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Hoofdstuk 1 Inleiding en situering 
 
Naar aanleiding van diverse infrastructurele werkzaamheden door Aquafin nv rondom het gehucht 
Mulken (gemeente Tongeren) legde Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek op. 
Conform de bepalingen in de bijzondere voorschriften bij de opgravingsvergunning werd het terrein 
in eerste instantie onderzocht via een veldkartering (op 23 oktober 2012), gevolgd door een 
proefsleuvenonderzoek (van 5 november tot en met 15 november 2012). Het veldwerk en de 
bijbehorende rapportage werden, in opdracht van Aquafin NV en hoofdaannemer VBG NV, 
uitgevoerd door Studiebureau Archeologie bvba.  
In totaal selecteerde Onroerend Erfgoed vier zones die in aanmerking kwamen voor het 
archeologisch onderzoek. Deze zones komen overeen met de aanleg van een ondergronds 
pompstation (1), een bergingsbekken (2), een terrein voor grondverbetering (3) en het tracé voor 
een persleiding (4) (fig. 1). Tijdens het onderzoek besliste Aquafin NV dat er geen gebruik zal worden 
gemaakt van het terrein voor grondverbetering. Zodoende werd in deze zone geen archeologisch 
veldwerk uitgevoerd. 
 

 
Fig. 1: Luchtfoto met aanduiding van de vier onderzoekszones (1: ondergronds pompstation, 2: 

bergingsbekken, 3: terrein voor grondverbetering, 4: tracé van de persleiding) en situering met foto 
van de Sint-Gilliskerk van Mulken. 
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Hoofdstuk 2  Werkmethode 
 
Voorafgaand het proefsleuvenonderzoek werd een terreinverkenning en waar mogelijk een 
veldkartering uitgevoerd ter hoogte van de vier onderzoekszones. Het doel van deze non-
destructieve prospectie was de registratie van eventueel aanwezige vondstconcentraties en 
terreinanomalieën die kunnen wijzen op de aanwezigheid van archeologische waarden in de 
ondergrond. In functie van de detectie van meer relevante vondstverspreidingen rondom de 
verschillende deelgebieden werd geopteerd om ook het aangrenzend akkerlandcomplex te 
prospecteren.  
Tijdens de veldkartering werd gebruik gemaakt van een metaaldetector. De locaties van de 
individuele vondsten en vondstconcentraties werden genoteerd en geplot op de topografische kaart. 
 
Wegens de sterk wisselende terreinomstandigheden was het noodzakelijk om de vooropgestelde 
strategie van het proefsleuvenonderzoek aan te passen. Vooral ter hoogte van zone 1 (ondergronds 
pompstation) en zone 2 (bergingsbekken) waren de omstandigheden verre van ideaal voor het 
uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek.  
In het geval van zone 1 was de begrenzing van het toekomstig pompstation (lengte: circa 35 m / 
breedte: circa 10 m) reeds op voorhand uitgezet door de hoofdaannemer. Binnen deze zone werd 
eerst de humeuze bovengrond (dikte: ca. 20 cm) machinaal verwijderd. Na deze voorbereidende 
werkzaamheden kon over quasi de volledige lengte van de afgebakende zone een proefsleuf worden 
aangelegd met een breedte van ongeveer 3,5 meter. Omwille van de hoge grondwaterstand kon het 
bodemprofiel slechts tot op een diepte van maximaal 1,70 m beneden het maaiveld worden 
bestudeerd.  
De zone van het bergingsbekken (deelgebied 2) bevond zich op een ontbost terrein in de vallei van 
de Fonteinbeek. De drassige bovengrond, het sterk geaccidenteerd reliëf en de talrijke 
boomstronken zorgden voor een sterke belemmering van de waarnemingen. In totaal konden op een 
regelmatige afstand van elkaar 7 grote proefputten van circa 5 m x 2 m worden aangelegd. Ondanks 
de ruimtelijke beperkingen konden in beide zones toch een aantal interessante waarnemingen 
gebeuren. 
Het was oorspronkelijk de bedoeling om over de volledige lengte van het tracé van de persleiding 
(circa 900 m) een continue proefsleuf van twee kraanbakken breed aan te leggen (zie bepalingen van 
de bijzondere voorschriften). Op vraag van Aquafin NV werd uiteindelijk beslist om de proefsleuf 
slechts één kraanbak breed te maken (= breedte van de uitgraving van de toekomstige persleiding) 
en geen proefsleuven aan te leggen in de brondalen om eventueel wateroverlast te voorkomen. Het 
onderzoek verliep vrij traag aangezien de bouwvoor over de volledige breedte van de werkzone 
(circa 6 meter) eerst moest worden afgegraven en apart gestockeerd. Ter hoogte van percelen met 
boomgaarden was het zelfs onmogelijk om de bovengrond apart te stockeren waardoor deze met 
een vrachtwagen werd afgevoerd naar zone 3 (akkerland: oorspronkelijk terrein voor 
grondverbetering). Uiteindelijk kon een tracé van ongeveer 650 meter binnen een periode van 
ongeveer 7 werkdagen archeologisch worden onderzocht.  
 
De aanwezige bodemsporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Enkele ervan 
werden gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand te achterhalen. Van de 
gecoupeerde sporen werden digitale coupetekeningen gemaakt. De studie van de 
geo(morfo)logische en bodemkundige gesteldheid van het terrein gebeurde op basis van 
terreinwaarnemingen (o.a. analyse van bodemprofielen) en literatuuronderzoek. Alle sleuven, 
sporen en profielen werden digitaal topografisch ingemeten. 
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Hoofdstuk 3  Geomorfologisch en bodemkundig kader 

 
 
3.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
De drie onderzochte deelgebieden situeren zich in twee verschillende landschappelijke eenheden, 
namelijk een laaggelegen beekdal met alluviale gronden en hooggelegen plateaugronden met 
heuvelruggen en diep ingesneden (bron)dalen (fig. 2). Het sterk geaccidenteerd reliëf wordt bepaald 
door de erosiegeschiedenis van het tertiair substraat. 
 
Onderzoeksgebieden 1 en 2 zijn gelegen langsheen de Fonteinbeek waarvan de bronnen zich 
situeren op de flanken van de heuvelrug (oostelijke uitlopers van de Beukenberg) tussen de Tongerse 
stadskern en het kasteel van Betho. De Fonteinbeek watert af in noordwestelijke richting, vloeit 
verderop samen met de Molenbeek en mondt uit in de Mombeek. Het volledige beekdalcomplex ten 
westen van Tongeren maakt deel uit van het Demerbekken. Beide onderzoeksgebieden situeren zich 
op een hoogte van ongeveer +70 m TAW. 
Op basis van het historisch kaartenmateriaal, de terreinverkenningen en het veldwerk blijkt dat de 
alluviale gronden langsheen de Fonteinbeek ter hoogte van Mulken intens werden geëxploiteerd 
tijdens de (volle) middeleeuwen en later, waarbij ook de natuurlijke loop van de beek werd 
aangepast door o.a. de aanleg van een (vis)vijvercomplex. 
 
Het tracé van de persleiding is gelegen in een zone met plateaugronden, gekenmerkt door 
heuvelruggen en diep ingesneden brondalen. Erosie- en colluviatieprocessen waren/zijn hier de 
voornaamste landschapsvormende factoren. De hoogte varieert tussen +80 m TAW langsheen de 
valleiranden en + 108 m TAW op de hoogste heuveltoppen. 
 

 
Fig. 2: Vereenvoudigde topografische en hydrografische kaart met aanduiding van de 

onderzoekszones. 
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3.2 Geologische opbouw 
 
In de omgeving van het projectgebied rusten de quartaire afzettingen (eolische sedimenten, 
alluvium, colluvium,…) op sterk geërodeerde Formaties van de Groep van de Rupel (Formatie van 
Bilzen uit het Onder-Oligoceen) en de Tongeren Groep (Formatie van Borgloon uit het Onder-
Oligoceen en Formatie van Sint-Huibrechts-Hern uit het Boven-Eoceen) (fig. 3). De tertiaire 
sedimenten worden gekenmerkt door een afwisseling van schelphoudende, al dan niet 
glauconiethoudende zanden en kleien1. 
 

 
Fig. 3: Vereenvoudigde geologische kaart van de provincie Limburg met aanduiding van regio rond 

Tongeren (uit: Denis 2008: 23). 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Claes et al. 2001: 20-27.  
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3.3 Bodemkundige aspecten 
 
Volgens de gegevens van de bodemkaart komen langsheen de oevers van de Fonteinbeek alluviale 
gronden zonder profielontwikkeling (..p-gronden) voor. Het betreft bodemseries Adp en Aep, matig 
natte en natte leemgronden zonder profielontwikkeling. Deze gronden behoren tot de hydromorfe 

regosols2. Opvallend is het voorkomen van OB-gronden in zones waar nochtans geen bebouwing 
voorkomt. Een terreinverkenning en veldkartering in deze zone heeft uitgewezen dat dit 
hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de aanwezigheid van structurele resten en puin van historische 
bouwwerken in de ondergrond.  
 
Het tracé van de persleiding is volgens de bodemkaart gelegen in een zone met (zand)leemgronden 
(L/A..-gronden), al dan niet met een (weinig duidelijke) profielontwikkeling (klasse a tot b) en een 
goede tot zeer goede drainage (klasse c tot b). In de brondalen bevinden zich colluviale gronden met 
een minder vlotte drainage (Adp-gronden). Binnen de grenzen van het onderzoeksgebied is het 
leemdek relatief dun met een ondiep gelegen tertiair substraat (zie: w…-gronden). Net ten oosten 
van het tracé bevindt zich een heuveltop (‘Herenbos’) waar het leemdek zelfs volledig ontbreekt en 
de tertiaire sedimenten (lemig zand en zware klei) dagzomen. De drainageomstandigheden zijn hier 
complex met intense gleyverschijnselen tot gevolg. 
 

 
Fig. 4: Detail van de bodemkaart met aanduiding van de onderzoeksgebieden (© AGIV). 

 
 
3.4 Terreinwaarnemingen 
 
Tijdens het veldwerk werden de bodemprofielen bestudeerd en getoetst aan de gegevens van de 
bodemkaart. De profielen in zones met alluviale gronden langsheen de Fonteinbeek en de hoger 
gelegen plateaugronden worden apart besproken.  

                                                 
2
 Baeyens 1959: 18. 
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3.4.1 Zone met alluviale gronden langsheen de Fonteinbeek 
 
Bodemprofiel 1  (onderzoekszone 1): 
 
 • 0-55 cm: ophogingsglaag met recent bouwpuin (bakstenen, plastic,…) 
 Op de bodemkaart gekarteerd als zone met OB-gronden 
  

• 55-70 cm: begraven A-horizont (donkerbruine, humeuze leem met roestvlekken) 
 Deze laag kan worden geïnterpreteerd als een bewerkingslaag 
  

• 70-110 cm: gleyig leempakket (bruine leem met intense roestvlekken en wortelgangen) 
Deze laag situeert zich in een oxiderend milieu en maakt deel uit van het alluvium- of 
opvullingspakket 
 
• 110-170 cm: verspoelde afzettingen (blauwgrijze zware leem tot lichte klei met 
middeleeuwse artefacten en veenpaketten – en/of lagen) 
Deze laag situeert zich in een reducerend milieu en wordt beschouwd als een antropogeen 
opvullingspakket 

 

 
Fig. 5: Het bodemprofiel ter hoogte van onderzoekszone 1. 
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Bodemprofiel 2 (onderzoekszone 2): 
 
 • 0-20 cm: A-horizont (bosgrond) 
 
 • 20-40 cm: sterk gebioturbeerde, humeuze leem (wortelzone) 
 

• 40-55 cm: sterk gleyige leem (roestvlekken) 
 
• 55-70 cm: witgrijze leem 
 
• 70-100 cm: verspoelde afzettingen (grijze leem met artefacten) 
 
• 100-160 cm: verspoelde afzettingen (blauwgrijze leem met veenlenzen en artefacten) 
 
• 160-180 cm: sterk humeus/venig pakket 
 
• 180-200 cm: donkere blauwgrijze leem 
 
 

 
Fig. 6: Het bodemprofiel ter hoogte van onderzoekszone 2. 
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3.4.2 Zone met hoger gelegen plateaugronden 
 
Over de volledige lengte van het tracé van de toekomstige persleiding (onderzoekszone 4) werden 
bodemprofielen geanalyseerd. Er konden in totaal vijf verschillende profieltypes worden 
onderscheiden.  
 

•  Bodemprofiel 3: Humeuze ploeglaag in zandleem, vermengd met materiaal van het tertiair 
substraat. Net onder de ploeglaag werd de aanwezigheid van grind vastgesteld. 
 
• Bodemprofiel 4: Humeuze ploeglaag (ca. 35 cm dik), rustend op witgrijs zwak lemig zand 
van het tertiair substraat. In de ploeglaag is grind opgenomen. 
 
• Bodemprofiel 5: Humeuze ploeglaag op een colluviumpakket met onbepaalde dikte 
(brondal). 
 
• Bodemprofiel 6: Humeuze ploeglaag en dun colluviumpakket op een lemige Bt-horizont. 
 
• Bodemprofiel 7: Humeuze ploeglaag in een lemige Bt-horizont (samen ca. 80 cm dik), 
rustend op het tertiair substraat (fossielhoudend witgeel, lemig zand). 

 

 
Fig. 7: Vijf bodemprofieltypes ter hoogte van onderzoekszone 4. 



Het archeologisch vooronderzoek van het Aquafin-tracé te Mulken (Tongeren)  

 

 

13 

 

De veldwaarnemingen zijn nagenoeg volledig in overeenstemming met de gegevens van de 
bodemkaart. In de zone met alluviale gronden zonder profielontwikkeling kon dankzij het 
archeologisch onderzoek een meer gedetailleerd beeld worden verkregen van de aard van deze 
afzettingen. Omwille van de hoge grondwatertafel was het echter niet mogelijk om de basis van de 
afzettingssequentie te bereiken. In de zone met hooggelegen plateaugronden kon de ondiepe ligging 
van het tertiair substraat worden bevestigd. In de brondalen kon de aanwezigheid van een dik 
colluviumpakket worden vastgesteld (Acp-gronden).  
 

 
Fig. 8: De situering van de bodemprofielen op de bodemkaart. 
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Hoofdstuk 4  Bekende historische en archeologische waarden 

 
In en rondom Mulken komen een aantal monumenten van middeleeuwse oorsprong voor. 
Langsheen de Mulkerstraat, op circa 200 m ten zuidwesten van onderzoekszone 1, bevindt zich de 
Sint-Gilliskerk die reeds in de 11de eeuw werd vermeld3. Tijdens werkzaamheden rond de kerk 
werden talrijke begravingen in de profielwanden waargenomen (CAI 1500167). Op een akker in de 
buurt van de kerk werd een penning van Jan I (Hertog van Brabant: 1268-1294) aangetroffen (CAI 
700823). Verderop situeert zich het kasteel van Betho, een versterkte kasteelhoeve waarvan de 
eerste vermelding dateert uit 1267.  
De onderzoekszones langsheen de Fonteinbeek zijn gelegen aan de rand van een uitgestrekte 
middeleeuwse burchtsite waarvan de nog bestaande ‘Burchttoren van Mulken’ (eerste vermelding 
dateert van 21 april 1340: “Un manoir séant à Mulken”)4 deel uitmaakte (CAI 700385) (fig. 9). De site 
klimt op tot in de 12de eeuw. 
 

 
Fig. 9: Zicht op de burchttoren van Mulken (uit: Doperé & Ubregts 1991: 241, fig. 274). 

 

                                                 
3
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/37427 

4
 Doperé & Ubregts 1991: 241. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/37427
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Een uitgebreid archeologisch onderzoek ter hoogte van de zogenaamde Pliniusbron aan De Locht 
leverde talrijke archeologica op uit de steentijd, de ijzertijd, de Romeinse periode en de 
middeleeuwen (CAI 52370). Verder werd nog een Romeinse zilveren munt en een fragment van een 
bronzen fibula en een metalen beslagstuk in de vorm van een hoofd aangetroffen tijdens een 
metaaldetectie in de buurt (CAI 700595 en CAI 700419)5.  
 
In de omgeving van de toekomstige persleiding werden in de jaren 1986-1987 structurele resten van 
een Gallo-Romeinse villa (Romeinse villa van Mulkenveld) opgegraven. Er werden o.a. sporen 
aangetroffen van een hoofdgebouw, een waterput en bijgebouwen (CAI 52390, CAI 156956 en CAI 
152509). Een opmerkelijke vondst uit de villa betreft de onderkaak van een huiskat, dat meteen de 
volledige vondscollectie van botresten van de huiskat in Romeins Vlaanderen zou 
vertegenwoordigen6.  
 

 
Fig. 10: Situering van archeologische vindplaatsen die zijn opgenomen in de Centrale Archeologische 

Inventaris (CAI). 
 
Volgens de Ferrariskaart bevonden de onderzoeksgebieden langsheen de Fonteinbeek zich in de 
nabijheid van een langgerekt (vis)vijvercomlex dat behoorde tot de burchtsite van Mulken (fig. 11). 
Op de Atlas der Buurtwegen is nog een langgerekte zone van een waterpartij of een beekmeander 
aangeduid binnen de grenzen van onderzoekszone 1 (ondergronds pompstation) (fig. 12). De 
waarnemingen tijdens het veldwerk zijn min of meer in overeenstemming met deze situatie. 

                                                 
5
 Nales & Bink 2005; Bink 2007; Dijkstra et al. 2006; Bink 2010. 

6
 Ervynck & Pieters 1992: 192; Vanvinckenroye 1990. 
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Fig. 11: Detail van de Ferrariskaart met de onderzoekszones naast de Fonteinbeek. 

 

 
Fig. 12: Detail van de Atlas der Buurtwegen met de onderzoekszones naast de Fonteinbeek. 
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Hoofdstuk 5  Resultaten van de veldkartering 

 
 

5.1 Perceel 729e 
 
Tussen de Sint-Gilliskerk van Mulken en onderzoekszone 1 werd een perceel akkerland 
geprospecteerd. In het noordwestelijke kwadrant van het perceel werd een dense concentratie van 
bouwpuin (baksteen-, dakpan- en mortelbrokken, glas en aardewerk) aangetroffen (fig. 13). De 
vondstconcentratie is afkomstig van een inmiddels verdwenen (post)middeleeuws gebouwstructuur 
die aangeduid staat op de Ferrariskaart en de Atlas der Buurtwegen. Volgens de bodemkaart komen 
in deze zone OB-gronden (bebouwde gronden) voor.  
 

 
Fig. 13: Dense concentratie van bouwpuin in het noordwestelijke kwadrant van perceel 729e. 

 
In de zuidelijke helft van perceel 729e werd een concentratie van gefragmenteerd middeleeuws 
aardewerk en bouwmateriaal aangetroffen. Het volledige vondstensemble wordt gedateerd in de 
volle en late middeleeuwen. De meest omvangrijke vondstgroep bestaat en uit rand-, wand- en 
bodemfragmenten van maaslands wit aardewerk (fig. 15), proto-steengoed en een enkel 
wandfragment van roodbeschilderd aardewerk. Deze vondsten worden gedateerd in de periode 
tussen de 11de en 13de eeuw. Een aantal fragmenten van steengoed (o.a. een gebroken spinschijfje) 
worden gedateerd in de periode tussen de 14de en 16de eeuw. Een stuk bouwmateriaal in baksteen 
(tegel of dakpan) werd bewerkt tot een rond schijfje (fig. 16). 
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Fig. 14: Kadastraal plan met situering van de twee vondstconcentraties op perceel 729e. 

 

 
Fig. 15: Randfragmenten van volmiddeleeuws aardewerk (schaal 1:3). 

 

 
Fig. 16: Schijfje in baksteen. 
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5.2 Tracé van de persleiding 
 
Het tracé van de toekomstige persleiding is gelegen op hoger gelegen plateaugronden waarop een 
akkercomplex en enkele boomgaarden voorkomen. De prospectieomstandigheden waren zeer goed 
aangezien de talrijke geploegde akkers intens beregend waren. Dit begunstigde de zichtbaarheid van 
eventuele vondsten aan het oppervlak. Tijdens de veldkartering werd ook gebruik gemaakt van een 
metaaldetector. 
De oudste vondst dateert uit het midden-paleolithicum en betreft een vuurstenen afslag met een 
glanzende, dendritische (‘vermiculé) patina7 (fig. 18).  
Opmerkelijk is het voorkomen van uitgestrekte concentraties van afslagen en brokstukken in een 
relatief grofkorrelige, grijs gevlekte vuursteen met krijtige cortex. Het herkomstgebied van dit 
vuursteentype moet ten zuiden van Tongeren worden gezocht, langsheen de steile dalwanden van 
de Jekervallei waar krijtgesteenten dagzomen. Gedurende de Romeinse en middeleeuwse periode 
werd deze vuursteen veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal in deze regio. Dit resulteerde in een 
grote hoeveelheid bewerkingsafval dat uiteindelijk over een relatief grote oppervlakte verspreid 
raakte. Ter hoogte van de reeds opgegraven Romeinse villa van Mulkenveld (CAI 52390) werd een 
verhoogde concentratie van dergelijke vuursteenbrokken en -afslagen aan het oppervlak vastgesteld. 
De geïsoleerde vondst van een grote klingschrabber uit het (midden-)neolithicum wijst op de 
exploitatie van deze vuursteensoort in de late steentijd (fig. 19). Voorts werd nog een geïsoleerd 
randfragment van een ondiepe kom of schaal in Eifelwaar uit de (laat-) Romeinse periode 
aangetroffen. 
 
De metaaldetectie leverde in totaal 27 sterk gesleten (koperen) munten op uit de periode tussen de 
17de en 20de eeuw. Verspreid werden ook zeven loden musketkogels en twee loden bikkels 
aangetroffen. Deze vondsten van de metaaldetectie zijn vermoedelijk via de bemesting van de akkers 
in de ploeglaag terechtgekomen. 
 

 
Fig. 17: Kadastraal plan met vondstlocaties van de besproken artefacten. 

                                                 
7
 Van Liefferinge 2012. 
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Fig. 18: vuurstenen afslag met dendritische (‘vermiculé’) patina uit het midden-paleolithicum. 

 

 
Fig. 19: Grote klingschrabber uit het (midden-)neolithicum (schaal 1:1). 
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Hoofdstuk 6  Resultaten van het proefsleuvenonderzoek 
 
 
6.1 Onderzoekszone 1 (ondergronds pompstation) 
 
In proefsleuf 1 werden (verspoelde) afzettingen (zware leem tot lichte klei en veen) waargenomen 
waarin zich een aantal middeleeuwse artefacten bevonden. In het centrale deel van de proefsleuf 
bevond zich op een diepte van ca. 1,70 beneden het maaiveld een venig pakket (S1) waaruit 
fragmenten van een steengoedkruikje (type Westerwald) werden gerecupereerd (fig. 21). Zowel 
boven als onder het veenlaagje komen de lemige tot kleiige afzettingen voor in associatie met 
fragmenten van Maaslands wit aardewerk en roodbeschilderd aardewerk.  
 
Gezien de ligging van het projectgebied in de onmiddellijke omgeving van de burchtsite van Mulken 
kan de aanwezigheid van opgevulde (vis)vijvers langsheen de oevers van de Fonteinbeek worden 
vermoed (cf. historisch kaartenmateriaal). In dergelijke vullingen kan een zekere hoeveelheid 
nederzettingsafval worden verwacht. 
 

 
Fig. 20: Proefsleuf 1 met situering van de veenlaag (S1) op circa 1,70 m diepte. 

 

 
Fig. 21: Bovendeel van een steengoedkruikje uit de veenlaag (S1) in proefsleuf 1 (schaal 1:3) 
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6.2 Onderzoekszone 2 (bergingsbekken) 
 
In deze zone werden in totaal 7 proefputten aangelegd. Opnieuw werden (verspoelde) afzettingen 
aangetroffen die wijzen in de richting van antropogene activiteiten tijdens de (volle en late) 
middeleeuwen langsheen de oevers van de Fonteinbeek. De lemige, kleiige en venige lagen zijn in 
deze zone geassocieerd met goed bewaard dierlijk botmateriaal en aardewerkfragmenten. Tot de 
laatste vondstcategorie behoort een groot fragment van een voorraadpot of tuitpot in steengoed8 
(fig. 22). Het dierlijk botmateriaal is afkomstig van paard (linker tibea en sacrum) (fig. 23), rund 
(humerus) en een aantal moeilijk te determineren soorten (fragmenten van een mandibula, femur en 
een schacht van een lang bot)9. 
 
Ook voor deze zone kan de oorspronkelijke aanwezigheid van middeleeuwse (vis)vijvers langs de 
Fonteinbeek worden vermoed (cf. historisch kaartenmateriaal). Het aangetroffen vondstmateriaal 
kan als nederzettingsafval worden beschouwd. 
 

 
Fig. 22: Fragment van een voorraadpot of tuitpot in steengoed (schaal 1:3). 

 

 
Fig. 23: Tibea (boven) en sacrum (onder) van een paard. 

                                                 
8
 Gawronski 2012: 130. 

9
 Determinatie door E. Nijssen (Studiebureau Archeologie). 
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6.3 Onderzoekszone 3 (tracé persleiding) 
 
In totaal werden 17 bodemsporen geregistreerd in sleuf 9. Op basis van de spoorprofielen kan het 
merendeel van de sporen worden geassocieerd met natuurlijke fenomenen (boomvallen,  
bioturbatiesporen en opgevulde erosiegeulen). Op de rand van S5 (natuurlijk kuilspoor?) werd op het 
aanlegvlak een klingvormige afslag in vuursteen aangetroffen.  
Een aantal sporen (S10 t.e.m. S15) kunnen worden beschouwd als ondiepe kuilen of dumppakketjes 
met middeleeuws (nederzettings)afval (fragmenten van bakstenen bouwmateriaal, maaslands wit 
aardewerk, gefragmenteerd verbrand/onverbrand bot). Mogelijk maken sporen S1 en S16 onderdeel 
uit van greppelstructuren (onbepaalde datering). 
 

 
Fig. 24: Overzicht van de gecoupeerde sporen in sleuf 9. 
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Hoofdstuk 7 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het archeologisch vooronderzoek in functie van de Aquafin-werkzaamheden rondom het centrum 
van Mulken leverde voornamelijk gegevens op met betrekking tot de middeleeuwse periode. In de 
onmiddellijke omgeving van de burchtsite van Mulken (opgericht vóór 1200) bevindt zich nabij de 
oevers van de Fonteinbeek een sequentie van (verspoelde) afzettingen met talrijke artefacten uit de 
volle en late middeleeuwen. Vermoedelijk bevond er zich reeds vanaf de (volle) middeleeuwen een 
complex van (vis)vijvers op deze locatie die deel uitmaakten van het middeleeuws landgebruik 
rondom de burchtsite. Een studie van het historisch kaartenmateriaal wijst eveneens in deze richting. 
Het aangetroffen vondstspectrum (o.a. dierlijk botmateriaal en aardewerkfragmenten) kan 
beschouwd worden als nederzettingsafval, in associatie met de opvullingsgeschiedenis van dergelijke 
structuren. 
 
Op de hoger gelegen plateaugronden werd het tracé van een persleiding onderzocht. Een 
veldkartering van het akkerlandcomplex heeft geïsoleerde oppervlaktevondsten opgeleverd uit het 
midden-paleolithicum, het (midden-) neolithicum, de Romeinse en postmiddeleeuwse periode. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwam slechts een lage sporendensiteit aan het licht. Het 
merendeel van de aangetroffen sporen is van natuurlijke oorsprong (boomvallen). Enkele ondiepe 
kuilsporen of dumppakketjes leverden een kleine hoeveelheid vondsten op uit de (volle) 
middeleeuwen. 
 
Omwille van de beperkte informatiewaarde van de aanwezige archeologische waarden en de slechte 
terreinomstandigheden (onvoldoende ruimtelijk zicht) wordt geen bijkomend archeologisch 
onderzoek geadviseerd in de zone van het ondergronds pompstation en het bergingsbekken. De lage 
sporendensiteit en de aard van de aangetroffen bodemsporen binnen het tracé van de toekomstige 
persleiding verantwoorden eveneens geen verder archeologisch onderzoek, hoewel bij latere 
grootschalige ontwikkelingen in de omgeving toch rekening dient te worden gehouden met dit 
gegeven. 
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  

-het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
-en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011 

van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 

Zone SP SL Aard Vorm Textuur Kleur Vondsten Datering/Opm. 

1 1 1 Laag / Venig 
DBr-
Zw 

Aardewerk, 
bouwkeramiek 

Middeleeuwen 

3 1 9 Greppel Langwerpig Lemig zand Ge-Gr / / 

3 2 9 Paalkuil-achtig Rond 
zwak zandige 

leem 
LGr / natuurlijk? 

3 3 9 Paalkuil-achtig Ovaal 
zwak zandige 

leem 
LGr / natuurlijk? 

3 4 9 Kuil Ovaal 
zwak zandige 

leem 
BrGr / natuurlijk 

3 5 9 Kuil Ovaal 
zwak zandige 

leem 
BrGr Vuurstenen artefact natuurlijk 

3 6 9 Kuil Ovaal 
zwak zandige 

leem 
BrGr / natuurlijk 

3 7 9 Paalkuil-achtig Rond 
zwak zandige 

leem 
BrGr / natuurlijk? 

3 8 9 Paalkuil-achtig Rond 
zwak zandige 

leem 
BrGr / natuurlijk? 

3 9 9 greppel-achtig Langwerpig 
zwak zandige 

leem 
BrGr / erosiegeul? 

3 10 9 
Langw. 

kuil/greppel 
Langwerpig 

zwak zandige 
leem 

BrGr Vuurstenen artefact erosiegeul? 

3 11 9 Kuil/dumppakket Onbep. 
zwak zandige 

leem 
BrGr / Colluviumpakket? 

3 12a 9 dumppakket Langwerpig 
zwak zandige 

leem 
BrGr 

Houtskool, verbrande 
leem 

Middeleeuwen? 

3 12b 9 greppel Langwerpig 
zwak zandige 

leem 
BrGr 

Houtskool, verbrande 
leem 

Middeleeuwen? 

3 13 9 Paalkuil Rechthoekig 
zwak zandige 

leem 
BrGr Houtskool Middeleeuwen 

3 14 9 Paalkuil Rond 
zwak zandige 

leem 
BrGr Houtskool Middeleeuwen 

3 15 9 dumppakket Langwerpig 
zwak zandige 

leem 
BrGr 

Houtskool, verbrande 
leem, 

verbrand&onverbrand 
bot, aardewerk, 
bouwkeramiek 

Volle 
middeleeuwen 

3 16 9 Greppel Langwerpig 
zwak zandige 

leem 
BrGr / Middeleeuwen? 
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Bijlage 2  Vondsteninventaris 

Inventaris-
nummer 

Zone SL 

Spoor (S), laag (L), 
losse vondst (LV), 

oppervlaktevondst 
(OV), 

metaaldetectie 
(Md) 

Vondst-
categorie 

Aantal Determinatie Datering 

2012-444-S5-
SI 

3 9 S5 Silex 1 
Klingvormige 

afslag 
Meso-neo 

2012-444-
S10-SI 

3 9 S10 Silex 1 Afslag Meso-neo 

2012-444-
S15-FA-1 

3 9 S15 Verbrand bot / / (Volle) middeleeuwen 

2012-444-
S15-FA-2 

3 9 S15 
Onverbrand 

bot 
/ / (Volle) middeleeuwen 

2012-444-
S15-CE 

3 9 S15 Aardewerk 3 Wandfragmenten (Volle) middeleeuwen 

2012-444-
S15-BC 

3 9 S15 Bouwkeramiek 1 Dakpanfragment? (Volle) middeleeuwen 

2012-444-Md 3 / Md 
Munten, 

musketkogels, 
bikkels e.a. 

/ / 17e-20e eeuw 

2012-444-LV-
1 

3 / LV Silex 1 Klingschrabber (Midden-)neolithicum 

2012-444-LV-
2 

3 / LV Silex 1 Afslag Midden-paleolithicum 

2012-444-LV-
3 

3 / LV Aardewerk 1 
Randfragment 

Eifelwaar 
(Laat-)Romeinse 

periode 

2012-444-L5-
CE 

2 3 L5 Aardewerk 2 Wandfragmenten (Volle) middeleeuwen 

2012-444-L5-
FA 

2 3 L5 
Onverbrand 

bot 
3 

Tibia & sacrum 
(paard) + 

mandibula (indet) 
(Volle) middeleeuwen 

2012-444-L5-
FA 

2 6 L5 
Onverbrand 

bot 
2 

Schacht lang bot 
(indet) + femur 

(schaap?) 
(Volle) middeleeuwen 

2012-444-L5-
FA 

2 2 L5 
Onverbrand 

bot 
1 Humerus (Rund) (Volle) middeleeuwen 

2012-444-L2-
CE 

2 2 L2 Aardewerk 1 
Randfragment 

steengoed 
Late middeleeuwen 

2012-444-S1-
CE-1 

1 1 S1 Aardewerk 16 
wand-, rand- en 

bodemfragm. 
(Volle) en late 
middeleeuwen 

2012-444-S1-
CE-2 

1 1 S1 Aardewerk 1 
Bovendeel 

steengoedkruik 

Late 
middeleeuwen/Nieuwe 

tijd 

2012-444-S1-
BC 

1 1 S1 Bouwkeramiek 1 Tegelfragment? (Volle) middeleeuwen 

2012-444-LV-
4 

1 1 LV Aardewerk 5 Wandfragmenten (Volle) middeleeuwen 
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2012-444-LV-
5 

1 1 LV Glas 1 Wandfragment 
Late 

middeleeuwen/Nieuwe 
tijd 

2012-444-LV-
6 

1 / LV Bouwkeramiek 4 
Dakpan- en 
tegelfragm. 

(Volle) middeleeuwen 

2012-444-LV-
7 

1 / LV Aardewerk 1 
Fragm. 

spinschijfje 
(steengoed) 

Late 
middeleeuwen/Nieuwe 

tijd 

2012-444-LV-
8 

1 / LV Bouwkeramiek 1 Schijfje 
Late 

middeleeuwen/Nieuwe 
tijd? 

2012-444-LV-
9 1 / LV Aardewerk 1 Knikker 

Postmiddeleeuwse 
periode 

2012-444-LV-
10 1 / LV Aardewerk 100 

wand-, rand-, 
bodem- en 
oorfragm. 

(Volle) en late 
middeleeuwen 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 

 
 

Fotonummer Zone SL SP Aard  

2012-444-001 1 1   Ontzoding 

2012-444-002 1 1   Ontzoding 

2012-444-003 1 1   Ontzoding 

2012-444-004 1     Overzicht 

2012-444-005 1     Overzicht 

2012-444-006 1 1   Overzicht 

2012-444-007 1 1   Overzicht 

2012-444-008 1 1   Overzicht 

2012-444-009 1 1   Ontzoding 

2012-444-010 1     Overzicht 

2012-444-011 1     Ontzoding 

2012-444-012 1     
Veldkartering 

perc. 729E 

2012-444-013 1     
Veldkartering 

perc. 729E 

2012-444-014 1     
Veldkartering 

perc. 729E 

2012-444-015 1     
Veldkartering 

perc. 729E 

2012-444-016 1     
Veldkartering 

perc. 729E 

2012-444-017 1     
Veldkartering 

perc. 729E 

2012-444-018 1 1   Aanleg sleuf 1 

2012-444-019 1 1   Aanleg sleuf 1 

2012-444-020 1 1   Aanleg sleuf 1 

2012-444-021 1 1   Bodemprofiel 

2012-444-022 1 1   Bodemprofiel 

2012-444-023 1 1   Bodemprofiel 

2012-444-024 1 1   Bodemprofiel 

2012-444-025 1 1   Overzicht 

2012-444-026 1 1   Overzicht 

2012-444-027 1 1 1 Vlak 

2012-444-028 1 1 1 Vlak 

2012-444-029 1 1 1 Vlak 

2012-444-030 1 1 1 Vlak 

2012-444-031 1 1 1 Vlak 

2012-444-032 1 1 1 Testput S1 

2012-444-033 2 2   Bodemprofiel 

2012-444-034 2 2   Bodemprofiel 

2012-444-035 2 2   Bodemprofiel 

2012-444-036 2     Overzicht 

2012-444-037 2     Overzicht 

2012-444-038 2 2   Bodemprofiel 

2012-444-039 2 3   Aanleg 

2012-444-040 2 3   Aanleg 

2012-444-041 2 3   Bodemprofiel 

2012-444-042 2 3   Bodemprofiel 

2012-444-043 2 3   Bodemprofiel 

2012-444-044 2 3   Bodemprofiel 

2012-444-045 2 3   Bodemprofiel 

2012-444-046 2 3   Bodemprofiel 

2012-444-047 2 4   Aanleg 

2012-444-048 2 4   Bodemprofiel 

2012-444-049 2 4   Bodemprofiel 

2012-444-050 2 4   Bodemprofiel 

2012-444-051 2 4   Bodemprofiel 

2012-444-052 2 5   Overzicht 

2012-444-053 2 5   Overzicht 

2012-444-054 2 5   Overzicht 

2012-444-055 2 6   Overzicht 

2012-444-056 2 7   Overzicht 

2012-444-057 2 7   Overzicht 

2012-444-058 2     Overzicht 

2012-444-059 2 7   Bodemprofiel 

2012-444-060 2 7   
Bodemprofiel: 

detail 

2012-444-061 2 7   
Bodemprofiel: 

detail 

2012-444-062 2 7   
Bodemprofiel: 

detail 

2012-444-063 2 7   
Bodemprofiel: 

detail 

2012-444-064 2 7   Overzicht 

2012-444-065 2 8   Overzicht 

2012-444-066 2 8   Overzicht 

2012-444-067 2 8   Overzicht 

2012-444-068 3 9   Overzicht 

2012-444-069 3 9   Overzicht 

2012-444-070 3 9   Overzicht 

2012-444-071 3 9   Overzicht 
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2012-444-072 3 9   Overzicht 

2012-444-073 3 9   Overzicht 

2012-444-074 3 9   Overzicht 

2012-444-075 3 9   Overzicht 

2012-444-076 3 9   Overzicht 

2012-444-077 3 9   Overzicht 

2012-444-078 3 9   Overzicht 

2012-444-079 3 9   Bodemprofiel 1 

2012-444-080 3 9   Bodemprofiel 1 

2012-444-081 3 9   Bodemprofiel 2 

2012-444-082 3 9   Bodemprofiel 2 

2012-444-083 3 9   Overzicht 

2012-444-084 3 9   Overzicht 

2012-444-085 3 9   Overzicht 

2012-444-086 3 9   Overzicht 

2012-444-087 3 9   Overzicht 

2012-444-088 3 9   Overzicht 

2012-444-089 3 9   Overzicht 

2012-444-090 3 9 1 Vlak 

2012-444-091 3 9   Landschap 

2012-444-092 3 9   Landschap 

2012-444-093 3 9   Landschap 

2012-444-094 3 9   Overzicht 

2012-444-095 3 9   Overzicht 

2012-444-096 3 9   Bodemprofiel 3 

2012-444-097 3 9   Bodemprofiel 4 

2012-444-098 3 9   Bodemprofiel 5 

2012-444-099 3 9   Bodemprofiel 6 

2012-444-100 3 9   Overzicht 

2012-444-101 3 9   Overzicht 

2012-444-102 3 9   Overzicht 

2012-444-103 3 9   Overzicht 

2012-444-104 3 9   Overzicht 

2012-444-105 3 9   Overzicht 

2012-444-108 3 9   Bodemprofiel 4 

2012-444-114 3 9   Bodemprofiel 5 

2012-444-115 3 9   Bodemprofiel 5 

2012-444-116 3 9 2 Vlak 

2012-444-117 3 9 3 Vlak 

2012-444-118 3 9   Overzicht 

2012-444-119 3 9   Overzicht 

2012-444-120 3 9   Overzicht 

2012-444-121 3 9 4 Vlak 

2012-444-122 3 9 4 Vlak 

2012-444-123 3 9 5 Vlak 

2012-444-124 3 9 6 Vlak 

2012-444-125 3 9   Overzicht 

2012-444-126 3 9 7 Vlak 

2012-444-127 3 9 7 Vlak 

2012-444-128 3 9 8 Vlak 

2012-444-129 3 9 8 Vlak 

2012-444-130 3 9 9 Vlak 

2012-444-131 3 9 10 Vlak 

2012-444-132 3 9 10 Vlak 

2012-444-133 3 9 11 Vlak 

2012-444-134 3 9 11 Vlak 

2012-444-135 3 9 11 Vlak 

2012-444-136 3 9   Overzicht 

2012-444-137 3 9   Bodemprofiel 6 

2012-444-138 3 9   Bodemprofiel 6 

2012-444-139 3 9   Bodemprofiel 7 

2012-444-140 3 9   Bodemprofiel 8 

2012-444-141 3 9   Bodemprofiel 9 

2012-444-142 3 9 12a Vlak 

2012-444-143 3 9 12a Vlak 

2012-444-144 3 9 12b Vlak 

2012-444-145 3 9 12b Vlak 

2012-444-146 3 9 13 Vlak 

2012-444-147 3 9 14 Vlak 

2012-444-148 3 9 15 Vlak 

2012-444-149 3 9 15 Vlak 

2012-444-150 3 9 15 Vlak: detail 

2012-444-151 3 9 15 Vlak: detail 

2012-444-152 3 9 15 Vlak: detail 

2012-444-153 3 9 16 Vlak 

2012-444-154 3 9 16 Vlak 

2012-444-155 3 9   Overzicht 

2012-444-156 3 9   Overzicht 

2012-444-157 3 9   Overzicht 

2012-444-158 3 9 14 Coupe 

2012-444-159 3 9 14 Coupe 

2012-444-160 3 9 5 Coupe 
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2012-444-161 3 9 5 Coupe 

2012-444-162 3 9 5 Coupe 

2012-444-163 3 9 7 Coupe 

2012-444-164 3 9 7 Coupe 

2012-444-165 3 9 15 Coupe 

2012-444-166 3 9 15 Coupe 

2012-444-167 3 9 15 Coupe 

2012-444-168 3 9 15 Detail 

2012-444-169 3 9   Overzicht 

2012-444-170 3 9   Overzicht 

2012-444-171 3 9   Overzicht 

2012-444-172 3 9   Overzicht 

2012-444-173 3 9   Bodemprofiel 7 

2012-444-174 3 9   Bodemprofiel 7 

2012-444-175 3 9   
Bodemprofiel 7: 

detail 

2012-444-176 3 9   
Bodemprofiel 7: 

detail 

2012-444-177 3 9   
Bodemprofiel 7: 

detail 

2012-444-178 3 9   Overzicht 

2012-444-179 3 9   Overzicht 

2012-444-180 3 9   Overzicht 
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Bijlage 4 Profieltekeningen 
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Bijlage 5 Opgravingsplan 

 
 



Het archeologisch vooronderzoek van het Aquafin-tracé te Mulken (Tongeren)  

 

 

44 

 

 
 



 
 
 
 
 

Administatieve gegevens 
 
 
 
Naam site:   Aquafin-tracé Mulken 
 
Provincie:   Limburg 
 
Gemeente:   Tongeren 
 
Deelgemeente:   Tongeren 
    Piringen 
 
Adres:    De Locht, Herenbosweg, Smisberg 
 
Kadastrale gegevens: Afdeling 7, Sectie A, percelen 663c, 729e, 763a, 777a, 778a, 779a, 

780a, 781a, 782a, 785a, 814a, 817a, 754k en 753/02a 
 Afdeling 17, Sectie A, percelen 910a, 913a, 914a, 925a, 927a, 933a, 

935a, 936a, 941a, 942a, 943a, 945a, 946a, 947a, 952a, 953a, 954a en 
955a    

 
Opdrachtgevers:  Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar 
    VBG NV, Welvaartstraat 14-1 bus 8, 2200 Herentals 
 
Vergunningsnummer:  2012-444 
 
Naam aanvrager:  Nick Van Liefferinge 
 
Aanvraagdatum:  15 oktober 2012 
 
 
 
 
 
  



 

 


	Archeo Rapport 133 Bundel 01
	Archeo Rapport 12X Bundel 02
	Archeo Rapport 133 Bundel 03.pdf

