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DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1 INLEIDING
1.1 THESAURUS
Bureauonderzoek, Linkhout, Parochiekerk Sint-Trudo, Sint-Trudostraat, Linkhoutstraat, Willekensberg,
Demer, Zwarte Beek

1.2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode

Onroerend Erfgoed: 2018F22

ISSN-nummer

2406-3940

Erkend Archeoloog

ABO

Erkenningsnummer

OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Naam + adres studiegebied
-

Straat + nr.:

Linkhoutstraat 194-196

-

Postcode :

3560

-

Fusiegemeente :

Linkhout

-

Land :

België

Lambertcoördinaten 1972
(EPSG:31370)

204038.41- 184223.50;
204068.53 – 184326.85;

Kadaster
-

Gemeente:

Lummen

-

Afdeling:

3

-

Sectie:

A

-

Percelen:

499a², 499d², 499g², 499h², 499t, 499w, 498f

Onderzoekstermijn

juni 2018

Thesauri

Bureauonderzoek, Linkhout, Parochiekerk Sint-Trudo , SintTrudostraat, Linkhoutstraat, Willekensberg, Demer, Zwarte
Beek
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1.3 DOEL VAN HET ONDERZOEK
Het doel van de archeologienota is nagaan in welke mate het archeologisch bodemarchief bedreigd
wordt door een nakende ingreep in de bodem. Het onderzoek heeft drie objectieven. Ten eerste wordt
een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van de site. Daarnaast wordt nagegaan
welke bewaring we kunnen verwachten van deze archeologische resten. Ten derde wordt nagegaan
wat de impact van de geplande ingreep in de bodem zal zijn op eventueel aanwezige archeologische
resten.
De gegevens voor deze analyse worden gehaald uit bestaande en ontsloten landschappelijke,
bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten in combinatie met de plannen aangeleverd
door de opdrachtgever. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een advies worden
geformuleerd voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek; in situ bewaring of vrijgave van het
terrein.

1.4 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK
Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer naar aanleiding van de
aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan de Linkhoutstraat
nr. 194 en 196. Eerder werd al een bekrachtigde archeologienota opgesteld voor deze werken. ID
1752). Gezien nu een extra perceel (498f) moet worden opgenomen bij de geplande werken wordt
hierbij een nieuwe archeologienota opgemaakt.
Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep betrekking heeft de grens van 3.000m²
overschrijdt (ca. 5.760m²) en de ingreep in de bodem de grens van 1.000m² overschrijdt (ca. 5.170m²)
buiten een archeologische zone, moet er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet een
archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art.5.4.1.
Onroerend Erfgoeddecreet). Hierbij wordt bijgevolg een archeologienota opgemaakt op basis van
bureauonderzoek.
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1.5 AFBAKENING STUDIEGEBIED
Het studiegebied omvat de percelen 499a², 499d², 499g², 499h², 499t, 499w en 498f. De projectzone
is gelegen ten zuidwesten van Lummen, in het centrum van Linkhout. De nabije omgeving van het
studiegebied is dichtbebouwd met voornamelijk woningen. Ca. 50m ten zuidwesten van het
studiegebied bevindt zich een basisschool. Alle percelen, met uitzondering van perceel 498f, vormden
reeds het onderwerp van een bekrachtigde bureaustudie (ID 1752). Na een wijziging van de plannen
moet nu ook perceel 498f opgenomen worden binnen het studiegebied, vandaar dat nu een nieuwe
bureaustudie wordt opgemaakt.
Binnen het studiegebied bevindt zich de parochiekerk Sint-Trudo. De parochiekerk maakt geen deel
uit van de geplande werken en zal ongewijzigd blijven.

Figuur 1: Het studiegebied aangeduid op de GRB basiskaart (Geopunt 2018)
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Figuur 2: Kadasterplan met aanduiding van het studiegebied (CadGis 2018)
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1.6 ONDERZOEKSSTRATEGIE
Volgende twee stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen:
1) Een analyse van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het
studiegebied in een breder landschappelijk kader (hst. 3). Hiertoe werd zowel kaartmateriaal
als literaire bronnen geconsulteerd.
2) Een analyse van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geven
inzicht in het archeologisch potentieel van het studiegebied (hst. 4). Hierbij werden
voornamelijk inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd.
Het archeologisch verwachtingsprofiel wordt vervolgens geconfronteerd met de aard van de geplande
werken teneinde de impact van deze werken te bepalen en een advies te formuleren.
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2 AARD VAN DE BEDREIGING
2.1 HUIDIGE SITUATIE
Binnen het studiegebied bevindt zich zoals reeds vermeld de parochiekerk Sint-Trudo. De parochiekerk
maakt geen deel uit van de geplande werken en zal ongewijzigd blijven. In de zuidoostelijke hoek van
het studiegebied bevindt zich een elektriciteitscabine, ook deze zal ongewijzigd blijven. Binnen het
studiegebied bevonden zich tot voor kort ook de parochiezaal en de vroegere jongensschool die
fungeerde als kinderopvang en jeugdhuis. Beide gebouwen zijn intussen afgebroken in het kader van
de geplande werken. Na de sloop van de gebouwen tot op het maaiveld vond, conform de
bekrachtigde archeologienota (ID 1752), een archeologisch vooronderzoek plaats. De nota van dit
uitgevoerde onderzoek heeft het ID 4303. De oostelijke zone van het studiegebied is op basis van deze
nota reeds aangeduid als zone waar geen archeologie te verwachten valt. Het gebied bleek grotendeels
afgegraven tot op de tertiaire afzettingen en genivelleerd met opgebracht aangevoerd sediment waar
nodig.

Figuur 3: Het studiegebied aangeduid in het blauw op orthofoto (middenschalige winteropnamen, kleur,
2017) met in het rood gearceerd de zone van het studiegebied die reeds is aangeduid als zone gebieden
waar geen archeologie te verwachten valt op basis van de nota met ID 4303 (Geopunt 2018)
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2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE
2.2.1 PERCELEN TEN OOSTEN VAN DE SINT-TRUDOKERK
De percelen met perceelsnummers A499a2, A499w, A499t, A499d2, A499g2 en A499h2 maakten reeds
deel uit van de bureaustudie met ID 1752 en het daaropvolgende vooronderzoek (nota met ID 4303).
Momenteel zijn de hieronder beschreven werken in uitvoering. Voor de volledigheid worden deze
hieronder even vermeld.
Ten oosten van de Sint-Trudokerk worden momenteel een ontmoetingscentrum en een jeugdhuis
opgericht. Bij deze gebouwen wordt ook parkeerruimte voor een 60-tal wagens voorzien en een
verharding rond de gebouwen. Verspreid over het terrein worden ook een aantal kleinere groenzones
voorzien met voornamelijk reeds aanwezige bomen en enkele nieuwe aanplanten.
De wegenis en asfaltparking (ca. 45 wagen) zal bestaan uit een verharding van asfalt en betonklinkers.
De bodemingreep hiervoor zal ca. 50cm diep gaan. Bijkomend wordt er ten oosten van deze parking
nog een kleinere parking met grasbetondallen voorzien. De aanleg van deze zal een bodemingreep van
ca. 15cm met zich meebrengen.
Het nieuwe ontmoetingscentrum zal bestaan uit één bouwlaag, een polyvalente zaal aangevuld met
een keuken en een vergaderlokaal. Het gebouw zal een oppervlakte van ca. 500m² beslaan. Slechts
een klein percentage van het ontmoetingscentrum, ter hoogte van de elektriciteitscabine wordt
voorzien van een ondergronds gedeelte, een kruipruimte van 1,10m hoog en een oppervlakte van
16,98m².
Het nieuwe jeugdhuis zal eveneens bestaan uit één bouwlaag. Het jeugdhuis zal ingericht worden met
een cafetaria, een berging en diverse lokalen. De oppervlakte van dit gebouw is ongeveer 160m².
Reeds uitgevoerd grondonderzoek heeft uitgewezen dat er op stroken en/of zolen gefundeerd kan
worden. Een stabiliteitsstudie is in uitvoering om de exacte funderingsdiepte te kennen. Een
conservatieve schatting brengt de funderingen op 1,5m tot 3m onder het maaiveld. Onder de
betonnen vloer van de nieuwbouw wordt een funderingsplaat van 25cm gelegd. De kruipkelder van
het ontmoetingscentrum wordt op een funderingsplaat van 25cm dik en ca. 1,70m onder het maaiveld,
gebouwd.

2.2.2

PERCEEL RONDOM DE SINT-TRUDOKERK (498F)
Dit perceel maakte nog geen deel uit van de reeds bekrachtigde archeologienota (ID 1752). De
geplande werken op dit perceel zijn dus nog niet in uitvoering.
De werken voorzien in de aanleg van een heesterbeplanting net rondom de kerk. Aan de zuidzijde van
de kerk komen 4 petanque-banen (betonnen trapblokken met binnenin een dolomietlaag) met
tussenin een verharding van betonstraatstenen. Aan de zuidelijke perceelgrens komen groenzones
met reeds bestaande bomen. Bij deze bomen zullen ook heesters geplant worden. Tussen deze
groenzones komt een verharding met hergebruik van de bestaande betonklinkerverharding.
Aan de noordzijde van de kerk bevindt zich reeds een beukenhaag. Deze zal behouden blijven en
uitgebreid worden tot aan de nieuwe verhardingen. Deze verharding zal bestaan uit een betonplaten.
Ten noorden van deze verharding komt een zone met reeds bestaande bomen. Tussen deze bomen
zal een dolomietlaag aangelegd worden.
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De hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de westzijde. Net naast de bestaande halfronde treden
zullen sierheesters aangelegd worden.
Aan de oostzijde van de kerk zullen eveneens sierheesters gepland worden, afgesloten door een
beukenhaag. Er zullen ook 2 nieuwe bomen gepland worden aan deze zijde. Deze zone sluit aan bij de
parkeerzone op de overige percelen.
Wat de diepte van de geplande werken betreft kan het volgende gesteld worden:
-

Beplanting (heesters en hagen): 0,20m-MV

-

Dolomietlaag: geen bodemingreep

-

Betonnen trapblokken: 0,30m-MV

-

Betonstraatstenen: 0,15m-MV

-

Betonplaten: 0,20m-MV

-

Hergebruik van de bestaande betonklinkers: 0,10m-MV

-

Nieuw aan te planten bomen: 1m-MV

De ingreep in de bodem zal dus op dit perceel niet dieper gaan dan 0,30m-MV. Enkel lokaal, aan de
oostzijde van de kerk zal de bodemingreep iets dieper gaan met het planten van 2 bomen.
Figuur 4 geeft een visuele voorstelling van de geplande werken.
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Figuur 4: Grondplan van de toekomstige toestand (Initiatiefnemer 2018)
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3 GEMOTIVEERD ADVIES
Deze archeologienota werd opgesteld door ABO NV naar aanleiding van de heraanleg van de omgeving
rondom de parochiekerk Sint-Trudo te Linkhout. Het doel van dit onderzoek was drieledig. Ten eerste
werd op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische resten te verwachten zijn
op het terrein. Ten tweede werd nagegaan hoe goed deze archeologische resten zijn bewaard en in
hoeverre ze zijn bedreigd door de geplande bouwwerken. Ten derde werd nagegaan wat het
potentieel tot kennisvermeerdering is.
1) Het studiegebied bevindt zich op een hoger gelegen gedeelte in het landschap (t.o.v. de
Demervallei in het zuiden) aan de voet van een ijzerzandsteenbank. Dergelijke
ijzerzandsteenbanken waren populair voor bewoning vanaf de prehistorie tot de
middeleeuwen. De ligging van het studiegebied aan de periferie geeft dan ook een matig tot
hoge kans op bewoningssporen uit deze periode. Een studie van de historische kaarten wijst
bovendien uit dat het terrein onbebouwd is gebleven tot het midden van de 19de eeuw.
2) Voor de oostelijke helft van het studiegebied bestaat reeds een bekrachtigde archeologienota
(cf. hst. 5). Tijdens het vooronderzoek werden landschappelijke boringen uitgevoerd, waarna
het terrein werd vrijgegeven. De westelijke helft van het studiegebied (het perceel rond de
kerk; 498f) zal heraangelegd worden met een groenzone en verhardingen. De geplande
werken zullen tot maximaal 0,30m-MV gaan. Met uitzondering van 2 nieuw aan te planten
bomen die in de noordoostelijke hoek zullen komen, hier zal de verstoring lokaal tot 1m-MV
gaan. De uitgevoerde controleboringen wijzen uit dat de bodem in het studiegebied reeds
verstoord is tot op grote diepte (ruim meer dan de 1 meter die de nieuwe verstoring zal gaan).
3) Het potentieel tot kennisvermeerdering is laag. Op basis van de landschappelijke, historische
en archeologische analyse werden wel sporen vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen
mogelijk geacht. Controleboringen wezen echter uit dat het terrein reeds volledig verstoord
werd bij de bouw van de parochiekerk en de aanleg van verlichtingspalen (cf. hst. 6).
Op basis van bovenstaande argumenten wordt dan ook vrijgave geadviseerd voor de westelijke helft
van het studiegebied. De oostelijke helft maakte zoals reeds eerder vermeld deel uit van een reeds
bekrachtigde bureaustudie en werd na vooronderzoek d.m.v. landschappelijke boringen vrijgegeven
(cf. hst. 5).
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