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INLEIDING
De initiatiefnemer plant in een ca. 4300 m2 groot gebied langs de Maasrode in Halmaal (Gemeente Sint-Truiden)
(prov. Limburg) de aanleg van een in- en uitloopzone bij het waterbekken Maasrode met bijhorende
omgevingswerken. Voor dit project is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist.
Gezien voor de realisatie van dit project bodemingrepen uitgevoerd zullen worden, het terrein niet in een gebied
ligt waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, het terrein niet binnen een gabarit bestaande
lijninfrastructuur valt, het terrein niet in een beschermde archeologische site ligt, het terrein niet in een
vastgestelde archeologische zone valt, het perceeloppervlak groter is dan 3000 m², de bodemingreep groter is dan
1000 m², het terrein niet in woon- of recreatiegebied ligt en de aanvrager publiekrechtelijk is, is het toevoegen
van een bekrachtigde archeologienota aan de vergunningsaanvraag verplicht. 1
Een archeologienota is een document dat opgemaakt wordt op basis van een archeologisch vooronderzoek en dat
niet alleen administratieve gegevens van het onderzoeksgebied bevat, maar ook een verslag van de resultaten van
het uitgevoerde vooronderzoek, een voorstel van beslissing en een plan van aanpak voor de maatregelen die
daaruit volgen.2 Het doel van het archeologisch vooronderzoek bestaat in het vaststellen van de aan- of
afwezigheid van een archeologische site in een onderzoeksgebied en indien deze aanwezig is te bepalen wat de
karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met het landschap, welke waarde
ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van de bodemingrepen en wetenschappelijk
onderzoek.3
De Code van Goede Praktijk draagt een aantal methoden aan van archeologisch vooronderzoek op basis waarvan
deze evaluatie kan gebeuren. Deze vooronderzoeken zijn opgedeeld in vooronderzoeken zonder ingreep in de
bodem zoals bureauonderzoek, landschappelijk boor- of profielputtenonderzoek, geofysisch onderzoek en
veldkartering, én vooronderzoeken met ingreep in de bodem zoals verkennend en waarderend archeologisch
booronderzoek, proefsleuven en proefputten en proefputten in functie van steentijd artefactensites. 4
Elk vooronderzoek start met een bureauonderzoek, waarbij de nodige beschikbare bronnen en literatuur
geraadpleegd worden. Vervolgens volgt een afweging of er hierna reeds voldoende informatie over het terrein
beschikbaar is om:
1.
2.
3.
4.

de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site te staven
een gemotiveerde uitspraak te kunnen doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen
een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken
een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken

Wanneer bovenstaande vragen na het bureauonderzoek nog niet met voldoende onderbouwing beantwoord
kunnen worden, dienen aanvullende methoden van vooronderzoek te worden toegepast. Na voltooiing van elke
fase wordt opnieuw afgewogen of deze fase voldoende informatie heeft opgeleverd om dezelfde vragen te
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, volgt verder vooronderzoek. 5 Welke methode gehanteerd wordt, is
afhankelijk van onderstaande vier criteria:
1.
2.
3.
4.

Is het mogelijk om deze methode toe te passen op het terrein?
Is het nuttig om deze methode toe te passen op het terrein (levert het iets op?)
Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op het terrein?
Is het noodzakelijk om deze methode toe te passen op het terrein (kosten-batenanalyse)?

1 Zie hiervoor de beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek bij het aanvragen of verlenen van vergunningen.

https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig-verkaveling_v7.pdf
2 Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische
opgravingen (CGP)(2015), p. 15.
3 CGP 2016, p. 27.
4 CGP 2016, p. 30.
5 CGP 2016, p. 30.
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Vooraleer de opportuniteit van vooronderzoek met ingreep in de bodem af te wegen, wordt eerst de geschiktheid
van de diverse methoden voor vooronderzoek zonder ingreep in de bodem afgewogen. Het doel van een
archeologisch vooronderzoek dient immers met een minimum aan destructie van het archeologisch archief bereikt
te worden.6
Idealiter wordt het archeologisch vooronderzoek integraal uitgevoerd voorafgaand aan de aanvraag van de
omgevingsvergunning. In sommige gevallen, omschreven in artikel 5.4.5 van het Onroerenderfgoeddecreet, is het
echter niet mogelijk of wenselijk om de vooronderzoeken met ingreep in de bodem voorafgaand aan de aanvraag
van deze vergunning uit te voeren. In dat geval dient de erkende archeoloog de resultaten van het archeologisch
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bij het agentschap in, als een te bekrachtigen archeologienota
overeenkomstig de procedure uit art. 5.4.12 van het Onroerenderfgoeddecreet en de uitvoeringsbepalingen
erbij.7
In het kader van deze archeologienota werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd. Gezien het op basis van de
resultaten van dit bureauonderzoek (Deel 1, hoofdstuk 1) mogelijk is om de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van
archeologische waarden in het grootste deel van het onderzoeksgebied aan te tonen, en een verder aanvullend
vooronderzoek met ingreep in de bodem in overige terreindelen kosten-baten niet opportuun bleek, wordt geen
aanvullend vooronderzoek aanbevolen. Wel werd een Programma van Maatregelen voor in situ behoud
opgemaakt voor een klein noordelijk terreindeel. Het plan van aanpak hiervan is omschreven in Deel 2.

6
7

CGP 2016, p. 31-32.
CGP 2016, p. 28.
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DEEL 1. VERSLAG VAN RESULTATEN
HOOFDSTUK 1. BUREAUONDERZOEK
Het archeologisch bureauonderzoek beoogt om op basis van gekende of ontsloten bronnen het onderzoeksgebied
af te bakenen en te beschrijven, reeds verstoorde zones in kaart te brengen, gekende aardkundige en paleoecologische kenmerken te inventariseren en gekende archeologische en historische waarden en indicatoren te
inventariseren en in te schatten.8

1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Projectcode

2018I246

Naam en
erkenningsnummer
Archeoloog

Hanne De Langhe
OE/ERK/Archeoloog/2016/00156

Rechtspersoon

ARON bvba Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006

Actoren en specialisten
binnen het project

Functie

Naam

Erkend archeoloog
Projectleiding
Assistent archeoloog

Hanne De Langhe
Petra Driesen
Thomas Himpe

Locatiegegevens

Limburg, Sint-Truiden, Halmaal, Maasrode

Oppervlakte

Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 4300 m2.

Bounding box coördinaten

xMin,yMin 204733.78,165603.22 : xMax,yMax 204925.50,165936.03

Kadasternummers

Sint-Truiden:
Afdeling 4, sectie B, percelen 227F (deel), 235C (deel) en openbaar domein.

8
9

Thesaurusthermen9

Bureauonderzoek, Halmaal, Maasrode

Overzichtsplan
verstoringen

Zie bijlage 9: Overzichtsplan met aanwezige nutsleidingen op bestaande toestand
(BT) en bijlage 8: Ontwerpplan kabels voor peilsensoren met aanduiding
verstoorde zones (rood)..

CGP 2016, p. 47.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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227F

Noordelijk deeltraject

235C

Zuidelijk deeltraject

Afb. 1: Kadastraal plan met perceelgrenzen en afbakening van het onderzoeksterrein in het rood

Afb. 2: Uittreksel uit de topografische kaart met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood (Uittreksels uit Cartoweb.be
met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).
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1.2 Archeologische voorkennis
Tot op heden heeft er nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden ter hoogte van het onderzoeksgebied.
In de nabije en wijde omgeving rond het onderzoeksgebied wijzen verschillende CAI-locaties op menselijke
aanwezigheid vanaf de prehistorie tot heden. De meeste van deze locaties situeren zich op hoger gelegen drogere
gronden.

1.3 Onderzoeksvragen en randvoorwaarden
Het archeologisch bureauonderzoek heeft als doel om op basis van bestaande bronnen informatie te verzamelen
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op het terrein, de karakteristieken, de bewaringstoestand
en de wetenschappelijke waarde ervan en zijn relatie met het landschap. Verder wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze van deze
werken en van de potentiële impact van deze werken op het bodemarchief. 10
Gezien het onderzoeksgebied gelegen is in een zone met een lage densiteit aan bebouwing in het verleden, dient
tevens bijzondere aandacht besteed te worden aan de landschappelijke opbouw en het landgebruik van het
gebied.
Volgende onderzoeksvragen vragen dienen tijdens het bureauonderzoek behandeld te worden:
-

-

Wat zijn de gekende archeologische gegevens in het projectgebied?
Welke informatie geven de gekende historische en iconografische gegevens van het projectgebied?
Wat zijn de relevante ecologische en aardkundige gegevens en bronnen?
Wat is de landschappelijke opbouw van het terrein?
Wat is de geschiedenis van het landgebruik van het terrein?
Wat zijn de gekende verstoringen (van de huidige verhardingen, riolering, allerhande leidingen, enz.)?
Hoe diep gaan deze verstoringen en over welke oppervlakte verspreiden ze zich?
Wat is de impact van de geplande werken?
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande en gekende bronnen over het archeologische potentieel van
het terrein?
Is verder aanvullend vooronderzoek noodzakelijk? Indien ja, motiveer de keuze van de te gebruiken
methode.

Randvoorwaarden:
Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing met betrekking tot het onderzoeksgebied.

10

CGP 2016, p. 48.
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1.4 Beschrijving van de geplande bodemingrepen
De initiatiefnemer plant op een circa 4300 m2 groot terrein, kadastraal gekend als Sint-Truiden, afdeling 4, sectie
B, percelen 227F (deel) en 235C (deel) en openbaar domein, de herinrichting van de omgeving rond het bestaande
wachtbekken van Halmaal met o.a. de aanleg van een in- en uitloopzone.
Huidige situatie
Momenteel ligt reeds een waterbekken naast de Molenbeek ter hoogte van de Halmaalmolen aan de straat
Maasrode. Om de molenaar te verzekeren van zijn pegelpeil werd ter hoogte van het molenrad reeds een
elektromechanisch
bestuurde
klepstuw geplaatst. Deze stuw
houdt continu het waterpeil van
de Molenbeek op het pegelpeil.
Komt er meer water door de
Molenbeek dan zal de stuw wat
zakken en meer water doorlaten
Zone 1
zodat het pegelpeil behouden
blijft. Komt er echter meer water
toe dan de bedding van de
Molenbeek aan kan, dan wordt de
klepstuw helemaal opgetrokken.
Het toestromend water van de
Molenbeek stijgt dan opwaarts
van de klep en loopt via een vaste
Zone 2
drempel (met peil = pegelpeil
+10cm) de buffer in. Via een
overwelving tussen de woningen
aan Maasrode loopt de buffer
Zone 3
weer leeg (Afb. 3, Zwart gestipt).11
Afb. 3: huidige en geplande situatie
ter hoogte van de Molenbeek in
Halmaal
(Bron:
initiatiefnemer,
digitaal plan, dd 05/04/2017,
aanmaakschaal
onbekend,
2018I246).

Overzicht geplande werken
Gezien zich een aantal probleempunten aandoen met de huidige inrichting van het gebied, wil men de Molenbeek
permanent doorheen de buffer laten lopen. Hiervoor is een bijkomende uitloop nodig vermits de bestaande te
klein is om de volledige Molenbeek door te laten. Deze uitloop wordt aan de noordzijde van de buffer voorzien
(zone 1). Vanuit het bekken vertrekt een overwelving onder de dijk door (Afb. 3, Oranje). Vervolgens loopt het
water in een open bedding (Afb. 3, Blauw). Deze bedding sluit na het laatste huis op de linkeroever van de
Molenbeek terug op de beek aan. Ter hoogte van de nieuwe overwelving wordt een noodoverlaat aangelegd die
ook op de nieuwe bedding aansluit (Afb. 3, Geel). Momenteel is er geen noodoverlaat aan het bekken. 12
Om de Molenbeek continu door het bekken te laten lopen, voorziet men om opwaarts van de toegangsbrug naar
de molen klepstuw een muur te bouwen. In deze constructie is een spindelschuif voorzien. Als de automatische

11

Ruimte voor water Molenbeek Maasrode. Princiepaanvraag in het kader van het subsidiebesluit Polders en Wateringen
(2017).
12 Ruimte voor water Molenbeek Maasrode. Princiepaanvraag in het kader van het subsidiebesluit Polders en Wateringen
(2017).
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stuw niet naar behoren werkt, zal de schuif bij hoog water kunnen sluiten en het water dus opstuwen en over de
vaste inloopdrempel naar de buffer lopen.
Afwaarts van de nieuwe stuwconstructie wordt op de bodem een stroomprofiel aangelegd in beton. De waterloop
is ter plaatse zeer breed en er is bijna geen stroming omdat het water continu ongeveer één meter opgestuwd
wordt. Dit geeft aanleiding tot slibafzetting aan de zijkanten. Dit gedeelte is omwille van de geringe
manoeuvreerruimte moeilijk te ruimen. Dankzij het stroomprofiel zal er veel minder slib zitten en is ruimen
eenvoudiger.13
Ten zuiden van het huidige waterbekken zal een inloopzone ingericht worden. De inloopzone zal bestaan uit een
nieuw stroomprofiel vertrekkende vanuit de Molenbeek (zone 2).
Omdat het werkingsprincipe van de overstromingszone wijzigt, moet de automatische sturing ook aangepast
worden. Hierbij worden de dienstgebouwen behouden en worden aanpassingen voorzien in de regelkasten. Ook
moeten de huidige hydrostatische peilmetingen vervangen worden door continue peilmetingen van het radartype.
Hierbij worden kabels aangelegd over het hele traject van de Molenbeek en het waterbekken.
In onderstaand overzicht worden de bodemingrepen meer in detail besproken.
Te rooien bomen
Voorafgaand
aan
de
bodemingrepen aangaande de
uitloop en de noodoverlaat dienen
enkele
bomen
op
het
onderzoeksgebied gerooid te
worden. De mate van verstoring
hangt af van de manier van
verwijderen, hetgeen tot op
heden nog niet gekend is. Indien
de stronken volledig en machinaal
verwijderd
zullen
worden,
verwacht men verstoringen tot op
een diepte van 1,5 m onder het
maaiveld. Indien de stronken
gedeeltelijk
gefreesd
zullen
worden,
verwacht
men
bodemingrepen tot op een diepte
van 45 cm onder het maaiveld.
In totaal zullen negen wilgen ter
hoogte van de huidige boomgaard
op perceel 227F gerooid worden.
In het zuiden van het terrein
(perceel 325C) worden 14 wilgen
gerooid.

Afb.
4:
Inplantingsplan
met
aanduiding van 3 deelzones en het
projectgebied
(rood)
(Bron:
initiatiefnemer, digitaal plan, dd
onbekend, aanmaakschaal 1.500,
2018I246)

13

Schriftelijke communicatie met de initiatiefnemer op 22/10/2018.
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Nieuw stroomprofiel met noodoverlaat (ZONE 1)
De werken starten met het uitgraven van het nieuw stroomprofiel ten noorden van het huidige waterbekken
Maasrode. Het nieuwe stroomprofiel zal het waterbekken verbinden met de huidige Molenbeek. Een damwand
met een lengte van 18 m zal dwars over het stroomprofiel aangelegd worden met als doel het water tegen te
houden. Een stuwkopmuur met een hoogte van 2,7 m en een breedte van 1,6 m zal aangelegd worden net ten
noorden van het huidige waterbekken. In het bovenstuk van de kopmuur wordt een spindel voorzien die toestaat
om het waterniveau te regelen.

Afb. 5.1: Ontwerpplan aanleg uitloopzone (Bron Initiatiefnemer, digitaal plan, dd. 21/09/2018, schaal 1:500, 2018I246).

De eerste stuwkopmuur staat in verbinding met een tweede kopmuur met dezelfde afmetingen net ten zuiden
van de damwand d.m.v. een betonnen buis met een diameter van 80 cm over een lengte van 25 m. Op deze manier
kan het water op een gecontroleerde manier uit het waterbekken gelaten worden. Een derde kopmuur met een
breedte van 120 cm en een hoogte van 155 cm wordt achter de damwand geplaatst. Deze laatste kopmuur staat

10
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in voor de afloop van het opgevangen water uit de reeds bestaande afwateringgreppels die rond het waterbekken
aangelegd zijn.
Maximaal zal er ongeveer 1,6 m onder het maaiveld gegraven worden aangaande het stroomprofiel (BIJLAGE 5,
snedes zone 1)14.
Verder worden ophogingen voorzien van ca. 50 cm ter hoogte van de zuidelijke oever op perceel 227F en van ca.
1,5 m ten oosten van de noodoverlaat.
De stuwkopmuur en kopmuur zullen d.m.v. funderingszuilen tot op een maximale diepte van circa 4 m verankerd
worden in de ondergrond.15
De bodemingrepen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een grafmachine.
Ter hoogte van de noodoverlaat is de bodem reeds opgehoogd naar aanleiding van de aanleg van het waterbekken
25 jaar geleden. De noodoverlaat wordt m.a.w. quasi volledig uitgegraven in een dijk die toen is aangelegd en zal
reeds verstoorde bodems aansnijden. Indien funderingszuilen nodig blijken, zullen plaatselijke bodemingrepen
dieper gaan dan de reeds aanwezige dijk.
Enkel ter hoogte van perceel 227F zullen de bodemingrepen voor de aanleg van het beekprofiel en de bijhorende
ophoging ongeroerde grond aansnijden.16
De totale oppervlakte van het nieuwe stroomprofiel met bijhorende noodoverlaat bedraagt circa 2500 m 2.
Inloopzone (ZONE 2)
Ten zuiden van het huidige waterbekken zal een inloopzone ingericht worden. Voorafgaand zullen enkele wilgen
die in het toekomstige tracé van de inloopzone liggen, gerooid worden (zie supra).
De inloopzone zal bestaan uit een nieuw stroomprofiel vertrekkende vanuit de Molenbeek. Over een lengte van
circa 200 m wordt maximaal 70 cm onder het maaiveld uitgegraven over een variabele breedte tot 3,3 m. Eerst
zal geotextiel aangelegd worden waarna een betonnen bestorting met een dikte van 20 cm ingepland wordt. Daar
waar het nieuwe stroomprofiel gekoppeld wordt aan de Molenbeek voorziet men een V-vormig profiel ten
behoeve van de vismigratie. Andere bodemingrepen zullen bestaan uit de aanleg van een loopbrug met een
bijhorende darmwand die tot op een diepte van 1,5 m onder het bestaande maaiveld zal reiken.
Bovenstaande bodemingrepen aangaande de inloopzone zullen plaatsvinden in reeds geroerde/uitgegraven
bodems die reeds verstoord zijn naar aanleiding van de aanleg van het waterbekken.
De bodemingrepen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.
Aanleg stuwconstructie (ZONE 3)
Om de Molenbeek permanent door het bekken te leiden, moet het water ter hoogte van de molen afgedamd
worden. Om dit op een veilige manier te doen, is voorzien om opwaarts van de klepstuw aan de molen een
keermuur te bouwen. In deze muur wordt onderaan een grondschuif voorzien zodat het water dat tussen de
inloop en de molen in de beek blijft staan, afgelaten kan worden. Afwaarts van de klepstuw wordt het profiel van
de Molenbeek aangepast. Ter hoogte van de molen is de beek “dubbel breed”: er is de gewone loop (via de
klepstuw) en er is de bijloop naar het molenrad. De bedoeling is om de gewone loop te verkleinen d.m.v. een soort
winterbedding zodat de betonnen bodem (die grotendeels van de tijd) zonder water komt te staan natuurlijker
wordt en ook beter te onderhouden is.

14

Mondelinge communicatie met de initiatiefnemer dd. 21.08.2018
De diepte van de funderingszuilen is nog niet bepaald. Het is zelfs niet zeker dat die er moeten komen. Een grondonderzoek
d.m.v. drukproeven moet uitwijzen of de funderingszuilen nodig zullen zijn. (Mondelinge communicatie met de initiatiefnemer
dd. 27/09/2018).
16 Mondelinge communicatie met de initiatiefnemer dd. 26.09.2018
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De bodemingrepen ter hoogte van zone 3 zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine en zullen volledig
binnen de bestaande bedding van de beek vallen. De stuwconstructie wordt in de bestaande uitsparingen voor
schotbalken voorzien. Bijgevolg zullen de bodemingrepen geen ongeroerde bodems aansnijden.17

Zone 2

Zone 3

Afb. 5.2: Ontwerpplan inloopzone (zone 2) en stuwconstructie (zone 3) (Bron: Initiatiefnemer, digitaal plan, dd. 21/09/2018,
schaal 1:500, 2018I246).
17

Mondelinge communicatie met de initiatiefnemer dd. 26.09.2018
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Leidingen voor peilsensoren
In het kader van de aanpassing van de automatische sturing moeten de huidige hydrostatische peilmetingen
vervangen worden door continue peilmetingen van het radartype. Hierbij worden kabels aangelegd over het hele
traject van de Molenbeek en het waterbekken in een sleuf van max. 40 cm breed (BIJLAGE 8).
Enkel ter hoogte van zone 1 zullen de bodemingrepen ongeroerde grond aansnijden. Ter hoogte van de
noodoverlaat vinden de bodemingrepen plaats in opgehoogde grond. Ter hoogte van zone 2 zullen de sleuven in
reeds afgegraven grond aangelegd worden. Ter hoogte van de straat Maasrode zullen de kabels in sleuven van
bestaande kabels aangelegd worden. Ter hoogte van de Molenbeek in het noorden worden de kabels boven het
katseimetselwerk geplaatst.
De bodemingrepen ten gevolge van de aanleg van de kabels zullen machinaal gebeuren en gaan tot op een diepte
van circa 60 cm onder het maaiveld.
Werfzone
De werfzone zal volledig binnen de grenzen van de betrokken percelen vallen. Hiervoor worden geen bijkomende
bodemingrepen voorzien.

1.5 Werkwijze, verloop en actoren
Gezien het bureauonderzoek betrekking heeft op een zone die gekenmerkt wordt door een lage densiteit aan
bebouwing in het verleden, diende bijzondere aandacht besteed te worden aan de landschappelijke opbouw en
het landgebruik van het gebied. Volgende kaarten werden in het kader van dit deelaspect van het vooronderzoek
dan ook geraadpleegd: de topografische kaart, de bodemkaart, de potentiële bodemerosiekaart per perceel 2018,
de bodembedekkingskaart 2012, de quartair geologische kaart, de tertiair geologische kaart en het Digitaal
Hoogtemodel Vlaanderen II (AGIV). Voor het projectgebied bestaat geen geomorfologische kaart. Wel werd een
geomorfologische beschrijving opgemaakt door Goosens, E. in het toelichtingsboekje bij de Quartairgeologische
kaart, kaartblad Sint-Truiden.18 Deze beschrijving werd eveneens doorgenomen.
Om een inzicht te bekomen in de reeds gekende archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied en zijn
directe omgeving werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd. 19 Deze online inventaris, opgesteld
door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, biedt een overzicht van alle tot nu toe gekende
archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. Voor zover voorhanden werd gebruik gemaakt van verschillende
publicaties die betreffende archeologische vondsten en uitgevoerde opgravingen in de omgeving verschenen. Via
het Geoportaal van Onroerend Erfgoed werd eveneens de inventaris van de beschermde archeologische sites, de
inventaris van vastgestelde archeologische zones en de inventaris van gebieden waar geen archeologie te
verwachten valt, geraadpleegd.
Voor het recentere verleden van het studiegebied werden verschillende historische kaarten bestudeerd: de
Villaretkaart (1745-1748), de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt op initiatief van Graaf
de Ferraris (1771-1778), de Atlas der Buurtwegen (1842), de Vandermaelenkaart (1846-1854) en de Popp-kaart
(1842-1879). Deze kaarten werden geraadpleegd via de website Geopunt.be. Via de website Cartesius.be werden
de topografische kaarten uit 1873, 1904, 1939, 1969 en 1981, opgemaakt door het Nationaal Geografisch Instituut
en zijn voorgangers, bestudeerd. De topografische kaart van 1989 bleek niet beschikbaar te zijn, gezien dezelfde
kaart als deze van 1981 wordt weergegeven. Ook werden oude luchtfoto’s (1971, 1979-1990, 2000-2016) die
eveneens via de website Geopunt.be (AGIV) ontsloten zijn bestudeerd.
Kaarten die geen bijkomende informatie over het onderzoeksterrein geven, worden niet in het bureauonderzoek
afgebeeld.

18
19

Goossens, E. (2007)
https://geo.onroerenderfgoed.be/ en http://cai.onroerenderfgoed.be/

13

Aron-rapport 663

Halmaal, Maasrode

Specifiek archiefonderzoek werd niet uitgevoerd. Het onderzoeksgebied heeft zoals boven reeds gemeld in het
verleden een lage densiteit aan bebouwing gekend.
De ligging van ondergrondse kabels en leidingen werd opgevraagd via KLIP. De initiatiefnemer bezorgde de tot nu
gekende informatie over het plangebied.
Een visuele terreininspectie werd niet uitgevoerd. Via de laatste informatie, aangeleverd door de initiatiefnemer,
kon namelijk een beeld bekomen worden van de huidige inrichting en de gaafheid van het onderzoeksgebied.
Het bureauonderzoek werd uitgevoerd door Hanne De Langhe en Thomas Himpe van het archeologisch
projectbureau Aron bvba en intern begeleid door Petra Driesen.
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2 Assessment
2.1 Situering van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied dat een oppervlakte heeft van circa 4300 m2 en kadastraal gekend is als Sint-Truiden,
Afdeling 2, sectie B, percelen 227F, 235C en openbaar domein, situeert zich op 500 m ten zuidwesten van het
gehucht Halmaal en op ca. 3 km ten zuidwesten van het centrum van Sint-Truiden.
Het onderzoeksgebied omvat 2 lijntrajecten met enkele grotere aaneengesloten zones (zone 1 en 3) binnen het
noordelijk traject (Afb. 6).
Het noordelijk traject (met zone 1 en 3) situeert zich ten zuiden van het landelijk gelegen Hof van Maasrode, ten
westen van de straat Maasrode. In het noorden wordt het terrein ingenomen door een deel van een boomgaard
behorende tot het Hof van Maasrode (zone 1). De boomgaard wordt in het zuiden begrensd door een kunstmatige
afwateringsgracht die de boomgaard afscheidt van een dijk die begroeid is met gras. De dijk begrenst de noorden oostzijde van een zuidwestelijk gelegen waterbekken. Dit bekken omvat ook het zuidelijk deeltraject, maar is
op de orthofoto slechts deels gevuld met water. De oevers en droog liggende delen van het waterbekken zijn
begroeid. Het noordelijk lijntraject ligt deels op de rand van dit waterbekken, om halverwege af te buigen in
oostelijke richting. Hier loopt het traject tussen woonpercelen door naar de straat Maasrode toe, waar het traject
terug afbuigt in zuidelijke richting, parallel met de straat. Het noordelijk traject eindigt ter hoogte van de
Halmaalmolen (zone 3).
Het zuidelijk traject (zone 2), met een lengte van circa 200 m, situeert zich zoals eerder vermeld in de droog
liggende, begroeide zone binnen het waterbekken.
Dit beeld komt overeen met de situatie die op de bodembedekkingskaart uit 2012 wordt geschetst.

Zone 1

Noordelijk deeltraject

Zone 2
Zuidelijk deeltraject

Afb. 6: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood).

Zone 3

Aron-rapport 663

Halmaal, Maasrode

Geomorfologisch situeert het onderzoeksgebied zich in de Droog-Haspengouw. Deze streek wordt gekenmerkt
door een sterk golvend landschap en bevat topografisch hoger gelegen plateau’s die sterk ingesneden zijn. Meer
naar het noorden wordt het landschap gekenmerkt door hoger gelegen ruggen en vlakten die doorsneden worden
door brede, droge depressies.20 Het landschap kent weinig actieve rivieren, maar wel een netwerk van droge
dalen.
Het terrein ligt in de vallei van de Molenbeek die zelf ook deel uitmaakt van het onderzoeksgebied ter hoogte van
zone 3. De Dorpsbeek stroomt ten zuiden van het terrein parallel met de Molenbeek en buigt af naar het oosten
op ca. 25 m ten zuiden van zone 2. Bovenstaande waterlopen behoren volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas
tot het Demerbekken, deelbekken Melsterbeek. Het onderzoeksterrein ligt volledig binnen van nature
overstroombaar gebied (Afb. 7).
De vallei van de Molenbeek is uitgesneden tussen twee NO-ZW gerichte heuvelruggen waarvan de toppen aan
weerszijden van de vallei hoogtes tot ca. 75 à 78 m TAW bereiken (Afb. 8). Het diepste niveau in de vallei bedraagt
ca. 52 m TAW in het zuiden en ca. 51 m TAW in het noorden van het onderzoeksterrein (Afb. 9 en 10). De bodem
van de Molenbeek ligt circa 1 m dieper dan het niveau van de oevers. De bodem van het waterbekken in het
zuiden van het terrein, dat momenteel niet volledig met water gevuld is, ligt op een niveau van ca. 52 m TAW. De
oever ten zuidwesten van het bekken en de dijk ter versteviging van het waterbekken (ten noorden en ten oosten)
ligt op een hoogte van 53,5 m – 54 m TAW. Het lijkt erop dat het waterbekken in het westen uitgegraven is tot ca.
2 m diepte onder het oorspronkelijk maaiveld. In het oosten lijkt de afgraving voor het waterbekken eerder
beperkt, waardoor een dijk opgetrokken moest worden om het water in het bekken te houden.

Afb. 7: Kaart met van nature overstroombare gebieden met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood.

20

Goossens, E. (2007), 4.
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Afb. 8: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood.

Afb. 9: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood.
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Afb. 10.1.: Situering hoogteprofielen (blauw) op het onderzoeksterrein (rood).

Molenbeek

Waterbekken
(droogstaand deel)

Dijk

Waterbekken

Afwateringsgracht

Afb. 10.2.: Hoogteprofiel van het onderzoeksterrein (QGis/Geopunt, digitaal plan, dd. 27/09/2018, 2018I246).

Volgens de tertiairgeologische kaart wordt de ondergrond ter hoogte van het onderzoeksgebied gevormd door de
Formatie van Hannut (Afb. 11, Bruin). Deze mariene formatie, afgezet tijdens het boven Paleoceen, bestaat uit
fijne glauconiethoudende zanden, kleirijk, kalkrijk en dikwijls verkit. De formatie kan op haar beurt opgedeeld
worden in drie leden; namelijk het Lid van Grandglise (Hoegaarden), het Lid van Lincent en het Lid van Waterschei.
Het eerste lid is opgebouwd uit een grijsgroen fijn tot middelmatig licht glauconiethoudend soms kleiig zand. Het
Lid van Lincent bestaat uit grijsgroen zand of silt, vaak versteend tot siltsteen of fijnkorrelige zandsteen en

Aron-rapport 663

Halmaal, Maasrode

intercalaties van bleek grijsgroene zandhoudende klei. Het silt is licht glauconiethoudend en bevat glimmers en
soms schelpfragmenten. Aan de basis komt er een glauconiethoudend zandlaagje voor. Lokaal kan een groengrijze
mergelige tot grijze kalkhoudende harde compacte klei voorkomen (Lid of Klei van Waterschei).21
Op ca. 250 m ten westen van het onderzoeksgebied wordt de tertiaire bodem gevormd door de Formatie van
Tienen (Afb. 11, Oranje). De Formatie van Tienen is een continentale fluvio-lagunaire afzetting en bestaat uit
zwarte en grijze vette lignietrijke klei, witte zanden en bleke mergel. Deze formatie kan op zijn beurt opgedeeld
worden in twee leden, meer bepaald het Lid van Dormaal en het Lid van Loksbergen. Het eerste lid betreft een
fluviatiele afzetting die bovenaan bestaat uit fijn wit en groen zand, zwarte donkere lignietrijke klei met zandige
boorgangen, wortelsporen, plantenresten en verspreide zandkorrels. Onderaan liggen bleke zandige mergel, beige
en bruin zand tot lemig zand met kwartsiet, wortelsporen en versteende houtfragmenten. Bij de basis komen
enkele grindlaagjes voor met wat kalkknollen waarin plaatselijk een rijke zoogdierfauna werd. Het Lid van
Loksbergen is beduidend minder zandig en bestaat eveneens uit donkere ligniethoudende klei, bleke mergel,
groene zandige klei en grijsgroen zand met wortelsporen, plantenresten en pyrietconcentraties. 22
Op hoger gelegen gronden in de vallei, op ca. 300 m ten oosten en 475 m ten westen van het onderzoeksgebied
komt de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (Afb. 11, Paars) voor. Deze formatie is het mariene gedeelte van de
Groep van Tongeren en bestaat uit twee leden: de Zanden van Neerrepen en Grimmertingen. De eerste groep
bestaat uit los fijn zand met veel glimmers en af en toe sporen van schelpen. Vaak is er een duidelijke laminatie
zichtbaar. De zanden van Grimmertingen zijn kleverige zeer fijne zanden die glauconiet- en glimmerhoudend zijn.
Onderaan worden ze kleirijker. Het zand is gedeeltelijk ontkalkt maar nog fossielhoudend met een gevarieerde
mariene fauna. Aan de basis komt soms een basisgrind voor met onregelmatige silexkeitjes. 23
Tijdens de laatste ijstijd (Weichsel- of Würm-ijstijd, 116.000 tot 11.500 jaar geleden) vervoerden krachtige winden
zand- en leemdeeltjes vanuit de schaars begroeide toendravlakten in het noord-noordwesten naar onze streken.
In het zuiden van Nederland en het noorden van Vlaanderen (Kempen) werden zwaardere zanddeeltjes afgezet
(cfr. dekzand). Verder zuidwaarts werden de lichtere deeltjes afgezet, eerst zandleem en vervolgens de kleinste
leemdeeltjes. Zo werd Midden-België met een leemmantel bedekt. Dit leem werd op sommige plaatsen
weggespoeld. Zo vindt men nu nog de maximale leemaccumulaties in de depressies. Gebaseerd op de
atmosferische vochtigheid kan men twee afzettingsperioden onderscheiden: het Hesbayaan en het Brabantiaan.24
Het hierop volgend Holoceen werd gekenmerkt door een opwarming van het klimaat. Immers krijgt men door dit
nieuwe klimaat een hername van de bronerosie, de creep en het ruissellement. Deze klimaatsverbetering had
belangrijke gevolgen: het afsmelten van enorme ijsmassa’s, verhoging van het zeeniveau, verhoging van de
erosiebasis zodat de rivieren hun profiel moesten ophogen. Anderzijds verdween de permanent bevroren
ondergrond, zodat een deel van de neerslag in de grond kon insijpelen en bronnen vormen langs de valleiwanden.
Hierbij had dan een nieuwe actieve bronerosie plaats. Door het toenmalige klimaat werd ook de toendra
vervangen door een bosvegetatie. Dit had allemaal een weerslag op de holocene morfologie enerzijds door
sedimentatie van het alluvium (opvulling der dalen) en anderzijds door erosie onder de vorm van ravinatie.25
De Quartairprofieltypekaart geeft ter hoogte van het onderzoeksgebied uitsluitend beekalluvium weer (Afb. 12,
Paars) afkomstig van de Molenbeek. Deze beekalluvia bezitten een beperkt tot soms afwezig veencomplex. 26 Het
beekalluvium in de vallei van de Molenbeek wordt aan weerszijden omringd door leempakketten die in de vallei
bestaan uit een dun pakket Brabant Leem (1 m) en een dik pakket Haspengouw Leem (3 m) (Afb. 12,
Donkeroranje). Op de hoger gelegen heuvelruggen ten westen en oosten van de zones bestaat het leempakket uit
een dik pakket Brabant Leem (3 m) bovenop een dun pakket Haspengouwleem (Afb. 12, Lichtoranje).
Aan weerszijden van het beekdal, zoals vlak ten westen en op ca. 100 m ten oosten van het projectgebied, liggen
droogdalen uitgesneden door voormalige bijlopen van de Molenbeek die nadien opgevuld zijn met colluvium (Afb.
12, Groen).

21

De Geyter, G. (2001), 27.
De Geyter, G. (2001), 27.
23 De Geyter, G. (2001), 22.
24 Goossens (2007), 22.
25 De Geyter (2001), 22.
26 Goossens (2007), 24.
22
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Afb. 11: Uittreksel tertiaire kaart en met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood (Bruin: Formatie van Hannut, Oranje:
Formatie van Tienen, Paars: Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal
Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).

Afb. 12: Uittreksel Quartair profieltypekaart kaartblad 33 Sint-Truiden met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood
(Paars: Beekalluvium, Donkeroranje: Dun pakket Brabant Leem en dik pakket Haspengouw Leem, Lichtoranje: Dik pakket
Brabant Leem op dun pakket Haspengouw Leem, Groen: colluvium) (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal
Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).
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Volgens de bodemkaart (Afb. 13) komen er vnl. AFp-bodems voor op het terrein. Deze AFp-bodems worden
omringd door Ahp-bodems, die vnl. in het oosten van het terrein voorkomen. In het uiterste noorden komt een
OB-bodem voor.
AFP-bodems zijn natte tot zeer natte leembodems zonder profielontwikkeling. Deze groep omvat bodems met
een tamelijk slechte tot slechte natuurlijke drainage. De donker bruingrijze A-horizont is in sommige gevallen
verveend. De gleyverschijnselen beginnen op minder dan 50 cm diepte. Een blauwgrijze reductiehorizont komt
voor op minder dan 120 cm. AFp-bodems vormen met de Agp-bodems de kommen in brede valleidepressies. Voor
akkerbouw is de AFp-bodem weinig geschikt. De droogste varianten zijn geschikt voor weiden.27
Ahp-bodems zijn sterk gleyige bodems op lemig materiaal met tamelijk slechte drainering. De A-horizont van deze
natte leembodems zonder profielontwikkeling is donkergrijs en rust op een bruingrijze laag. De roestverschijnselen
beginnen op 30 cm en 50 cm diepte, hoofdzakelijk te wijten aan een permanente grondwaterstand. Deze bodems
liggen in valleien en vormen de overgang van ADp-bodems naar de komgronden met reductiehorizont. Deze
gronden komen niet in aanmerking voor akkerbouw en kunnen mits kunstmatige drainering gebruikt worden als
weide.28
In de vallei komen verder nog Agp-bodems en ADp-bodems voor, uiterst natte en matig droge tot matig natte
leembodems zonder profielontwikkeling. Op iets hoger gelegen plaatsen aan weerzijden van de vallei komen Abpbodems voor, droge leembodems zonder profielontwikkeling Op de hoger gelegen heuvelruggen liggen AbB en
Aba- bodems, droge leembodems met textuuur B (of structuur B)-horizont.
In het uiterste noorden van het projectgebied ligt een OB-bodem. OB-bodems zijn kunstmatige bodems. In dit
geval betreft het de bebouwde zone langs de straat Maasrode.

Afb. 13: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het
Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).

27
28

Baeyens, L. (1958), 41.
Baeyens, L. (1958), 41.
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De potentiële bodemerosiekaart uit 2018 (Afb. 14) geeft geen informatie weer met betrekking tot het
onderzoeksgebied. Andere percelen in de beekvallei worden gekenmerkt door een zeer lage kans op erosie.
Bodems met een hoge tot zeer hoge kans op erosie komen enkel voor richting de hoger gelegen heuvelruggen.
Aangezien het onderzoeksgebied in de vallei ligt, kan de kans op erosie als laag tot zeer laag worden ingeschat.

Afb. 14: Potentiële bodemerosiekaart per perceel 2017 met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood (Uittreksels uit
Cartoweb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).

2.2 Historische situering
2.1.1 Korte historiek van Halmaal, de Halmaalmolen en het Hof van Maasrode
Halmaal werd reeds in 673 voor het eerst vermeld als Halmala, Germaans voor "vergadering". Het dorp was een
leen van het graafschap Loon dat in 1366 opging in het prinsbisdom Luik. Reeds vroeg was er een parochie. Ze
stond onder de bescherming van de Sint-Vaastabdij van Atrecht die de parochie in 1603 afstond aan het klooster
van Sint-Truiden.29
De huidige Halmaalmolen die ter hoogte van zone 3 gelegen is, zou dateren uit de 19de eeuw en omvat een
dwarsschuur met haakse stallen tegenover het woonhuis. De molen is met de straat verbonden d.m.v. een oprit
en een brug over de beek.30 De oorspronkelijke molen zou dateren van vóór 1147. Toen was hij nog in hout
opgetrokken. Een latere vermelding dateert uit 1659. De molen maakt deel uit van een boerderij.31
Op 50 m ten noorden van het onderzoeksgebied ligt het zogenaamd ‘Hof van Maasrode’ . Het omvat een hoeve
met complexe vorm, met een kern die dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw(?). In de tweede helft van de
29

https://nl.wikipedia.org/wiki/Halmaal
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22997
31 http://www.molenechos.org/molen.php?nummer=922
30
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19de eeuw werd de hoeve sterk aangepast en gedeeltelijk herbouwd. Het woonhuis is omringd door een tuin, die
met een ijzeren hek op een laag muurtje is afgesloten. Ten noordoosten ligt een poortgebouw met duifhuis onder
een wolfsdakje (Vlaamse pannen), met behouden uitzicht uit de eerste helft van de 18 de eeuw. Ten noordwesten
ligt het woonhuis met kern uit de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw (gesmeed ijzeren muurankers);
oorspronkelijk ging het om een rechthoekig gebouw van vijf traveeën (?). De oosthoek van het erf wordt
ingenomen door een L-vormige stalvleugel van twee bouwlagen en elk drie traveeën onder zadeldaken (Vlaamse
pannen), met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw - eerste helft van de 18de eeuw.32

2.2.2 Korte historiek van het onderzoeksterrein
Cartografische bronnen tonen aan dat het onderzoeksgebied steeds overwegend onbebouwd is geweest en
afwisselend gebruikt werd als boomgaard en nat grasland. De Halmaalmolen lag reeds ter hoogte van zone 3 vóór
de 18de eeuw. Ten oosten van het terrein ligt sinds het derde kwart van de 18de eeuw een weg. Het huidige
waterbekken met omringende dijk en afwateringsgrachten, dat een groot deel van het huidige onderzoeksterrein
omvat, dateert uit de 20ste eeuw.
De eerste kaart die meer informatie verschaft met betrekking tot het onderzoeksgebied is de Villaretkaart,
opgesteld in 1745-1748 (Afb. 15). Ondanks problemen met het georefereren van de kaart, kunnen toch een aantal
zaken afgeleid worden. We herkennen o.a. de Molenbeek die van zuid naar noord door Halmaal stroomt. Het
huidige waterbekken is nog niet zichtbaar. Wel is duidelijk dat de omgeving van de beek nat is en ingenomen wordt
door grasland en enkele boomgaarden. In de vallei is desondanks heel wat bebouwing aanwezig, vnl. aan de
overzijde van de beek. Hier ligt o.a. een vierkantshoeve die op latere kaarten omgracht is. Ten noorden van het
terrein is het Hof van Maasrode zichtbaar. Ook de watermolen van Halmaal wordt aan de Molenbeek afgebeeld,
met zowel aan de west- als aan de oostzijde van de beek bebouwing.

Afb. 15: Detail uit de Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood.
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De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld op initiatief van Graaf de Ferraris ( Afb. 16, 17711778) geeft een sterk vervormde voorstelling van de omgeving van het onderzoeksterrein weer. Desondanks lijkt
de situatie t.o.v. de Villaretkaart weinig of niet veranderd. Het onderzoeksgebied lag naar alle waarschijnlijkheid
nog steeds ten midden van nat grasland aan de Molenbeek. De grasvelden zijn omzoomd door hagen. Ten oosten
van het terrein is de straat Maasrode reeds herkenbaar. In het noorden is ter hoogte van de brug over de
Molenbeek bebouwing aanwezig.
De Popp-kaart (1842-1879, Afb. 17) is de eerste duidelijke en gedetailleerde weergave van het onderzoeksterrein.
Het beemdengebied langs de Molenbeek krijgt de naam “Bos weiden”. In het noorden is de bebouwing nabij de
brug over de Molenbeek verdwenen. De kadastrale percelen geven een OZO-WNW georiënteerd lijnvormig traject
- mogelijk een waterloop of wegje – weer in het noorden van het terrein. Ter hoogte van het zuiden van het
noordelijk lijntraject is de ligging van de watermolen nu duidelijk weergegeven. Eén van de gebouwen ter hoogte
van de molen is verdwenen. Vermits het onderzoeksterrein op de rand van het kaartblad ligt, kan over de overzijde
van de Molenbeek niets vermeld worden.
De Atlas der buurtwegen, opgesteld rond 1841 (Afb. 18) geeft een duidelijker beeld weer vermits ook de zone ten
oosten van het terrein afgebeeld is. Hier is nog steeds heel wat bebouwing zichtbaar en het wegennet lijkt
uitgebreid. We herkennen de straat Maasrode als Chemin nr. 5. Het zuidelijk lijntraject ligt in onbebouwd gebied,
het noordelijk traject ligt ten noorden van de Halmaalmolen.
Op de topografische kaart Vandermaelen (Afb. 19, 1846-1854) ligt het onderzoeksterrein volledig binnen het nat
grasland aan de Molenbeek. De grens van Booihoven-Halmaal valt samen met de beek (Geel/Paarse lijn). Verder
blijft de situatie grotendeels ongewijzigd.
De topografische kaart uit 1873 (Afb. 20) geeft enkele boomgaarden weer die het noorden van het
onderzoeksterrein en een groot deel van het noordelijke gedeelte van het zuidelijk lijntraject innemen. Een talud
met oost-westoriëntatie, gesitueerd ten westen van de Halmaalmolen, vormt een scheiding tussen de
boomgaarden in het noorden van het terrein en het nat weiland in het zuiden van het terrein (zuidelijk lijntraject).

Afb. 16: Detail uit de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld op initiatief van Graaf de Ferraris (1771-1778)
met situering van het onderzoekterrein (rood).
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Afb. 17: Detail uit de Popp-kaart (1842 - 1879) met situering van het onderzoekterrein (rood).

Afb. 18: Atlas van de Buurtwegen (ca. 1841) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).

25

Aron-rapport 663

Halmaal, Maasrode

Afb. 19: Vandermaelenkaart (1846-1854) met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood).

Afb. 20: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).
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De topografische kaarten uit 1904 (Afb. 21) en 1939 (Afb. 22) bevestigen bovenstaand beeld grotendeels, hoewel
ter hoogte van het zuidelijk lijntraject enkel nog weiland wordt weergegeven. Hoewel de topografische kaarten
niet erg gedetailleerd zijn, lijkt de omvang van de Halmaalmolen te zijn toegenomen. Dit komt overeen met het
feit dat de huidige molen in de 19de eeuw gebouwd zou zijn.
De topografische kaart uit 1969 (Afb. 23) geeft opnieuw een boomgaard weer in het zuidelijk terreindeel. Net ten
zuiden van de Halmaalmolen wordt een bron weergegeven, van waaruit een gracht omheen de molen loopt.
De topografische kaart uit 1981 (Afb. 24) geeft een toename aan nat grasland weer in het noorden van het terrein,
ten koste van de aanwezige boomgaard.
De orthofoto uit 1995 (Afb. 25) geeft voor de eerste keer het waterbekken weer dat momenteel nog ten
zuidwesten van het terrein ligt. Ten noorden van het bekken ligt reeds de dijk die het water in het bekken moet
tegenhouden en een deel van het noordelijk terreindeel inneemt. Ten noorden van de dijk ligt een gracht. Zone 2
ligt te midden van de uitgravingen voor de aanleg van het waterbekken (zie supra). Verder kan opgemerkt worden
dat de bebouwing aan de Maasrode sterk is toegenomen rondom het onderzoeksterrein.

Afb. 21: Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).
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Afb. 22: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).

Afb. 23 : Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).
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Afb. 24: Topografische kaart uit 1981 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).

Zone 1

Zone 2
Zone 3

Afb. 25: Orthofoto uit 1995 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).
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2.3 Archeologische situering van het onderzoeksgebied
Tot op heden heeft er nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden ter hoogte van het onderzoeksgebied
(Afb. 26). Wel werden in 2013 een controle der werken en boringen uitgevoerd door Aron bvba op ca. 10 m ten
zuidoosten van het terrein (Afb. 26, Groene polygoon) Hierbij werden geen archeologische sporen aangetroffen.
Verschillende metaaldetecties in de nabije en wijde omgeving wijzen op menselijke aanwezigheid vanaf de
prehistorie tot heden.
De dichtstbijzijnde CAI-locatie (700776) ligt op 200 m ten zuiden van het onderzoeksgebied en wijst op de
vindplaats van 10 munten uit de Laat-Romeinse periode die tijdens baggerwerken aan de Molenbeek, nabij het
punt waar deze de Romeinse weg van Tienen naar Tongeren kruist, aan het licht kwamen.
Op de rand van de vallei van de Molenbeek, op 300 m – 500 m ten zuidwesten van het onderzoeksgebied, zijn nog
verschillende andere metaaldetectievondsten gekend. Zo geeft CAI-locatie 217888 de vondstlocatie van een
metalen mesheft uit de 17de eeuw weer, evenals een vuurkets / gunflint van een musketgeweer uit de nieuwe tijd,
een vogelfibula, munten en aardewerk uit de Romeinse tijd en twee steentijdklingen/afslagen. Ter hoogte van CAIlocatie 152394 vond men bouwmateriaal uit de Romeinse periode terug. CAI-locatie 216008 leverde een losse
metaalvondst uit de nieuwste tijd op. Ter hoogte van CAI-locatie 161677 vond men tijdens een metaaldetectie
Romeinse dakpanfragmenten, munten, een haarnaald en paardbeslag.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze CAI-locaties zich allen bevinden in hoger gelegen gebieden dan het
huidige onderzoeksgebied, op drogere gronden nabij het beekdal.

Afb. 26: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen (lichtblauw),
gebeurtenissen (groen) en het onderzoeksterrein (rood) (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal
Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).

Op 500 m – 750 m ten westen van het onderzoeksgebied liggen verschillende CAI-locaties op de hoger gelegen
heuvelrug. Tijdens een metaaldetectie omstreeks 2013 werden ter hoogte van CAI-locatie 163684 munten uit de
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Late IJzertijd teruggevonden. Ter hoogte van CAI-locatie 20006 vond men een tijdens een metaaldetectie munten
uit de vroege, volle en late middeleeuwen. Andere metaaldetecties leverden een bronzen fibulae uit de Romeinse
periode (CAI-locatie 209470) en Romeinse dakpannen, bouwpuin, aardewerk en een fibulae en een Keltische of
Merovingische hanger in de vorm van een Keltisch wiel op (CAI-locatie 163137), evenals een bronzen Romeinse
fibula (CAI-locatie 209467) en een Karolingische gelijkarmige fibula en een loden snorrebot uit de late
middeleeuwen op (CAI-locatie 20160). Metaaldetecties hogerop de heuvel hebben nog munten en metalen
voorwerpen uit de Romeinse periode opgeleverd (CAI-locaties 209674, 209588, 209665, 209581, 209586, 209675,
209585 en 209468). 33
Ter hoogte van CAI-locatie 211541, op 915 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, werd tijdens een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Aron bvba een lijnelement aangesneden, mogelijk de bovenkant van een
in onbruik geraakte en dichtgeslibde holle weg. Een andere mogelijkheid is dat het ging om een depressie opgevuld
met colluvium.34

2.4 Gaafheid van het terrein: gekende verstoringen
Hoewel het onderzoeksterrein in het verleden overwegend onbebouwd was, is vnl. het zuidelijk terreindeel vrij
grootschalig verstoord.
Hier werd een waterbekken gegraven in het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw. Dit bekken zou
momenteel zo’n 26 600 m² groot zijn. Ter hoogte van zone 1 (ten noorden van het waterbekken) werd een dijk
met een maximale hoogte van ca. 2 m opgeworpen om het water tegen te houden dat zich verzamelde in het
waterbekken. Voor de aanleg van deze dijk wordt verwacht dat in het verleden minimaal de teelaarde werd
afgegraven. Ten noorden van de dijk loopt een afwateringsgreppel over het terrein, waarvan de diepte tot heden
niet exact gekend is.
Het waterbekken zelf lijkt vnl. in het westen te zijn afgegraven tot op maximaal ca. 2 m diepte onder het
oorspronkelijk maaiveld. Het oostelijk deel van het waterbekken lijkt slechts beperkt afgegraven.
De initiatiefnemer wist te melden dat bij de aanleg 30 jaar geleden het bekken oorspronkelijk maar half zo groot
was, maar wel een stuk dieper. Bij de uitgraving werd echter vastgesteld dat op een bepaalde diepte de grond
enorm plastisch was, waardoor uitgegraven niveaus ’s anderendaags terug aangevuld waren. Het bekken is
daarom maar tot 50,85m TAW uitgegraven i.p.v. tot op de oorspronkelijk bedoelde hoogte van 49,85m TAW. 35 Dit
is 1 m dieper dan de geschatte zuidelijke uitgraafdiepte op basis van het Digitaal Hoogtemodel.
Op basis van de ontwerpplannen kan afgeleid worden dat de inloop ter hoogte van zone 2 volledig binnen het
waterbekken valt. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel wordt verwacht dat ter hoogte van deze zone het
oorspronkelijk bodemniveau binnen het bekken ongeveer 1 m afgegraven werd. In het oosten van zone 2 waren
de afgravingen vermoedelijk beperkter.
In het oosten van het terrein, waar kabels gepland worden naast de bedding van de Molenbeek, heeft de aanleg
van de wegenis en kabels al voor de nodige verstoringen tot op een maximale diepte van 1,5 m onder het maaiveld
gezorgd. De KLIP-aanvraag (zie infra) bevestigt dit. Ook de overwelving van de huidige O-W georiënteerde uitloop
centraal op het terrein zal ongetwijfeld reeds voor de nodige verstoringen gezorgd hebben.
Bij het Kabel- en Leidingen Informatie Portaal (KLIP) werd informatie opgevraagd over de in het plangebied
aanwezige nutsleidingen (Afb. 27, BIJLAGE 9). Hieruit blijkt dat er enkel in de zone grenzend aan de straat
Maasrode ter hoogte van het onderzoeksgebied leidingen aanwezig zijn. Op te merken hierbij is dat de diepte en
breedte van de sleuven voor het uitgraven van deze leidingen tot op heden onbekend blijft.

33

https://cai.onroerenderfgoed.be
Van De Staey I. e.a. (2013).
35 Mondelinge communicatie met de initiatiefnemer dd. 27/09/2018
34
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Afb. 27: Overzicht aanwezige nutsleidingen op het onderzoeksterrein (Bron: KLIP, digitaal plan, dd. 01/10/2018, aanmaakschaal
1.1000, 2018I246).

-

De Watergroep: Ondergrondse waterleidingen ten oosten van het onderzoeksgebied ter hoogte van
Maasrode (Afb. 27, Blauw)
Proximus: Huisaansluitingen ter hoogte van de woonhuizen tussen het onderzoeksgebied en Maasrode
(Afb. 27, Groene driehoeken)
Infrax:
o Ondergrondse elektriciteitsleidingen ten oosten van het onderzoeksgebied ter hoogte van
Maasrode (Afb. 27, Rood)
o Ondergrondse telecommunicatieleidingen ten oosten van het onderzoeksgebied ter hoogte van
Maasrode (Afb. 27, Groen)
o Ondergrondse gasleidingen ter hoogte van de Maasrode ten oosten van het onderzoeksgebied
(Afb. 27, Paars)

Ter hoogte van de Halmaalmolen (zone 3) kunnen verstoringen verwacht worden ten gevolge van de (herop)bouw
van de molen. De exacte omvang en diepte hiervan is niet gekend.
Enkel een zone van ca. 1600 m² in het noorden van het terrein (binnen zone 1), die in het verleden steeds in
gebruik was als boomgaard of weiland, lijkt tot heden relatief onverstoord (Afb. 28, Donkergroen) .
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Zone 1

Noordelijk deeltraject

Zone 2
Zuidelijk deeltraject

Zone 3

Afb. 28: Detail van het kadasterplan met ongeroerde zone (groen) en het onderzoeksgebied (rood).

2.5 Onderzoeksvragen
Volgende onderzoeksvragen dienden tijdens het bureauonderzoek te worden beantwoord:
Wat zijn de gekende archeologische gegevens in het projectgebied?
Tot op heden heeft er nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden ter hoogte van het onderzoeksgebied.
In de nabije en wijde omgeving rond het onderzoeksgebied wijzen verschillende CAI-locaties op menselijke
aanwezigheid vanaf de prehistorie tot heden. De meeste van deze locaties situeren zich op hoger gelegen drogere
gronden.

Welke informatie geven de gekende historische en iconografische gegevens van het projectgebied?
Halmaal, reeds in 673 voor het eerst vermeld, was een leen van het graafschap Loon dat in 1366 opging in het
prinsbisdom Luik. Reeds vroeg was er een parochie.36
De huidige Halmaalmolen zou dateren uit de 19de eeuw en omvat een dwarsschuur met haakse stallen tegenover
het woonhuis.37 De oorspronkelijke molen zou dateren van vóór 1147. Toen was hij nog in hout opgetrokken. Een
latere vermelding dateert uit 1659. De molen maakt deel uit van een boerderij. 38

36

https://nl.wikipedia.org/wiki/Halmaal
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22997
38 http://www.molenechos.org/molen.php?nummer=922
37
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Het zogenaamd ‘Hof van Maasrode’ omvat een hoeve met complexe vorm, met een kern die dateert uit de tweede
helft van de 17de eeuw(?).39
Wat zijn de relevante ecologische en aardkundige gegevens en bronnen?
Geomorfologisch situeert het onderzoeksgebied zich in Droog-Haspengouw. Het terrein ligt in de vallei van de
Molenbeek die zelf ook deel uitmaakt van het onderzoeksgebied.
De vallei van de Molenbeek is uitgesneden tussen twee NO-ZW gerichte heuvelruggen waarvan de toppen aan
weerszijden van de vallei hoogtes tot ca. 75 à 78 m TAW bereiken. Het diepste niveau in de vallei bedraagt ca. 52
m TAW in het zuiden en ca. 51 m TAW in het noorden van het onderzoeksterrein. De bodem van de Molenbeek
ligt circa 1 m dieper dan het niveau van de oevers. De bodem van het waterbekken in het zuiden van het terrein,
dat momenteel niet volledig met water gevuld is, ligt op een niveau van ca. 52 m TAW. De oever ten zuidwesten
van het bekken en de dijk ter versteviging van het waterbekken (ten noorden en ten oosten) liggen op een hoogte
van 53,5 m – 54 m TAW. Het lijkt erop dat het waterbekken in het westen uitgegraven is tot ca. 2 m diepte onder
het oorspronkelijk maaiveld, maar dat in het oosten van het waterbekken de uitgravingen eerder beperkt waren,
waardoor een dijk opgetrokken moest worden om het water in het bekken te houden.
Wat is de landschappelijke opbouw van het terrein?
Volgens de tertiairgeologische kaart wordt de ondergrond ter hoogte van het onderzoeksgebied gevormd door de
Formatie van Hannut.
De Quartairprofieltypekaart geeft ter hoogte van het onderzoeksgebied uitsluitend beekalluvium weer, afkomstig
van de Molenbeek.
Volgens de bodemkaart komen er AFp-bodems, Ahp-bodems en OB-bodems voor op het terrein. De OB-bodems
liggen in het uiterste noorden, de AFp- en Ahp-bodems (natte tot zeer natte leembodems zonder
profielontwikkeling) komen elders op het terrein voor.
De kans op erosie wordt als zeer laag ingeschat voor het huidige onderzoeksterrein.
Wat is de geschiedenis van het landgebruik van het terrein?
Cartografische bronnen tonen aan dat het onderzoeksgebied steeds overwegend onbebouwd is geweest en
afwisselend gebruikt werd als boomgaard en nat grasland. De Halmaalmolen lag reeds ter hoogte van het terrein
vóór de 18de eeuw. Ten oosten van het terrein ligt er reeds sinds het derde kwart van de 18de eeuw een weg. Het
huidige waterbekken met omringende dijk en afwateringsgrachten, dat een groot deel van het huidige
onderzoeksterrein omvat, dateert uit de 20ste eeuw.
Wat zijn de gekende verstoringen (van de huidige verhardingen, riolering, allerhande leidingen, enz.)? Hoe diep gaan
deze verstoringen en over welke oppervlakte verspreiden ze zich?
De gekende verstoringen ter hoogte van het onderzoeksgebied omvatten o.a. een waterbekken (ca. 26 600 m²),
een dijk, een afwateringsgracht, nutsleidingen naast de straat Maasrode, een bestaande overwelving van de
uitloop en de bestaande 19de eeuwse Halmaalmolen.
De uitgraafdiepte voor het waterbekken bedraagt vermoedelijk maximaal 2 à 3 m. Voor de aanleg van de dijk is
minimaal de teelaarde afgegraven. De nutsleidingen hebben verstoringen tot 1,5 m onder het maaiveld
veroorzaakt. De verstoringsdieptes van de afwateringsgracht, de bestaande overwelving en de 19de eeuwse
Halmaalmolen zijn vooralsnog onbekend.
Wat is de impact van de geplande werken?
De initiatiefnemer plant op een circa 4300 m2 groot terrein, kadastraal gekend als Sint-Truiden, afdeling 4, sectie
B, percelen 227F (deel) en 235C (deel) en openbaar domein, de herinrichting van de omgeving rond het bestaande
wachtbekken van Halmaal met o.a. de aanleg van een in- en uitloopzone.

39
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De aanleg van een nieuwe uitloop van de Molenbeek met een noodoverlaat vindt plaats in het noorden van het
terrein (zone 1), de aanleg van een nieuwe inloopzone in het zuiden (zone 2) en de bouw van een stuwconstructie
ter hoogte van de Molenbeek centraal op het terrein (zone 3).
Voorafgaand aan de bodemingrepen dienen enkele bomen op het onderzoeksgebied gerooid te worden. Hiervoor
verwacht men plaatselijke verstoringen tot op een diepte van maximaal 1,5 m onder het maaiveld.
De bodemingrepen ten gevolge van de aanleg van de inloopzone (zone 2) zullen volledig plaatsvinden binnen een
zone waar de bodem reeds grotendeels verstoord is geweest tijdens de aanleg van het waterbekken (tot 2 à 3 m
diepte). Er wordt verwacht dat het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief hier dan ook grotendeels
vergraven zal zijn. De huidige bodemingrepen, die tot ca. 70 cm diep gaan, met plaatselijke ingrepen tot 1,5 m
diep, zullen daarom hoogstwaarschijnlijk geen impact hebben in deze volledige zone.
De geplande leidingen voor peilsensoren worden aangelegd in bestaande sleuven voor nutsleidingen of boven het
katseimetselwerk ter hoogte van de Molenbeek. Ter hoogte van zone 2 worden ze in het voormalig waterbekken
aangelegd, in reeds afgegraven bodems. Ter hoogte van de dijk worden de kabels in de 1,5 à 2 m opgehoogde dijk
aangelegd op 60 cm diepte. Vermits er ook voor deze werken geen bodemingrepen verwacht worden in
ongeroerde bodems, wordt er geen impact op het potentieel aanwezige bodemarchief verwacht.
Ook de stuwconstructie ter hoogte van de Halmaalmolen (zone 3) zal volledig in geroerde bodems aangelegd
worden, nl. binnen de bestaande bedding van de beek, waardoor ook hiervoor geen impact verwacht wordt.
Ter hoogte van zone 1 wordt de noodoverlaat ter hoogte van de huidige dijk (1,5 à 2 m hoog) aangelegd. Maximaal
zal er ongeveer 1,6 m onder het maaiveld gegraven worden voor het stroomprofiel van de noordelijke uitloop 40.
De stuwkopmuur en kopmuur zullen d.m.v. funderingszuilen tot op een maximale diepte van circa 4 m verankerd
worden in de ondergrond.
Gezien de aanleg van de noodoverlaat grotendeels in de ophoging plaatsvindt, waarvoor het oorspronkelijk
maaiveld bovendien hoogstwaarschijnlijk reeds afgegraven is, is de impact van deze bodemingreep zeer beperkt.
Enkel de funderingszuilen zullen een eventuele ongeroerde bodem aansnijden. De diepte van de funderingszuilen
is echter nog niet bepaald en de eventuele impact is lokaal. Het is ook nog niet zeker dat de funderingszuilen er
moeten komen. Een grondonderzoek (drukproeven) zal dit moeten uitwijzen.
Over een oppervlakte van 1600 m2 in het noorden van het terrein (binnen zone 1, perceel 227F) zal een
ongeroerde bodem tijdens de werken aangesneden worden (Afb. 28). Naar aanleiding van het nieuwe
stroomprofiel zal er max. 1,6 m onder het bestaand maaiveld gegraven worden. De bodem ten zuiden van het
nieuwe stroomprofiel zal opgehoogd worden, met voorafgaande afgraving van de teelaarde. Dit betekent dat er
een impact zal zijn op het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief binnen een zone van ca. 950 m². In
het noorden van het terrein worden binnen een oppervlakte van ca. 650 m² enkel een drietal bomen gerooid, een
afsluiting geplaatst en een sleuf voor peilsensoren aangelegd (60 cm diep, 40 cm breed), hetgeen slechts
plaatselijke bodemingrepen met zich meebrengt.
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande en gekende bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Potentieel voor steentijd artefactensites
Een belangrijk kenmerk van de culturen in de steentijd is dat de mens zich voornamelijk voedde door middel van
jacht, visvangst en het uit de omliggende ecosystemen verzamelen van voedsel. Deze ‘jager-verzamelaars’ trokken
door het landschap en verbleven alleen tijdelijk (dagen, weken) op een verblijf plaats. Het zijn vaak alleen de
overgebleven vuurstenen werktuigen die verwijzen naar een dergelijke nederzetting, meestal aangeduid met de
term kampement. Uit verschillende studies is gebleken dat veel van deze vindplaatsen met vuursteenartefacten
uit het paleolithicum, mesolithicum en vroeg neolithicum voorkomen in overgangsgebieden van nat/laag naar
droog/hoog: zogenaamde gradiënten. Dit verband is sterker naarmate de gradiënt markanter is, zoals op de
randen van beek dalen. De meeste kampementen van jager-verzamelaars kunnen verwacht worden in de
zogenaamde gradiëntzone, die zich uitstrekt vanaf de gradiënt (de grens tussen ‘lage/natte’ en ‘hoge/droge’
40
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bodems) tot ca. 200 à 250 m in het droge deel (Afb. 29). Een verklaring voor deze relatie moet worden gezocht in
de volgende factoren:
- Landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar voorkomen van
een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit brengt voor jager-verzamelaars met zich mee dat op
dergelijke locaties een grote verscheidenheid aan voedselbronnen op korte afstand voorhanden is in de
vorm van planten en dieren.
- Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het door bossen
gedomineerde landschap. Met name in het Laat Paleolithicum en Mesolithicum vormden de dalen de
belangrijkste transportroutes.
- Langs eroderende oevers van rivieren en beken kunnen vuursteenhoudende terrasafzettingen aan het
daglicht treden. In een begroeid zandlandschap kan een dergelijke ontsluiting een belangrijke bron van
vuursteen zijn.
- Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van vis.
- De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water.41
Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de Molenbeek en ligt bijgevolg binnen de gradiëntzone voor het
aantreffen van prehistorische artefactensites. In de vallei zijn echter geen CAI-locaties gekend die wijzen op de
aanwezigheid van prehistorische artefactensites uit deze periode. Steentijdvondsten in de omgeving werden op
hoger gelegen drogere gronden aangetroffen. Het onderzoeksgebied ligt daarentegen in van nature
overstroombaar gebied in de beekvallei, die zeer nat is en hoogstwaarschijnlijk niet aantrekkelijk voor het
oprichten van een kampement in het verleden. De hoger gelegen drogere gronden ten westen en oosten van het
terrein zullen een grotere aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op de prehistorische mens.
De kans op het aantreffen van prehistorische (artefacten-) sites kan bijgevolg als laag worden ingeschat. Hetzelfde
geldt voor de landbouwgemeenschappen uit het neolithicum. De gronden werden naar alle waarschijnlijkheid te
nat bevonden om te cultiveren.

Afb. 29: Hypothetisch voorbeeld van een gradiëntzone (M. Verhoeven et al. 2010, Fig. 33, p.87)

Potentieel voor (proto-)historische sites

41

Deeben, J. & E. Rensink (2005), 171-199; M. Verhoeven, G.R. Ellenkamp & D.M.G. Keijers (2010), 87, 101.

36

Aron-rapport 663

Halmaal, Maasrode

37

Omwille van de ligging in nat, van nature overstroombaar gebied gebied, kan het potentieel op het aantreffen
(proto-)historische sites eveneens als vrij laag worden ingeschat.
Verschillende CAI-locaties in de omgeving, daterend vanaf de prehistorie, situeren zich op de hoger gelegen
gronden ten oosten en westen van de beekvallei en worden gekenmerkt door drogere bodems. Slechts één locatie
ligt in de vallei, maar omvat vondsten die aangetroffen werden tijdens baggerwerken en die dus
hoogstwaarschijnlijk aangespoeld waren.
Desondanks kan menselijke aanwezigheid op het terrein niet uitgesloten worden, gezien cartografische bronnen
ook bebouwing in de vallei aantonen (waaronder de Halmaalmolen, daterend van vóór de 12de eeuw). De kaarten
tonen echter aan dat het onderzoeksgebied zelf gedurende de voorbije eeuwen overwegend onbebouwd was en
in gebruik was als boomgaard- en /of nat weiland. Zeker de recentere historische kaarten, die beter
gegeorefereerd zijn, geven een duidelijk onbebouwd onderzoeksgebied weer. Heel wat bebouwing in de vallei
lijkt, met uitzondering van de Halmaalmolen, eerder op de overgang naar de meestal hoger gelegen drogere
bodems (Abp-bodems) te hebben gelegen.
Daarnaast kan opgemerkt worden dat een groot deel van het onderzoeksterrein in de 20ste eeuw vergraven is voor
de aanleg van o.a. een waterbekken, een dijk, een overwelving en nutsleidingen.
Indien er ondanks de natte omstandigheden toch een archeologisch bodemarchief aanwezig was, is dit naar alle
waarschijnlijkheid volledig vergraven tijdens bovenstaande werken. Enkel voor een zone van 1600 m2 in het
noorden van het terrein kan men eventueel spreken van een intact archeologisch bodemarchief.
Het archeologisch potentieel voor het aantreffen van resten daterend vanaf de middeleeuwen kan bijgevolg als
matig worden ingeschat.
In onderstaande tabel (TABEL 1) wordt op basis van de reeds gekende informatie voor het onderzoeksgebied een
verwachting voorgesteld voor de betreffende fase van het onderzoek (bureauonderzoek) voor het projectgebied.
Het voorkomen van archeologische spoorcomplexen kan tenzij in omschreven gevallen nooit uitgesloten worden.
Wanneer een verwachting voor een bepaalde periode niet van toepassing is, wordt dit omschreven in de tabel.
Periode
steentijd

Verwachting onderzoeksgebied
Laag



paleolithicum (1.300.000 – 12.000 BP)



mesolithicum (10.000 BP – 4.000 v. Chr.)



neolithicum (5.250 – 2.000 v.Chr.)

metaaltijden

Laag


bronstijd (2.000 – 800 v. Chr.)

ijzertijd (800 – 57 v. Chr.)
Romeinse tijd

Laag



vroeg-Romeinse tijd (57 v. Chr. – 69 n. Chr.)



midden-Romeinse tijd (69 – 284 n. Chr.)



laat-Romeinse tijd (284 – 406 n. Chr.)

middeleeuwen


vroege middeleeuwen (406 – 900 n. Chr.)



volle middeleeuwen (900 – 1.200 n. Chr.)



late middeleeuwen (1.200 – 1.500 n. Chr.)

nieuwe tijd

16de eeuw


Matig

Matig

17de eeuw


18de eeuw
nieuwste tijd


19de eeuw



20ste eeuw

Matig
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21ste eeuw

TABEL 1: Archeologische verwachting per periode voor het onderzoeksgebied

Is verder aanvullend vooronderzoek noodzakelijk? Indien ja, motiveer de keuze van de te gebruiken methode.
Neen. Voor het onderzoeksgebied wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Uit de landschappelijke situering van het terrein blijkt dat het terrein in het verleden steeds erg nat was en
gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van beekalluvium. Het terrein ligt bovendien in een van nature
overstroombaar gebied, hetgeen geen gunstige topografische ligging is voor menselijke aanwezigheid in het
verleden. Het archeologisch potentieel werd daarom als laag ingeschat voor resten daterend vanaf de steentijd
tot en met de metaaltijden. Vanwege de vroegere bebouwing in de beekvallei werd het potentieel voor het
aantreffen van resten daterend vanaf de middeleeuwen als matig ingeschat. Deze bebouwing lag voor zover
gekend wel steeds buiten het huidige onderzoeksterrein, meestal op de overgang naar overwegend hoger gelegen
drogere bodems.
Hiertegenover staat dat een groot deel van het huidige projectgebied, waaronder de zone van de Halmaalmolen
(zone 3), de inloopzone (2), de noodoverlaat (zuidwesten van zone 1) en de zones waar enkel peilsensoren
geplaatst worden, in een recent verleden vrij grootschalig verstoord is en dat de meeste bodemingrepen zullen
plaatsvinden binnen deze verstoorde zones. Gezien het archeologische bodemarchief hier hoogstwaarschijnlijk
reeds vergraven is, wordt in de verstoorde zones geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Enkel in het noorden van het terrein, ter hoogte van de boomgaard, lijkt het oorspronkelijk bodemprofiel nog vrij
intact bewaard over een oppervlakte van circa 1600 m². Ten noorden van de toekomstige waterloop vinden over
een oppervlakte van ca. 650 m² echter slechts minimale bodemingrepen plaats naar aanleiding van het rooien van
een drietal bomen, het plaatsen van een afsluiting en de aanleg van een sleuf voor peilsensoren. De meest
grootschalige bodemingrepen vinden plaats ten gevolge van de uitgraving van de waterloop en de ophoging van
de zuidelijke oever over een aaneengesloten zone van 950 m². Een groot deel van deze bodemingrepen omvat de
afgraving van teelaarde.
Verder onderzoek van de zone van ca. 650 m² waar slechts enkele bomen gerooid worden en een afsluiting
geplaatst wordt, zal hoogstwaarschijnlijk meer impact hebben op het aanwezige bodemarchief dan de geplande
bodemingrepen zelf. Daarom wordt voor deze zone behoud in situ aanbevolen.
Hoewel in de zone van 950 m² het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief hoogstwaarschijnlijk
vergraven zal worden, wordt ook hier geen vervolgonderzoek geadviseerd. Dit vanwege het feit dat het terrein in
het verleden hoogstwaarschijnlijk onbebouwd was en in een erg nat gebied lag. Dit gecombineerd met de beperkte
oppervlakte van deze zone, maakt dat het potentieel op kenniswinst eerder gering is en dat de uitvoer van
aanvullend archeologisch onderzoek kosten-baten te duur zou zijn. Er wordt voor deze zone bijgevolg ook geen
verder onderzoek aanbevolen.
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3. Samenvatting
De initiatiefnemer plant op een circa 4300 m2 groot terrein, kadastraal gekend als Sint-Truiden, afdeling 4, sectie
B, percelen 227F (deel) en 235C (deel) en openbaar domein, de herinrichting van de omgeving rond het bestaande
wachtbekken van Halmaal met o.a. de aanleg van een in- en uitloopzone.
Het onderzoeksgebied omvat 2 lijntrajecten met enkele grotere aaneengesloten zones (zone 1 en 3) binnen het
noordelijk traject. Waar het zuidelijk deeltraject volledig ingenomen wordt door een waterbekken, wordt het
noordelijk traject ingenomen door een boomgaard die in het zuiden begrensd wordt door een kunstmatige
afwateringsgracht, een met gras begroeide dijk, de begroeide oevers en droog liggende delen van het
waterbekken, een overwelving tussen woonpercelen door naar de straat Maasrode toe en (de oever van) de
Molenbeek. Het noordelijk traject eindigt ter hoogte van de Halmaalmolen (zone 3).
Geomorfologisch situeert het onderzoeksgebied zich in Droog-Haspengouw. Het terrein ligt in de vallei van de
Molenbeek. Het diepste niveau in de vallei van de Molenbeek bedraagt ca. 52 m TAW in het zuiden en ca. 51 m
TAW in het noorden van het onderzoeksterrein. De bodem van de Molenbeek ligt circa 1 m dieper dan het niveau
van de oevers. De bodem van het waterbekken in het zuiden van het terrein ligt op een niveau van ca. 52 m TAW.
De oever ten zuidwesten van het bekken en de dijk ter versteviging van het waterbekken (ten noorden en ten
oosten) liggen op een hoogte van 53,5 m – 54 m TAW. Het lijkt erop dat het waterbekken in het westen uitgegraven
is tot ca. 2 m diepte onder het oorspronkelijk maaiveld, maar dat in het oosten van het waterbekken de
uitgravingen eerder beperkt zijn.
Volgens de tertiairgeologische kaart wordt de ondergrond ter hoogte van het onderzoeksgebied gevormd door de
Formatie van Hannut. De Quartairprofieltypekaart geeft ter hoogte van het onderzoeksgebied uitsluitend
beekalluvium weer afkomstig van de Molenbeek. Volgens de bodemkaart komen er AFp-bodems, Ahp-bodems en
OB-bodems voor op het terrein. De OB-bodems liggen in het uiterste noorden, de AFp- en Ahp-bodems (natte tot
zeer natte leembodems zonder profielontwikkeling) komen elders op het terrein voor. De kans op erosie wordt
als zeer laag ingeschat voor het huidige onderzoeksterrein.
Cartografische bronnen tonen aan dat het onderzoeksgebied steeds overwegend onbebouwd is geweest en
afwisselend gebruikt werd als boomgaard en nat grasland. De Halmaalmolen lag reeds ter hoogte van het terrein
vóór de 18de eeuw. Ten oosten van het terrein ligt er reeds sinds het derde kwart van de 18de eeuw een weg. Het
huidige waterbekken met omringende dijk en afwateringsgrachten, dat een groot deel van het huidige
onderzoeksterrein omvat, dateert uit de 20ste eeuw.
Tot op heden heeft er nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden ter hoogte van het onderzoeksgebied.
In de nabije en wijde omgeving rond het onderzoeksgebied wijzen verschillende CAI-locaties op menselijke
aanwezigheid vanaf de prehistorie tot heden. De meeste van deze locaties situeren zich op hoger gelegen drogere
gronden.
De gekende verstoringen ter hoogte van het onderzoeksgebied omvatten o.a. een waterbekken (ca. 26 600 m²),
een dijk, een afwateringsgracht, nutsleidingen naast de straat Maasrode, een bestaande overwelving van de
uitloop en de bestaande 19de eeuwse Halmaalmolen. De uitgraafdiepte voor het waterbekken bedraagt
vermoedelijk maximaal 2 à 3 m. Voor de aanleg van de dijk is minimaal de teelaarde afgegraven. De nutsleidingen
hebben verstoringen tot 1,5 m onder het maaiveld veroorzaakt. De verstoringsdieptes van de afwateringsgracht,
de bestaande overwelving en de 19de eeuwse Halmaalmolen zijn vooralsnog onbekend.
Op basis van het bureauonderzoek kan het archeologisch potentieel van het terrein voor alle periodes tot en met
de metaaltijden als laag worden ingeschat. Het terrein blijkt namelijk in een van nature overstroombaar gebied te
liggen, hetgeen geen gunstige topografische ligging is voor menselijke aanwezigheid in het verleden. Desondanks
is het archeologisch potentieel niet onbestaande gezien de vroegere bebouwing in de beekvallei. Voor resten
daterend vanaf de middeleeuwen, is het archeologisch potentieel daarom eerder matig te noemen.
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Gezien de grootschalige (sub-)recente verstoringen op het terrein, is het potentieel aanwezige archeologische
bodemarchief hoogstwaarschijnlijk grotendeels vergraven. In de vergraven delen wordt geen vervolgonderzoek
aanbevolen.
Enkel in het noorden van het terrein, ter hoogte van de boomgaard, lijkt het oorspronkelijk bodemprofiel nog vrij
intact bewaard over een oppervlakte van circa 1600 m². Over een oppervlakte van ca. 650 m² binnen deze zone
vinden slechts minimale bodemingrepen plaats naar aanleiding van het rooien van een drietal bomen en het
plaatsen van een afsluiting en een sleuf voor een nutsleiding (peilsensoren). De meest grootschalige
bodemingrepen vinden plaats ten gevolge van de uitgraving van de waterloop en de ophoging van de zuidelijke
oever over een aaneengesloten zone van 950 m². Een groot deel van deze bodemingrepen omvat de afgraving
van teelaarde.
Verder onderzoek van de zone van ca. 650 m², zal hoogstwaarschijnlijk meer impact hebben op het aanwezige
bodemarchief dan de geplande bodemingrepen zelf. Daarom wordt voor deze zone behoud in situ aanbevolen.
Hoewel in de zone van 950 m² het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief hoogstwaarschijnlijk
vergraven zal worden, wordt ook hier geen vervolgonderzoek geadviseerd. Dit vanwege het feit dat het terrein in
het verleden hoogstwaarschijnlijk onbebouwd was en in een erg nat gebied lag. Dit gecombineerd met de beperkte
oppervlakte van deze zone, maakt dat het potentieel op kenniswinst eerder gering is en dat de uitvoer van
aanvullend archeologisch onderzoek kosten-baten te duur zou zijn. Er wordt voor deze zone bijgevolg ook geen
verder onderzoek aanbevolen.
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