stijl. Via hoge, volledig verglaasde ramen,
omlijst met doorlopende stijlen en dorpels in Naamse steen (10) keken de bewoners uit op een klein, maar
typisch Engels park, volledig op schaal van het kleine zijdal van de Herk en het omgevende heuvelende
landschap. Geen der typische ingrediënten ontbrak: de grote grasvlakte met grote geïsoleerde bomen (beuk,
eik) en boomgroepjes, een vijver en het bos met representatieve toegangsweg en organisch door het bos
slingerende paden. Naast de kasteelhoeve had de jachtopziener een eigen onderkomen.
De slotkapel werd vervangen door koetshuizen, afgedekt met een tijdseigen mansardedak. Een nieuwe
huiskapel in neo—klassieke stijl werd ingericht binnen het corps-de-logis, op de overloop tussen de verschillende
kamers op de verdieping, boven de centrale ontvangsthall. Een laag muurtje verbond het koetshuis met de
paardenstallen, een ander de pachterswoning met de dienstvleugel van het kasteel.
HET HOEVEKASTEEL ONDER DE FAMILIE CLAES DE RUILINGEN
Na 1839 (11) en waarschijnlijk ca. 1850, werd het neerhof van de kasteelhoeve aan het oog van de
kasteelbewoners onttrokken, door het erf aan deze zijde te sluiten met een lage, langgerekte orangerie (12).
De kasteelgracht liep nog in een brede bocht tot tegen de Rullingerweg. Zijn breedte overschreed ruimschoots
de breedte van de oostelijke boerderij vleugel, aan de poortzijde 9,4 m breed. Erg breed was hij ook aan de
voorzijde van het kasteel en aan de torenzijde. Hier liep de gracht verder door tot aan het uiteinde van de
westelijke hoevevleugel en nam zowat de halve breedte in van wat in 1885 de moestuin van de kasteelhoeve
was geworden. Nog steeds is de aanzet van de zwenking naar binnen herkenbaar, die herinnert aan de
middeleeuwse ordening.
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Aan de oostkant vertoonde het kasteel een uitgebreide dienstvleugel, aangebouwd tegen de oostelijke
hoevevleugel en dus zowel naar omvang als naar struktuur verschillend van de huidige 20ste-eeuwse
dienstvleugel. Getuige ook de uitbouw naar de gracht toe. Ook de toegangsbrug naar het kasteel was breder en
langer en kwam in breedte overeen met de muurtjes die de huidige brug onder de waterspiegel flankeren.
De kasteelhoeve had ongeveer dezelfde vorm als deze op de kadastertekening van 1885, behalve dat de
buitenschuur korter was; achteraan ontbrak nog een aanbouw voor het getuig. Iets verder naar het woonhuis
toe zien we nog een derde uitbouw. Vermits we hiervan geen muuraanzetten terugvonden, kunnen we
vermoeden dat het hier om lichte (hout)konstrukties ging. Het bakhuis was aanzienlijk kleiner en de jachtwoning
mist de latere achterbouw.
De toegang tot boerderij en kasteel bleven duidelijk gedifferentieerd. Een brede weg leidde naar de poort van
het erf, terwijl het kasteel toegankelijk was aan de voorzijde, doorheen het parkbos. Perceel 32a, gelegen achter
de vijver en het jachthuis was reeds toen een boomgaard. Pas op het kadasterplan van 1885 werd de
bedieningsweg richting jachthuis onderscheiden als kavel 32c, in tegenstelling tot 32 b, de boomgaard. Rond
1885 werden ook de grachten met haakse regelmaat gekanaliseerd en ingekort tot hun huidig tracé. De
westelijke gracht werd aan de hoevezijde gedempt voor de aanleg van een sekundaire toegangsweg naar het
kasteel en de aanplanting van een moestuin ten gerieve van de pachter.
De koetshuizen zijn afgebroken, de buitenschuur uitgebreid met twee open bergruimtes voor getuig, het bakhuis
vergroot, het jachthuis uitgebreid, met een achterbouw en het kasteel voorzien van een nieuwe smallere,
mogelijks elegantere toegangsbrug. De aanbouwsels binnen het erf zijn verdwenen, terwijl het kasteel zelf ook
aan de binnenkoerzijde via een nieuwe trap toegankelijk werd gemaakt. Dit laat vermoeden dat reeds toen
belangrijke ingrepen gebeurden aan de gevels van het 17de-eeuwse kasteel. Tenslotte werd ook de
dienstvleugel verbouwd, verdween er de oostelijke uitbouw en verscheen in de plaats een uitbouw aan de
parkzijde, mogelijks de serre zichtbaar op een foto van vóór 1906.

Fig. 41: foto (postkaart) van vóór 1906 (archief van T. Waegeman).
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CHARMANT BUITENGOED NA DE FATALE BRAND VAN 1920
In de week van 12 december 1920 ontstond brand in de binnenschuur van de boerderij. Omtrent de hele
boerderij en de dienstvleugel van het kasteel brandden af. De brand werd de start van een grondige vernieuwing
van het kasteel door ridder Pangaert d'Opdorp opgedragen aan architect Langerock.
De resten van het boerderij komplex werden verder afgebroken en vervangen door een sterk vereenvoudigde
Frans-geometrische tuin. Met het afbraakmateriaal werd een nieuwe dienstvleugel met koetshuizen
aangebouwd, ter vervanging van de in de brand gebleven dienstvleugel.
Het geheel werd echter vormelijk verregaand hertekend in niet-streekeigen 'Brabantse neo-Renaissance-stijl,
herkenbaar aan de typische kruisvensters en fijn bekapte natuurstenen stijlen en dorpels. De gevels kregen een
volledig nieuw parement.
Van al deze ingrepen geven de kadasterschetsen van 1921-22, 1925 en 1935 het precieze verloop weer. De
schets van 1921-22 bevestigt de afbraak van het boerderij complex en de oude dienstvleugel.
Toch bleef aanvankelijk nog een klein deel van de dienstvleugel en mogelijks ook de wintertuin voorlopig
bewaard. De eerste grote aanpassingen zijn pas afgewerkt in 1925. De dienstvleugel is iets uitgebreid aan de
binnenkoerzijde , wat trouwens nu nog vast te stellen is aan de vertikaal doorlopende voeg kort bij de hoek met
het corps-de-logis. De wintertuin is verdwenen. In de plaats kwam, in de moestuin van de heer, een bijkomende
serre. Een gedeelte van de achterbouw van het jachthuis werd afgebroken. Tenslotte werd de westelijke
kasteelgracht ingekort tot gelijk met het geveleinde van de korte westelijke kasteel vleugel. Anno 1935 is de
nieuwe dienstvleugel met koetshuizen afgewerkt, ongeveer even lang nu als de vroegere. Slechts wie andere
Maaslandse hoevekastelen (Veulen, Widooie, Betho, Wouteringen) kent, weet de streekvreemde ingrepen met
het oog te ontmaskeren. Nog fundamenteler was de landschappelijke ommekeer. Met de kasteelhoeve
verdween ook de echte rurale binding met het Herkdal en de soms steile akkerflanken. Wat overbleef was een
buitengoed, door Langerock stijlvol 'gerestaureerd' tot een eigentijds lustslot.

Fig. 42: de evolutie van het gebouwencomplex volgens kadastrale uittreksels (zoals aangetroffen in het archief
van T. Waegeman).
HET POSTMIDDELEEUWSE VONDSTENMATERIAAL - DE POSTMIDDELEEUWSE CONTEXTEN
De overgrote meerderheid der vondsten, ontsloten in sleuven I, J, A, B, D en G bestaat uit aardewerk van de
17de tot en met het einde van de 19de eeuw. Op een totaal van 5.506 scherven wordt het leeuwenaandeel (49
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%) ingenomen door roodbakkend gebruiksaardewerk, voorzien van loodglazuur. Een tweede hoofdgroep (26 %)
vormt het witbakkend gebruiksaardewerk, eveneens overtrokken met loodglazuur. Kleinere groepen vormen het
blauwgrijs (13%) en bruingrijs (8,3 %) steengoed.
Sleuf I, vulling beschoeiing gracht , 2de helft 18de eeuw
Tussen de westelijke kasteel vleugel en de huidige gracht troffen we, anderhalve meter van de muur verwijderd,
de resten aan van een oude grachtbeschoeiing bestaande uit rechtopstaande paaltjes,
verbonden door een vlechtwerk van twijgen. Tot 60 cm onder de resten van deze beschoeiing en 50 cm erboven
vonden we een massa scherven. Deze homogene aanvulling stamt uit de 2de helft van de 18de eeuw, gelijktijdig
met de bouw van het koetshuis, ca. 1789. Pas in 1885 werden de grachten tot hun huidig regelmatig tracé
versmald en rechtgetrokken. Bij deze gelegenheid werd ook een smal looppad naast de muur aangelegd,
waarvan een fragment werd teruggevonden, boven vermeld schervenpakket maar ervan gescheiden door een
homogene zandophoging.
Sleuf J, keldervulling 2de helft 18de eeuw
Een eerste groep aardewerk (2267 scherven) werd gerecupereerd uit de kelder vulling, ontstaan bij de bouw van
het voormalig koetshuis ( 1770-1787). Het materiaal stamt dan ook uit de tweede helft van de I6de eeuw, met
als terminus ante quem 1787.
Sleuven J en J’
Het eerst stootten we op een harde sintellaag, gevolgd door een nivellerings- en zavellaag, in verband te
brengen met de aanleg van de bestrating van de kasteelkoer. Her en der werden ze verstoord door moderne
water- en electriciteitsleidingen. Dan volgt een genivelleerde puinlaag, afkomstig van de afbraak van het
koetshuis. De gemengde vulling met talrijke baksteenfragmenten stamt van de bouw van dit koetshuis. De
puinlaag, zichtbaar op de profielen GF en FE in sluef J, wordt gescheiden van een mergelvulling door een vier cm
dikke aslaag. De mergelvulling kan in verband gebracht worden met de afbraak der huiskapel, terwijl de
kompakte lemige laag in relatie staat tot de bouw ervan, net als de onderliggende laag. De diepere leemlagen
wijzen op oudere kultuurlagen, die helaas zonder vondsten bleven.
Sleuf F
Gepland zo kort mogelijk bij de bestaande kasteelgebouwen, brachten ze enkel de verstoringen aan het licht, die
het gevolg waren van de verbouwingen door architekt Langerock. De 1,5 m diepe mergelfundering, hersteld ter
hoogte van het nieuw aangebrachte parement, rust in een funderingsgreppel met een lemige vulling,
doorbroken door het baksteenfundament van de trap. Een kuil, zichtbaar op profiel KJ werd gegraven voor het
aanbrengen van de aarding voor een bliksemafleider.
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Fig. 43: Projectie van de werkputten op het plan nieuwe aanleg tuin en nieuwbouwelementen.
Sleuf A : puinlaag afbraak pachterswoning, e(inde) 19de - 1ste kwart 20ste E.
Onderaan een dichte puinlaag troffen we ettelijke aardewerkfragmenten aan, waar ze in de brand bleven in de
boterkamer van de
pachterswoning. Ze kunnen dan ook in of vóór 1920 of eind 19 de - eerste kwart 20ste eeuw gedateerd worden.
Sleuven B / D / C , bovenste grachtvullingen, 2de helft 18de eeuw
De scherven, gerecupereerd in deze sleuven werden aangetroffen binnen de kontekst van de bovenste vulling
der voormalige binnengracht tussen kasteel en neerhof. De prent van Ph. de Corswarem bewijst dat dit
grachtdeel reeds vóór het begin van de 19de eeuw gedempt was. Dit gebeurde ter gelegenheid van de
uitbreidingen en verbouwingen door de familie baron de Zeegraedt tussen 1770 en 1787. Rond 1850 zal een
orangerie en een pachterswoning de kasteelhoeve volledig afscheiden van het kasteel zelf. Afgezien van enkele
oudere stukken stamt het merendeel van het opgegraven materiaal uit de 2de helft van de 18de eeuw.

Controle boringen
Op het tracé van de open te leggen slotgracht hebben we drie controle boringen uitgevoerd. Het resultaat:
Lambert72 coördinaten:
Nr
B1
B2
B3

X
216835.670
216851.357
216871.690

Y
167650.152
167637.113
167618.166

Z
53.260
53.130
52.900
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B1: maaiveld = 53.26 m TAW, boordiepte 55 cm, bruingele/bruine aarde, lemig, plastisch (vochtig), sterk
vermengd met fijn bouwpuin (baksteen en kalkmortel), gestuit op 55 cm.
B2: maaiveld = 53.13 m TAW, boordiepte 50 cm, bruingele/bruine aarde lemig, plastisch (vochtig), sterk
vermengd met fijn bouwpuin (baksteen en kalkmortel), gestuit op 50 cm.
B3: maaiveld = 52.90 m TAW, boordiepte 60 cm, bruingele/bruine aarde lemig, plastisch (vochtig), sterk
vermengd met fijn bouwpuin (baksteen en kalkmortel), gestuit op 60 cm.

Fig. 44: boorplan zoals uitgevoerd op 5/12/2017 geprojecteerd op het bouwplan © Haast bvba
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Fig. 45: boorstalen B1, B2 en B3 © Haast bvba
Boorstaten:
Locatie:
Projectcode:
Type booronderzoek:

Boorlijst

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
X-coördinaat:
Y-coördinaat:
Z-Coördinaat:

Borgloon, kasteel van Rullingen
2017I106

Beschrijver:
Rapportnr:

Controleboring
1
5/12/2017
Edelmann
7 cm
Manueel

R vd Konijnenburg
68

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie:
OT
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:
DSCN4626

216835.670
167650.152
53,26
nr
aardkun- Begindige
diepte
eenheid
1

naam
aardkunEinddiepte beschrijving
dige
eenheid
0

55 cm licht vochtig

verstoorde
A-horizont,

kleur (visueel)

grensduidelijkheid

brgebr

niet bereikt

fenomenen

bouwpuin

Observaties: verstoorde A-horizont met veel bouwpuin baksteenfragmenten, mortelgruis (kalkmortel), grind. Boring is gestuit op -55 cm
onder het maaiveld
Aantekening: Indien de einddiepte tussen haakjes staat dan is dit de einddiepte van de boring
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Locatie:
Projectcode:
Type booronderzoek:

Boorlijst

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
X-coördinaat:
Y-coördinaat:
Z-Coördinaat:

Borgloon, kasteel van Rullingen
2017I106

Beschrijver:
Rapportnr:

Controleboring
2
5/12/2017
Edelmann
7 cm
Manueel

R vd Konijnenburg
68

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie:
OT
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:
DSCN4626

216851.357
167637.113
53,13
Nr
aardkun- Begindige
diepte
eenheid
1

naam
aardkunEinddiepte beschrijving
dige
eenheid
0

50 cm licht vochtig

verstoorde
A-horizont,

kleur (visueel)

grensduidelijkheid

brgebr

niet bereikt

fenomenen

bouwpuin

Observaties: verstoorde A-horizont met veel bouwpuin baksteenfragmenten, mortelgruis (kalkmortel), grind. Boring is gestuit op -50 cm
onder het maaiveld
Aantekening: Indien de einddiepte tussen haakjes staat dan is dit de einddiepte van de boring

Locatie:
Projectcode:
Type booronderzoek:

Boorlijst

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
X-coördinaat:
Y-coördinaat:
Z-Coördinaat:

Borgloon, kasteel van Rullingen
2017I106

Beschrijver:
Rapportn:

Controleboring
3
5/12/2017
Edelmann
7 cm
Manueel

R vd Konijnenburg
68

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie:
OT
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:
DSCN4626

216871.690
167618.166
52,9
nr
aardkun- Begindige
diepte
eenheid
1

Einddiepte beschrijving

0

60 cm licht vochtig

naam
aardkundige
eenheid

kleur (visueel)

grensduidelijkheid

verstoorde
A-horizont,

brgebr

niet bereikt

fenomenen

bouwpuin

Observaties: verstoorde A-horizont met veel bouwpuin baksteenfragmenten, mortelgruis (kalkmortel), grind. Boring is gestuit op -60 cm
onder het maaiveld
Aantekening: Indien de einddiepte tussen haakjes staat dan is dit de einddiepte van de boring
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1.2.4 Synthese en Advies
- welke

aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het projectgebied?
Wat betreft pre- en proto-historische perioden, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen zijn er geen
directe aanwijzingen en moeten we voortgaan op de geografische en bodemkundige ligging, dicht bij water
maar op een qua bodemgesteldheid zeer nat en overstromingsgevoelig gebied zowel gevoelig voor
overstromingen van beken (Rullingenbeek) als voor colluvium (modder afkomstig van hoger gelegen
hellingen). Beide aspecten bieden weinig potentiëel voor het aantreffen van sporen/artefacten uit de pre- en
protohistorie en vroege historische perioden. Bovendien is het terrein al verstoord door het aanleggen en
heraanleggen van gebouwen en (sier)tuien al dan niet omringd of geflankeerd door grachten. Ondanks sporen
van Romeinse aanwezigheid in de omgeving van de site werden tijdens de archeologische opgravingen in 19811982 geen indicaties gevonden die kunnen wijzen naar oudere occupaties van de site dan de Middeleeuwen.
Wat betreft de Nieuwe Tijd en later is de bouwkundige evolutie zeer goed gekend dankzij de archeologische
evaluatie van het terrein uitgevoerd door T. Waegeman en het team van Jeugd en Cultuur. Echter, de
resultaten werden nooit gepubliceerd en wachten op fondsen om gepubliceerd te worden. Het 204 pagina’s
tellende verslag met gedetailleerde beschrijving van de historiek van het kasteel, de beschrijving van de
stratigrafie van het terrein, de vondsten en zeer uitgebreide vondstencatalogus, niet opgenomen in dit beperkt
verslag, geven een zeer grondig overzicht van de evolutie van het kasteel van (mogelijk) motte tot een
Charmant buitengoed.
De vondsten van middeleeuws aardewerk, Andenne-waar, Elmpt-Brüggen ceramiek, mogelijk SchinveldBrunssum aardewerk en proto-steengoed, blijven beperkt tot de kern van het huidige kasteel, zelfs tot de
directe omgeving van de toren in de zuidwesthoek van het complex. Mogelijk – zo stelt Waegeman in zijn nota
- is die toren gebouwd op de oorspronkelijke motte, misschien is het een vervanging van een oudere donjon.
Vanaf de 17de eeuw ondergaan het kasteel en het domein een aantal grondige wijzigingen met als laatste grote
ingreep de fatale brand in 1920 van de boerderij die ook de oostelijke vleugel van het kasteel ernstig
beschadigde. Het puin van de brand werd uitgespreid over het domein, de funderingen van de gebouwen
bleven bewaard en werden archeologisch onderzocht in 1981-1982, en daarna werd het geheel afgedekt met
een grasveld. De slotgracht die oorspronkelijk aan de westzijde een stuk verder noordwaarts liep, werd in twee
fasen versmald en gedempt en opgevuld met puin van de afgebrande boerderij. Dit werd (her)bevestigd door
het uitvoeren van drie controle boringen op het tracé van de open te leggen slotgracht. De boormonsters
toonden alle drie een sterk geroerde grond vermengd met bouwpuin (baksteenfragmenten en
kalkresten/kalkmortel). Dat de boringen telkens stuitten op 50 cm à 60 cm diepte kan te maken hebben met
het feit dat het grovere puin eerst in de gracht gedumpt werd om vervolgens afgedekt te worden met losse
grond, weliswaar ook nog geroerd en vermengd met fijn puin.
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Wat betreft de archeologische verwachting op kennisvermeerdering met betrekking tot de geplande werken
kan gesteld dat de werken aan de zuidoostelijke hoek van het kasteel – het terras en de brug – weinig of geen
meerwaarde zullen opleveren wat betreft de ontwikkeling van de site doorheen de tijd. Het kasteel dateert uit
1639 en rond 1885 werd het tracé van de grachten grondig herzien. Waegman: een waterverf tekening uit het
begin van de 19de eeuw van Philippe de Corswarem toont aan dat de gracht eerst het kasteeleiland omsloot
alvorens ook het neerhof te omringen. Dit kon overigens ook archeologisch bevestigd worden. De funderingen
van de 19de-eeuwse orangerie rusten op dichte lagen
steengruis boven de aanzet van een vroegere binnengracht,
waarschijnlijk gedempt ca. 1639, bij de bouw van het kasteel
en de kasteelhoeve door baron Eichard van Voordt. Korte palen
en horizontale balken onder het baksteenpuin, zorgden voor
bijkomende stabiliteit voor de bouwsels boven deze kleiige
gracht vulling.
Rond 1885 werden ook de grachten met haakse regelmaat
gekanaliseerd en ingekort tot hun huidig tracé.
Fig. 46: datumsteen in de oostgevel van het kasteel
Het terras dat gebouwd zal worden komt op de plaats waar ooit een grote wintertuin stond. Het is derhalve
meer dan waarschijnlijk dat die hoek in het verleden al grondig geroerd werd door verbouwingen, en
heropbouw, voor funderingen met het oog op de aanbouw van die serre en de heropbouw van de nieuwe
oostelijke vleugel van het kasteel (zie fig. 47, 48 en 49).
De afbraak van het huidige bijgebouw, de bouw van een nieuw bijgebouw 2, een bijgebouw 3 en een vijver
zullen ook weinig of geen kennisvermeerdering opleveren wat betreft de historische ontwikkeling van de site
en het domein. De oppervlaktes zijn bovendien eerder klein, in totaal slechts 275 m² versreid over 4
onderdelen van respactievelijk 106 m², het af te breken bijgebouw 2, 107,78 m², het nieuwe bijgebouw 2, 10,5
m² het bijgebouw 3, en 50 m², de aan te leggen vijver. Bovendien liggen deze 4 geplande ingrepen ten oosten
van de slotgracht, buiten het feitelijke kasteeldomein, zijn hier al herhaaldelijk bodemingrepen gebeurd voor
zowel de bouw van het huidige bijgebouw 2 als voor de aanleg van paden, de aanleg van een siertuin en het
aanplanten en kappen van bomen en struiken. Ten slotte kan aangestipt dat op dit terreindeel, meer bepaald
de kadastrale percelen 39n en 40 a gelegen zijn in het van nature overstroombare gebied van de Rullingenbeek
en zijn de bodems gekarteerd als
zeer nat; drainageklasse F, de
gecombineerde klassen e + f,
natte en zeer natte gronden. Wat
betreft de archeologische
verwachting kan wat betreft deze
onderdelen van het
bouwprogramma de verwachting
als zeer laag tot onbestaande
gesteld worden.

Fig. 47: kopie van de aquarel van
De Corswaren, zicht op het
kasteel vanuit het noordoosten
(archief Gallo-Romeins Museum
Tongeren, bundel Borgloon –
Rullingen)
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Fig. 48: vergelijking van de foto van vóór 1906 met de huidige voorgevel; de volledige voorgevel inclusief het
dak is verbouwd, de serre is verdwenen en vervangen door een oostelijke vleugel.

Fig. 49: “evolutie” van de oostelijke vleugel zoals af te leiden uit de prent van De Corswarem, de foto van vóór
1906 en de huidige situatie, opname uit 2012.

Wat betreft de opnieuw open te leggen gracht. Uit de controle boringen en de conceptnota van dhr.
Waegeman blijkt dat het grachtdeel dat opengelegd zou worden opgevuld is met puin, méér dan waarschijnlijk
puin van de in 1920 afgebrande hoeve. Het tracé van de gedempte gracht is genoegzaam bekend en af te
leiden van oude kadasterplannen; Atlas der Buurtwegen en kadastrale uittreksels uit 1855 en 1885. Dat de
gracht gedempt werd met puin van de afgebrande hoeve kan indirect afgeleid worden uit het kadastrale
uittreksel uit 1925. Voor 1920 was dat grachtdeel nog open, in december 1920 is er de grote hoevebrand, in
1925 is de gracht gedempt. De slotgracht, het westelijke gedeelte dat heraangelegd zal worden, is echter een
anomalie in het archeologisch onderzoek van dhr. Waegeman. Het is derhalve aanbevelenswaardig van de
gelegenheid gebruik te maken deze gracht op twee plaatsen te couperen om na te gaan in hoeverre het
oorspronkelijk grachtprofiel nog kan gereconstrueerd worden en of er weldegelijk kennisvermeerdering bereikt
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kan worden betreffende de historiek van de site door het volledige heraan te leggen grachtgedeelte
archeologisch te begeleiden.
Grachten, met name slotgrachten, werden immers meermaals gebruikt om afval in te dumpen, maar werden
ook meermaals geruimd omdat ze opgevuld raakten en dichtslibden met bladeren en ander natuurlijk afval.
Desalniettemin kunnen vondsten uit de gracht bijkomende informatie opleveren over de historische
ontwikkeling van het kasteel, inzichten bieden in de rijkdom – of niet – van de site en de eetgewoonten en
welstand van de bewoners.

- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het landschap evolueerde waarschijnlijk van een zompig gebied, gelegen in een van nature overstroombare
zone op de samenvloeiing van Herk en Rullingenbeek, naar waarschijnlijk een motte waarop mogelijk eerst een
donjon werd gebouwd en later ontwikkelde zich op die plek een kasteel met tuinen, boomgaarden en
kasteelhoeve.

- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
Het gebruik van het terrein bleef beperkt tot aanvankelijk mogelijk kleinschalige landbouwactiviteiten in de
directe omgeving van een motte en later tot boerenerf, kasteelhoeve omringd door een slotgracht en
vervolgens tot een tuin, siertuin met bijgebouwtjes die deel uitmaken van het kasteelcomplex.

- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De impact van het bouwprogramma op het bodemarchief is vernietigend voor eventueel aanwezig
bodemarchief al blijkt uit het bureauonderzoek dat het aantreffen van archeologisch erfgoed eerder laag moet
worden ingeschat. Bovendien heeft een uitgebreid archeologisch onderzoek uit de jaren 1981-1982 al geleid
tot een bijzonder waardevolle en gedetailleerde meerwaarde op het vlak van archeologische en historische
kennis met betrekking tot de ontwikkeling van de kasteelsite Rullingen. De her aanleg van de gracht door ze uit
tegraven tot de oorspronkelijke diepte of dieper is vernietigend voor eventueel nog aanwezig archeologisch
erfgoed in de grachtopvulling.

Advies:
Aangezien het archeologisch onderzoek uit 1981-1982 al geleid heeft tot zeer waardevolle
kennisvermeerdering betreffende de historische en archeologische ontwikkeling van de kasteelsite, is het
eerder aangewezen om de conceptnota van dhr. Waegeman om te zetten in een publicatie dan nu verder
archeologisch onderzoek aan te bevelen aangezien dit – gelet op de situering van de geplande bodemingrepen
binnen het projectgebied - slechts een aanvulling zal zijn bij de reeds eerder vergaarde kennis. Via het
programma van maatregelen wordt derhalve aanbevolen een publicatie van deze studie mogelijk te maken.
Aangezien echter de slotgracht, het westelijke gedeelte dat heraangelegd zal worden, een anomalie is in het
archeologisch onderzoek van dhr. Waegeman is het aanbevelenswaardig van de gelegenheid gebruik te maken
deze gracht op twee plaatsen te couperen om na te gaan in hoeverre het oorspronkelijk grachtprofiel nog kan
gereconstrueerd worden en of er weldegelijk kennisvermeerdering bereikt kan worden betreffende de
historiek van de site door het volledige heraan te leggen grachtgedeelte archeologisch te begeleiden.
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Grachten, met name slotgrachten, werden meermaals gebruikt om afval in te dumpen, maar werden ook
meermaals geruimd omdat ze opgevuld raakten en dichtslibden met bladeren en ander natuurlijk afval.
Desalniettemin kunnen vondsten uit de gracht bijkomende informatie opleveren over de historische
ontwikkeling van het kasteel, inzichten bieden in de rijkdom – of niet – van de site en de eetgewoonten en
welstand van de bewoners.

1.2.5 Samenvatting gespecialiseerd publiek
zie 1.2.4
1.2.6 Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek
Het Kasteel van Rullingen (gemeente Borgloon) wordt gerestaureerd en daarbij worden een aantal extra
ingrepen in de bodem voorzien: de bouw van een terras aan de zuidoosthoek van het kasteel, de aanleg van
een brug over de oostelijke slotgracht, afbraak van een bijgebouw, bouw van twee nieuwe bijgebouwen,
aanleg van een kleine vijver en open leggen van de slotgracht aan de westzijde van het kasteel in het grasveld.
In de jaren 1981-1982 werden uitvoerige archeologische opgravingen georganiseerd op het kasteeldomein met
name ter hoogte van de in 1920 afgebrande kasteelhoeve en tegen de kasteelmuren. Daarbij kwam zeer veel
informatie aan het licht over de historische en archeologische ontwikkeling van het kasteel en directe
omgeving waardoor verder archeologisch onderzoek slechts een minimale aanvulling zal zijn bij dit onderzoek.
Echter het bleef tot heden bij een conceptnota over de resultaten. Bijkomend archeologisch onderzoek kan
mogelijk weinig of geen meerwaarde hebben – de aan- en bijbouwen die gerealiseerd zullen worden liggen
voornamelijk in overstroombaar gebied en op zeer natte bodems die weinig aantrekkelijk waren voor
bewoning uit pre- en protohistorische tijden en vroeg-historische perioden. Maar het gedeelte van de
slotgracht dat heraangelegd zal worden viel buiten het eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek en omdat
grachten nogal eens gebruikt werden voor het dumpen van afval, kunnen ze veel informatie opleveren over de
historische ontwikkeling van de site, de rijkdom – of niet – van haar bewoners en hun eetgeweoonten en
welstand. Derhalve wordt geadviseerd te pleiten voor een publicatie van de resultaten van het onderzoek
uitgevoerd in 1981-1982 en het couperen van het her aan te leggen grachtgedeelte alvorens ze uitgediept
wordt om na te gaan in hoeverre de vulling van de grachten daadwerkelijk kunnen bijdragen tot
kennisvermeerdering betreffende de site en haar bewoners..
Foto’s van de opgravingscampage 1981-1982:

Fig. 50: De muren van het
koetshuis (sleuven K en J)
doorsnijden grondvesten van de
voormalige huiskapel, gesticht
in 1623 door Conrad van
Voordt7.

7

De teksten bij de figuren 45, 46, 47 en 48 zijn overgeschreven van nota’s op de achterzijde van de foto’s die tot het archief
van dhr. Waegeman behoren.

44
Borgloon – Kasteel Rullingen – projectcode 2017I106 - verslag van het bureauonderzoek

Fig. 51: Deelnemers aan de educatieve opgravingscampagnes voor jongeren te Rullingen georganiseerd in
1981-1982.

Fig. 52: In een oude grachtvulling (sleuf J) worden materiële bewijzen gevonden van de middeleeuwse
oorsprong van het Rullingengoed

Fig. 53: Ijverig maar voorzichtig worden de muurresten van het voormalig
koetshuis blootgelegd (sleuf K)
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Fig. 54: Reconstructie van het grondplan van
Neerhof en kasteel op basis van archeologische
gegevens, vermoedelijke toestand anno 1885
A = kasteel
B = Neerhof
1: woonvertrek
2: orangerie
3: pulpstal
4: paardenstal
5: veestal
6: kleinvee
7: koestal
8: pluimvee
9: binnenschuur
10: varkensstallen
11: bakhuis
12: binnenhof
13: doorgangspoort
Huidige toestand van het terrein in functie van de bouwplannen:

Fig. 55-56: zuidoostelijke hoek van het kasteel waar het terras en de brug gebouwd zullen worden, links (55)
zicht vanuit zuid (voorgevel kasteel), rechts zicht vanuit noord tegen de oostelijke gevel van het kasteel)
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Fig. 57: terrein waar het nieuwe bijgebouw 2 zal
gebouwd worden met rechts op de foto de
Rullingenbeek en uiterst rechts bestaande
waterbufferbekkens.

Fig. 58-59: de slotgracht aan de westzijde van het kasteel en rechts (59) het grasveld waar de slotgracht
opnieuw zal opengelegd worden
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Fig. 60: de grasvlakte waarin bijgebouw 3 en de vijver zal aangelegd worden © luchtfoto geopunt.be, opname
2017

Fig. 61: luchtfoto (orthomozaïek) uit 1979-1990 waarop duidelijk zichtbaar de heraanleg van de tuin ten
noorden van het kasteel © geopunt.be
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Fig. 51: Deelnemers aan de educatieve opgravingscampagnes voor jongeren te Rullingen georganiseerd in 1981-1982

Borgloon – Kasteel Rullingen – projectcode 2017I106 - verslag van het bureauonderzoek

50

Fig. 52: In een oude grachtvulling (sleuf J) worden materiële bewijzen gevonden van de middeleeuwse oorsprong van het
Rullingengoed
Fig. 53: Ijverig maar voorzichtig worden de muurresten van het voormalig koetshuis blootgelegd (sleuf K)
Fig. 54: Reconstructie van het grondplan van Neerhof en kasteel op basis van archeologische gegevens, vermoedelijke
toestand anno 1885
Fig. 55-56: zuidoostelijke hoek van het kasteel waar het terras en de burg gebouwd zullen worden, links (55) zicht vanuit
zuid (voorgevel kasteel), rechts zicht vanuit noord tegen de oostelijke gevel van het kasteel)
Fig. 57: terrein waar het nieuwe bijgebouw 2 zal gebouwd worden met rechts op de foto de Rullingenbeek en uiterst rechts
bestaande waterbufferbekkens.
Fig. 58-59: de slotgracht aan de westzijde van het kasteel en rechts (59) het grasveld waar de slotgracht deels opnieuw zal
opengelegd worden
Fig. 60: de grasvlakte waarin bijgebouw 3 en de vijver zal aangelegd worden © luchtfoto geopunt.be, opname 2017
Fig. 61: luchtfoto (orthomozaïek) uit 1979-1990 waarop duidelijk zichtbaar de heraanleg van de tuin ten noorden van het
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Project: Borgloon - Kasteel Rullingen - Projectcode: 2017I106
Plan 17: Vandermaelenkaart (1854) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 25/11/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Borgloon - Kasteel Rullingen - Projectcode: 2017I106
Plan 18: Luchtfoto’s 1971 - 2017 - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 25/11/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Borgloon - Kasteel Rullingen - Projectcode: 2017I106
Plan 19: Centraal archeologische kaart - Bron: onroerend erfgoed
Datum aanmaak plan: 25/11/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Borgloon - Kasteel Rullingen - Projectcode: 2017I106
Plan 20: Opgravingsplan 1981-1982 - Bron: T. Waegeman
Datum aanmaak plan: 25/11/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Borgloon - Kasteel Rullingen - Projectcode: 2017I106
Plan 20: Werkputtenplan 1981-1982, gegeorefereerd geprojecteerd op het bouwplan - Bron: T. Waegeman
Datum aanmaak plan: 25/11/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Borgloon - Kasteel Rullingen - Projectcode: 2017I106
Plan 22: Van nature verstroombare gebieden - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 25/11/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Borgloon - Kasteel Rullingen - Projectcode: 2017I106
Plan 23: Controle boringen - Bron: Haast bvba
Datum aanmaak plan: 8/12/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Borgloon - Kasteel Rullingen - Projectcode: 2017I106
Plan 24: Inplanting proefsleuven - Bron: Haast bvba
Datum aanmaak plan: 8/12/2017 situering plangebied blauw omkaderd
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