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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2018 L 143

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met in totaal
een kadastraal oppervlakte van ca. 467 m2. Daarmee valt
de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m2 of
meer bedraagt en de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen 300 m2 of meer bedraagt en waarbij de
betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in
archeologische zones (Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014
en de Code van Goede Praktijk).
Annelies De Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

1

Borgloon, Kortestraat (Stadshoeve) (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 218704, y= 166149
punt 2: x= 218737, y= 166171
Afd. 1, Sectie F, Percelen 394B, 395A en 396A

Periode uitvoering:

01-10-2018 t/m 11-12-2018

Relevante termen1:

Bureauonderzoek, monument, stadshoeve

Bebouwde zones:

Funderingen stadshoeve, waterput, funderingen gebouw
op perceel 394B

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).
1.1.2 Archeologische voorkennis
Niet van toepassing.
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, 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
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem3 (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem4 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
3
4

Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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-

de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
een gemotiveerde uitspraak te 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.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
-

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Randvoorwaarden:
Niet van toepassing.
Beschrijving geplande werken:
Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geïllustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes5 voor zover deze reeds zijn
opgemaakt.
Huidige situatie
Op het projectgebied heeft een stadshoeve gestaan waarvan een deel van de funderingen nog
aanwezig zijn (straatvleugel en een deel van de zijvleugel). Tegen de straatkant is de hoeve
onderkelderd. Ook de funderingen van het gebouw naast de stadshoeve (op perceel 394B) zijn nog
aanwezig. Het achterste deel van de stadshoeve is niet meer bewaard gebleven. Ook is er een waterput
aanwezig op het terrein die bewaard zal blijven. Het meest oostelijke deel van het projectgebied is
opgehoogd en wordt ingenomen door grasland.
De funderingen zijn momenteel afgedekt met plastiek folie.

5

Alle bouwplannen werden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer.
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Fig. 1.4: Recente luchtfoto met daarop de huidige terreincondities aangeduid.
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Fig. 1.5: Zicht op het projectgebied. (Bron: GoogleMaps – Streetview).
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Geplande werken6
De geplande werken omvatten de reconstructie van de oorspronkelijke stadshoeve met U-vorm. Langs
de straatkant is de hoeve onderkelderd. Deze kelder zal behouden blijven en het tongewelf hiervan zal
hersteld worden. Ook is het de bedoeling om een betonplaat tussen de muren te plaatsen waardoor
het bestaande niveau ca. 30 cm afgegraven zal worden. De waterput die aanwezig is op het terrein zal
ook bewaard blijven.
De achterbouw van de hoeve is niet meer bewaard gebleven. In deze zone zal een funderingsplaat met
vorstrand worden voorzien. De onderzijde van de vloerplaat wordt aangelegd op ca. 45 cm onder het
afgewerkte vloerniveau. In deze zone worden weinig funderingsresten verwacht. De nog aanwezige
funderingsresten zullen indien nodig eerst gedemonteerd worden. De zone van de achterbouw zal
afgegraven worden om het nieuwe gebouw te kunnen bouwen, maar hoe diep er gegraven moet
worden zal pas op het veld zelf vastgesteld kunnen worden. Een exacte verstoringsdiepte kan voor
deze zone dus niet gegeven worden.
Verder zullen op de binnenkoer van de stadshoeve regenwaterputten geplaatst worden. Op dit
moment is de exacte locatie hiervan nog niet gekend. Ook zal een grondwaterpomp voor de
verwarming en het warm water in het sanitair geplaatst worden. Hiervoor zullen eerst een aantal
verticale grondboringen uitgevoerd worden in de binnenkoer van de hoeve en in de tuin.
Op het perceel 394B (Kortestraat 7) zijn ook nog funderingen van een gebouw aanwezig. Hier zal een
funderingsplaat op paalfunderingen (10 palen) voorzien worden. De onderzijde van de funderingsplaat
zal ca. 50 cm onder het afgewerkte vloerniveau komen te liggen.
De geplande werken omvatten de reconstructie van een stadshoeve. De exacte verstoringsdiepte die
de graafwerken zullen veroorzaken, zal pas op het veld zelf bepaald kunnen worden.

6

Alle informatie met betrekking tot de geplande werken werd aangeleverd door de initiatiefnemer. Alle op dit
moment voorhanden informatie wordt vermeld in de archeologienota. Om de leesbaarheid te bevorderen
worden alle bouwplannen ook digitaal in bijlage meegeleverd.
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Fig. 1.6: Inplantingsplan, geprojecteerd op het kadasterplan. 7

7

Zie bijlage voor een gedetailleerd inplantingsplan op groot formaat.
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Fig. 1.7: Omgevingsplan.8

8

Zie bijlage voor een gedetailleerd inplantingsplan op groot formaat.
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Fig. 1.7: Uitvoeringsplan: begane grond.
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Fig. 1.8: Doorsnede.9

9

Zie bijlage voor een gedetailleerde doorsnede op groot formaat.
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Fig. 1.9: Inplantingsplan met aanduiding van het type funderingen.
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1.1.4 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen et cetera van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen10. Voor wat betreft de beschrijving van het fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van België, de
tertiairgeologische kaart, de quartairgeologische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de
bodembedekkingskaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart
werd niet geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via
Geopunt Vlaanderen en het NGI11 online ter beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot
publicatieplannen met behulp van de software QGIS 2.18 Las Palmas.
De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.
Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed12. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen
of de kaart van Vandermaelen) is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend
Erfgoed en bijkomend relevant kaartmateriaal is opgezocht via portaalwebsite www.cartesius.be.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de
beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse
geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang
dat dit niet past binnen een archeologienota.
1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie13.
Het projectgebied is gelegen aan de Kortestraat te Borgloon en maakt deel uit van de archeoregio van
de (zand)leemstreek. Het terrein valt op de traditionele landschappenkaart binnen de Droog
Haspengouw en meer specifiek binnen het boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon. In deze regio
bestaat het landschap uit een breedgolvend leemplateau dat wordt versneden door ondiepe valleien.14
10

www.dov.vlaanderen.be
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
12
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
13
Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.3.2 in de Code van Goede Praktijk versie 2.0.
14
Antrop M. et al. 2002. 50.
11
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Op het DHM II (fig. 1.10 t.e.m. fig. 1.12) is te zien dat het projectgebied op een heuvelrug ligt tussen
de vallei van de Kleine Herk en de vallei van de Motbeek. Binnen de begrenzing van het projectgebied
treedt een reliëfverschil op van ca. 5 m waarbij het terrein daalt in westelijke richting. Hydrografisch
watert het terrein af via de Motbeek die ca. 400 m ten zuiden van het projectgebied ligt.

Fig. 1.10: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.11: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied en twee
terreinprofielen.

Fig. 1.12: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van west naar oost (paars) en van noord
naar zuid (oranje).
Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit afzettingen uit de Formaties van
Borgloon (codering Bo) en Bilzen (codering Bi). Deze formaties vormden zich tijdens het VroegOligoceen (33,6 ma – 28,4 ma15) en liggen binnen het projectgebied op een diepte van -1 m (volgens
de diktekaart quartair). Hieronder staan de verdere voor het projectgebied beschikbare gegevens
opgesomd volgens www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
•

15

Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.14) is het voornaamste
lithografische kenmerk van de Formatie van Borgloon het voorkomen van zwarte klei met

Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
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schelpenresten. De Formatie van Bilzen bestaat daarentegen uit twee zandige eenheden
gescheiden door een kleiige eenheid.
• De quartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.15) duidt het
onderzoeksgebied aan met code 2. Dit staat voor eolische afzettingen (ELPw) (zand tot silt)
van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen; 116 ka – 11,7 ka) en mogelijk het Vroeg-Holoceen
(vanaf 11,7 ka). In het noordelijke en centrale deel van Vlaanderen ligt er zand tot zandleem
terwijl in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen silt (loess) ligt. Onder deze eolische
afzettingen (HQ) liggen hellingsafzettingen van het quartair.
• Ook de quartair profieltypekaart werd geraadpleegd (fig. 1.16). Deze kaart toont de
aanwezigheid van Brabant Leem met daaronder Haspengouw Leem. Tussen deze twee lagen
kan een Kesseltbodem voorkomen, wat mogelijk kan wijzen op de aanwezigheid van
pleistocene artefactensites. Tijdens de boringen die gezet werden voor het opstellen van het
kaartblad Sint-Truiden van de quartairgeologische kaart werd deze bodem echter niet
vastgesteld. Ook uit de boorinterpretaties uit het archief van de Belgische Geologische Dienst
kon deze bodem niet gehaald worden.16 De kans op de aanwezigheid van een Kesseltbodem
is dus laag waardoor ook de kans op het aantreffen van pleistocene artefacten laag blijft.
• De bodemkaart (fig. 1.13) toont dat het projectgebied in een bebouwde en bijgevolg nietgekarteerde zone (OB) is gelegen. In de omgeving komen volgende bodemseries voor:
o OT: sterk vergraven gronden
o Aba: Droge leembodem met textuur B-horizont
o Abp(c): Droge leembodem zonder profiel, met een begraven textuur B-horizont
beginnend tussen 40 en 80 cm diepte.

16

Goosens E. 2007. 26.
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Fig. 1.13: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied en waterlopen.

Fig. 1.14: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.15: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en
waterlopen.

Fig. 1.16: Uittreksel uit de quartair profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Borgloon aan de Kortestraat. Archeologische vondsten
uit de Romeinse periode tonen aan dat de regio al in deze periode was bewoond.17 Borgloon groeide
in de 11e eeuw uit tot de hoofdstad van het graafschap Loon aangezien hier de oorspronkelijke burcht
van de graven was gelegen. De stad verloor later echter zijn belangrijke functie door zijn slechte ligging.
Borgloon was namelijk te dicht gelegen bij Sint-Truiden en Tongeren, die over een betere ligging
beschikten om aan handel te drijven. Bovendien was de stad zeer dicht bij de grens van het prinsdom
Luik gelegen waardoor deze met meerdere belegeringen te maken kreeg.18
De Ferrariskaart (1777; fig. 1.18 en fig. 1.19) toont dat het projectgebied midden in het historisch
stadscentrum van Borgloon is gelegen. Deze kaart toont bebouwing langs de Kortestraat, maar de
bebouwing wordt echter enkel schetsmatig weergegeven. Op het primitief kadaster van 1840-1843
(fig. 1.20), de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840; fig. 1.21) en de topografische kaart van 1871 (fig. 1.23)
is duidelijk zichtbaar dat het gebouw op het projectgebied een u-vorm heeft. Dit gebouw is een
stadshoeve dat sinds 1995 een beschermd monument is (fig. 1.33). Ook staat dit gebouw op de CAI
aangeduid als bouwkundig erfgoed relict. De hoeve was een Dubbelhuis met vijf traveeën en een
zadeldak. Naast het gelijkvloers en een eerste verdieping had de hoeve ook een hooizolder en een
kelder.19 Studiebureau Monumentenzorg bvba heeft in 2012 een bouwhistorisch onderzoek
uitgevoerd. Hieruit bleek dat voor de datering van de oprichting van de hoeve er geen absolute
gegevens zijn. Er zijn echter wel enkele stilistische gegevens die wijzen op een oorsprong in de 17e
eeuw. Een tekening van 1730, gemaakt door Remacle Le Loup, is de oudste cartografische bron van de
stadshoeve (fig. 1.17). 20 Voor een gedetailleerd bouwhistorisch onderzoek van deze hoeve wordt
verwezen naar de historische nota van Studiebureau Monumentenzorg bvba.21
Ook het huis (fig. 1.34) naast de hoeve (perceel 394B), dat ook duidelijk zichtbaar is op de Atlas der
Buurtwegen, is een bouwkundig erfgoed relict. Het gaat om een enkelhuis dat uit twee traveeën en
twee bouwlagen onder een zadeldak bestond. Het gebouw wordt gedateerd in de 19e eeuw, maar het
heeft mogelijk een oudere kern in vakwerk (achtergevel). Het gebouw had een verhoogde begane
grond en had een lijstgevel op een gecementeerde plint die bestond uit beschilderde bakstenen.
Verder had de dorpswoning getogen vensters die op de eerste bouwlaag deels gedicht waren. Ook de
deur was getoogd en was gedeeltelijk gedicht.22
Op de luchtfoto van 1971 (fig. 1.24) lijkt een deel van de hoeve te zijn afgebroken aangezien hierop
enkel een L-vormig gebouw zichtbaar is. Deze vorm is ook zichtbaar op de topografische kaart van 1976
(fig. 1.25). Het volledige achterliggende deel van de hoeve is dus afgebroken. Over dit deel is dan ook
het minste geweten. De latere luchtfoto’s (fig. 1.26 t.e.m. fig. 1.32) tonen de steeds verslechterde staat
van het gebouw. In 2016 werd het overige deel van de hoeve gedemonteerd. Tijdens deze
ontmantelingswerken werden alle onderdelen genummerd en geïnventariseerd. Op het veld werd al
een selectie gemaakt van de elementen met erfgoedwaarde en deze zonder erfgoedwaarde. De
bouwonderdelen met erfgoedwaarden die gedemonteerd konden worden, werden opgeslagen bij de

17

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121127
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/126648
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https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/31779; TeamvanMeer! 2018. 13-22.
20
TeamvanMeer! 2018. 13-22.
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TeamvanMeer! 2018. 13-22.
22
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/31778
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technische dienst van de stad Borgloon.23 Op dit moment zijn enkel nog de funderingen van de
straatvleugel (met kelder) en een deel van de zijvleugel samen met een waterput aanwezig op het
terrein. Ook de funderingen van het gebouw op perceel 394B zijn nog aanwezig.

Fig. 1.17: Tekening van Remacle Le Loup (1730) waarop de stadshoeve zichtbaar is (rood omcirkeld)
(Bron: Beheersplan – Stadshoeve Borgloon).

23

Vandegehuchte C. 2016.
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Fig. 1.18: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.19: Detail uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.20: uittreksel uit het primitief kadaster van 1840-1843 (Bron: www.cartesius.be).

Fig. 1.21: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: www.geopunt.be).
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Fig. 1.22: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het
projectgebied (Bron: www.geopunt.be).

Fig. 1.23: Uittreksel uit de topografische kaart van 1871 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.cartesius.be).
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Fig. 1.24: Uittreksel uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.25: Uittreksel uit de topografische kaart van 1976 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.cartesius.be).
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Fig. 1.26: Uittreksel uit de luchtfoto van 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.27: Uittreksel uit een luchtfoto van 2000-2003 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.28: Uittreksel uit een luchtfoto van 2005-2007 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.29: Uittreksel uit een luchtfoto van 2008-2011 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.30: Uittreksel uit een luchtfoto van 2014 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.31: Uittreksel uit een luchtfoto van 2016 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

28

Archeologienota: Borgloon – Stadshoeve

Fig. 1.32: Uittreksel uit een luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.33: Borgloon Kortestraat 9 (Schlusmans, Frieda, 11-03-1999, ©Vlaamse Gemeenschap).24
24

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/31779/beelden
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Fig. 1.34: Borgloon Kortestraat 7 (Schlusmans, Frieda, 11-03-1999, ©Vlaamse Gemeenschap).25
1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
In deze paragraaf zal de verhouding van het projectgebied tot haar culturele context worden
weergegeven, met in het bijzonder aandacht voor nabij gelegen archeologische waarden26.
1.2.3.1 Gekende archeologische waarden
Volgens de gegevens van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn in de onmiddellijke omgeving
van het projectgebied verschillende gekende archeologische vindplaatsen aanwezig (fig. 1.34). Het
projectgebied ligt binnen een vastgestelde archeologische zone, namelijk de historische stadskern van
Borgloon (ID 140046). Het projectgebied ligt binnen de stadsomwalling (ID 51930) van Borgloon en ligt
op ca. 40 m ten noorden van één van de stadspoorten (ID 207859).
Aangezien het projectgebied behoort tot de historische stadskern van Borgloon, liggen er enkele
middeleeuwse sites en vondsten in de directe omgeving:
25
26

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/31778/beelden
In overeenstemming met paragraaf 12.5.2.1 van de Code van Goede Praktijk versie 2.0.
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-

-

-

-

ID 51928 (ca. 55 m ten oosten van het projectgebied): Opgraving: Tijdens deze opgraving
werden een huis, waterputten en een kerkhof uit de Late-Middeleeuwen en een gracht uit de
Volle-Middeleeuwen opgegraven. Ook werd op deze locatie roze mortel (tijdens boringen) uit
de Romeinse periode en een waterput uit de 16e eeuw teruggevonden.27
ID 50126 en ID 700883 (ca. 43 m ten zuiden van het projectgebied): Opgraving: De site bestaat
uit de hoofdburcht van de eerste Loonse graven uit de Volle-Middeleeuwen. De restanten van
de gravenburcht (heuvel en gracht) staan aangeduid als een archeologische zone (ID 302700).
Ook werden er uit de Volle-Middeleeuwen resten van grote palen aangetroffen (waarschijnlijk
een palissade), een waterput en mogelijk een motte (cirkelvormige verhevenheid). Er werd
ook bouwmateriaal en dakpannen uit de Romeinse Tijd, een ivoren speld (Romeins?) waarop
een paard stond afgebeeld, en een gouden sierspeld uit de Merovingische periode
teruggevonden.28
ID 700659 (ca. 112 m ten oosten van het projectgebied): Toevalsvondst: Kanunnikenhuis en
een waterput uit de Nieuwe Tijd en een gracht van de voorburcht uit de VolleMiddeleeuwen.29
ID 700660 (ca. 40 m ten noorden van het projectgebied): Onbepaald: Marktplaats en toegang
tot de burcht uit de Late-Middeleeuwen.30
ID 51926 (ca. 75 m ten zuidoosten van het projectgebied): Onbepaald: Parochiekerk SintOdolphus en kloostergang.

Ook buiten het historisch centrum van Borgloon liggen verschillende CAI locaties:
-

-

-

ID 207443 (ca. 353 m ten noordwesten van het projectgebied): Opgraving: Er werden 7 kuilen
met o.a. handgevormd aardewerk uit de Late-Bronstijd en de nederzetting van twee
hypothetische erven uit de Midden-IJzertijd en drie kleiwinningskuilen en greppels uit de LateMiddeleeuwen teruggevonden.31
ID 50127 (ca. 200 m ten noordwesten van het projectgebied): Opgraving: Kapel uit de LateMiddeleeuwen met zowel binnen als buiten de kapel verschillende graven.32
ID 51767 (ca. 270 m ten zuidoosten van het projectgebied): Opgraving: Een kapel en woonhuis
met tuin (omgeven door tuinmuur met vierkante hoektorens en secundaire bouwwerken in
de tuin) uit de 17e eeuw. Ook werden uit de Nieuwe Tijd grachten rondom het domein (nog
zichtbaar in de huidige topografie), een vierkante bakstenen toren, de aanzet van een
bruggewelf en brugpijler en een bakstenen tuinmuur aangetroffen. Als laatste werd een
plattegrond van een vermoedelijk zeer recent bijgebouw teruggevonden (Nieuwste Tijd).
ID 218691 (ca. 530 m ten oosten van het projectgebied): Opgraving: Op deze site werd lithisch
materiaal (afslagen, kern, klingfragment, (geretoucheerde) microkling, afslagschrabber) uit het
Mesolithicum, grote voorraadkuilen uit de Midden-IJzertijd en vijf onvolledige erven uit de
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https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/51928
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50126; https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/700883%20
29
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/700659
30
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/700660
31
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207443
32
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50127%20
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-

Midden-Romeinse periode aangetroffen.33
ID 162375 (ca. 605 m ten oosten van het projectgebied): Proefsleuvenonderzoek: Tijdens dit
vooronderzoek werd mogelijk een erf uit de IJzertijd aangetroffen.34
ID 52910 (ca. 533 m ten westen van het projectgebied): Proefsleuvenonderzoek: Er werd silex
(waarschijnlijk paleolithicum) in de bouwvoor of verstoorde toplaag teruggevonden.35
ID 211542 (ca. 450 m ten noordwesten van het projectgebied): Proefsleuvenonderzoek:
Tijdens deze prospectie werd een kuil uit de Late-Bronstijd met houtskool, verbrande leem en
handgevormd aardewerk teruggevonden. Verder werden greppels, kuilen, paalkuilen en een
leemwinningskuil aangetroffen.36

Als laatste liggen ten noordwesten twee zones waarvoor een archeologienota is geschreven:
-

-

ID 2409 (ca. m ten noordwesten van het projectgebied): In deze archeologienota, geschreven
door bouwen en milieu, werd een vervolgonderzoek voorgesteld in de vorm van twee
proefputten aangezien het projectgebied is gelegen in de historische stadskern van Borgloon.37
ID 6567 (ca. m ten noordwesten van het projectgebied): Ook ARON adviseerde in deze
archeologienota een vervolgonderzoek in de vorm van proefputten. Over de aan- of
afwezigheid van archeologisch erfgoed kon op basis van het bureauonderzoek met
onvoldoende zekerheid een uitspraak gedaan worden.38

1.2.3.2 Gebieden “geen archeologisch erfgoed”
Er liggen verschillende zones in de omgeving van het projectgebied waar geen archeologie meer
aanwezig is. Ten noordwesten van het terrein liggen drie zones en ook ten noordoosten staan twee
zones aangeduid.
1.2.3.3 Beschermde archeologische sites
Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen de begrenzing of in de directe
omgeving van het projectgebied. Er staat wel een monument op het projectgebied, namelijk een
stadshoeve (zie 1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied). Deze hoeve staat ook als een
bouwkundig erfgoed relict aangeduid. Ook de dorpswoning op perceel 394B staat aangeduid als een
bouwkundig erfgoed relict. In de historische stadskern van Borgloon staan meerdere bouwkundige
relicten en monumenten aangeduid, maar deze zullen niet allemaal individueel besproken worden.

33

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/218691
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/162375
35
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52910
36
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/211542
37
De Loof A. 2017.
38
Van De Staey I., Wesemael E. 2018.
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Fig. 1.34: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en de archeologische
voorkennis in de directe omgeving (Bron: www.agiv.be).

Fig. 1.35: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en een synthese van de
culturele waarden in de omgeving (Bron: www.agiv.be).

34

Archeologienota: Borgloon – Stadshoeve
1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
Door de gunstige ligging van het projectgebied in een licht glooiend landschap in de buurt van water,
bestaat een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische waarden uit alle mogelijke
periode vanaf de steentijd tot en met WO II. De bodemkaart duidt het projectgebied aan als OB. In de
omgeving worden Aba- en Abp-gronden gekarteerd waardoor een leembodem wordt verwacht op het
projectgebied. Er worden echter ook verschillende gebieden aangeduid als vergraven gronden.
Het projectgebied is gelegen binnen de historische stadskern van Borgloon, wat een archeologische
zone is. Dit zorgt voor een interessante locatie voor het aantreffen van historische archeologische
waarden, voornamelijk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
Op het terrein heeft een stadshoeve gestaan. Over het achterste deel van de hoeve is weinig geweten
aangezien deze in een vroegere periode al was afgebroken. De oorsprong van de hoeve wordt op basis
van stilistische eigenschappen gedateerd in de 17e eeuw, maar het bouwhistorisch onderzoek kon
geen uitsluitsel bieden over de historiek van de hoeve aangezien geen historisch archivalische bronnen
beschikbaar zijn van de periode voor 1830. Een mogelijk archeologisch vervolgonderzoek kan nuttig
zijn om extra informatie te verzamelen over het achterste deel van de hoeve en over de
ontstaansgeschiedenis. Er bestaat dus een hoog potentieel op kenniswinst voor dit projectgebied,
voornamelijk voor de stadshoeve.
1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kan besloten worden dat er een hoge archeologische verwachting
bestaat voor archeologische waarden, voornamelijk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, en meer
specifiek van de stadshoeve die op het projectgebied heeft gestaan.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
Op een groot deel van het projectgebied heeft een stadshoeve gestaan. Deze hoeve is beschermd als
monument. Een deel van de funderingen zijn nog aanwezig op het terrein (straatvleugel en deel van
de zijvleugel). Bovendien heeft er een dorpswoning gestaan op perceel 394B die op de CAI staat
aangeduid als een bouwkundig erfgoed relict.
Zijn er archeologische relevante sites aanwezig?
Op het projectgebied staan de funderingen van een stadshoeve. Deze hoeve is beschermd als
monument. Enkel de funderingen van de straatvleugel en een deel van de zijvleugel zijn nog aanwezig
op het terrein. Ook de funderingen van het gebouw op perceel 394B (bouwkundig erfgoed relict) zijn
nog aanwezig.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Voor de historiek van de stad Borgloon en de stadshoeve op het projectgebied bestaat een groot
wetenschappelijk potentieel. Er is namelijk weinig geweten over het achterliggende deel van de hoeve
en over de ontstaansperiode.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
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Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie hoofdstuk 2.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken omvatten de reconstructie van de stadshoeve. Het is de bedoeling om de hoeve
te reconstrueren tot de oorspronkelijke U-vorm. Er zal een werfbegeleiding worden voorgesteld in het
Programma van Maatregelen. De zones waar een bodemingreep zal plaatvinden, zullen dus
archeologisch onderzocht en geregistreerd worden.
Het archeologisch bureauonderzoek heeft aangetoond dat er een groot potentieel op kenniswinst
bestaat. Aangezien de geplande werken bestaan uit het heropbouwen van een al bestaand gebouw,
zullen de werken weinig impact hebben op het aanwezige bodemarchief. Toch kan een
vervolgonderzoek kenniswinst opleveren, voornamelijk over de ontstaansgeschiedenis en het
achterliggende deel van de stadshoeve. Hierdoor zal een Programma van Maatregelen in de vorm van
een werfbegeleiding worden opgesteld.
Het procesverloop rondom de afwegingen van verder onderzoek voor dit onderzoeksterrein na
afronding van het bureauonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in fig. 1.36.
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Fig. 1.36: Procesverloop voor het projectgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de beslissingsboom
bij de afweging over de noodzaak tot verder onderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 31).
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Plannenlijst
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Onderwerp plan
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.13
Bodemkaart + Topografische kaart
Bodemopbouw
1/5000
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Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
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Type plan
Onderwerp plan
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Type plan
Onderwerp plan
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Type plan
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Type plan
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Atlas der Buurtwegen
Historische kaart
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Analoog
1841
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Analoog
1846-1954

Plannummer
Type plan
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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Topografische kaart
Historische kaart
1/2000
Analoog
1871

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.23
Luchtfoto
Plangebied
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
1971
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