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PROGRAMMA 
 
 

09.30 Ontvangst en registratie van de deelnemers 

09.45 Opening door Dionys Van Gemert, tot 24 april voorzitter WTA Nederland-
Vlaanderen 

09.50 Welkom 

10.00 Job Roos, architect / Braaksma en Roos Architecten / TU Delft R-MIT 
 Nieuwe kansen voor de bovengrond en de rol van de historische bodem 

10.40 Susan Hurenkamp Conservator Thermenmuseum Heerlen  
 De Heerlense Thermen: Ontdekking, ontwikkeling, beheer, conservering, 

aanzet onderzoek  

11.20 Kris Brosens, Triconsult n.v. en Caroline Vandegehuchte, Studiebureau 
Monumentenzorg bvba. 

 Impact van blootstelling op de historische materialen in de 
archeologische kelder van de O.L.V.-Basiliek te Tongeren  

12.00-12.45 Ivo Scheffers en Bas van Zwam Ingenieursbureau gemeente ’s Hertogenbosch 
 Gelegenheid tot bezoek van ‘het Bastionder’ op bastion Oranje  

12.45 Gezamenlijke lunch 

13.00 Algemene ledenvergadering WTA Nederland-Vlaanderen 

14.00 Annelien d’Hoine, VCM-Contactforum voor erfgoedverenigingen  
 Traditionele ijskelders in Vlaanderen: een teaser 

14.40 Roald Hayen, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
 IJskelders te Oudergem: vooronderzoek tot riskassessment  

15.20 Koffiepauze 

15.40 Henk Kars, VU Amsterdam 
 Climate change, water-management and the in situ preservation of 

archaeological sites 

16.20 Theo Van Wijk, Wijkplaats Utrecht 
 Ontdekking en ontwikkeling onder het Domplein  

17.00 Afsluitende discussieronde 

Sluiting door Rob van Hees, vanaf 24 april voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen 

17.15 Drankje ter afscheid 
 



Voorwoord 
 

Ondergrondse Monumenten 
Zichtbaar - Onzichtbaar 

 
 
Ondergrondse monumenten ontsnappen bij een eerste aanblik aan de aandacht, maar toch 
maken zij wel een belangrijk deel uit van het gebouwde patrimonium. Niet alleen rusten alle 
gebouwen op ondergrondse funderingen, ook zijn vele ondergrondse structuren als 
dusdanig bedoeld: wateraanvoer- en rioleringsstelsels, ondergrondse gangen en wegen, 
verdedigingsconstructies, kelders en in het bijzonder ijskelders.  
Bovengrondse monumenten zijn zichtbaar, terwijl ondergrondse monumenten in grote mate 
of geheel onzichtbaar zijn. Daardoor prikkelen ondergrondse monumenten in grotere mate 
de fantasie van de gebruiker en de bezoeker. Ondergrondse monumenten worden nog 
dikwijls blootgelegd bij graafwerken voor bouwprojecten, of worden door archeologische 
opgravingen blootgelegd. Deze blootlegging betekent voor het ondergrondse monument een 
drastische wijziging van het omgevingsklimaat, in het bijzonder wat de vocht- en 
zouthuishouding in de materialen aangaat. Hoe reageren de materialen en constructies op 
deze veranderende expositievoorwaarden?  
Ondergrondse monumenten zijn een rijke bron van cultuur-historische informatie. Maar hoe 
moeten wij omgaan met deze monumenten om hun bestaan niet in gevaar te brengen? Hoe 
kan de toegankelijkheid gerealiseerd worden? Is het beter het monument toegedekt te laten 
of opnieuw toe te dekken? Hoe is de interactie tussen het beoogde gebruik en de 
materialen? Tijdens de studiedag ‘Zouten en Behoud’ in Bergen op Zoom (april 2008) werd 
deze problematiek reeds aangekaart, en werd al gewezen op de gevoeligheid van 
bouwmaterialen voor wijzigingen in de vocht- en zouthuishouding.  
Deze problematiek indachtig focust deze studiedag in het bijzonder op ondergrondse 
constructies, op de schademechanismen die in werking kunnen treden bij ondergrondse 
constructies en dan vooral bij de diverse vormen van hergebruik of revitalisering van 
ondergrondse constructies of archeologische restanten. Een uitgelezen panel van sprekers 
zal vanuit verschillende invalshoeken ingaan op vele van de gestelde vragen. 
Deze studiedag gaat door in De Toonzaal (voormalige synagoge) te ’s Hertogenbosch. 
Met de gewaardeerde medewerking van de sprekers, door de inzet van de secretariaten in 
Nederland en Vlaanderen, door het snelle ageren van de reviewers, en door de prompte 
actie van de drukker, kon deze syllabus tijdig klaargemaakt worden en aan de deelnemers 
bij het begin van de studiedag aangeboden worden. Deze goede en efficiënte 
samenwerking mocht ondergetekende als voorzitter van WTA Nederland/Vlaanderen 
gedurende de voorbije jaren steeds ervaren. Dat maakte het mogelijk een reeks zeer 
interessante studiedagen in te richten, en voor elk van deze studiedagen een kwaliteitsvolle 
en leerrijke syllabus te realiseren. Ik hoop dat ook in de toekomst en met een volgende 
voorzitter deze samenwerking gehandhaafd blijft. 
 
‘s Hertogenbosch, 24 april 2009 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Dionys Van Gemert 
Voorzitter WTA Nederland/Vlaanderen 
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NIEUWE KANSEN VOOR DE BOVENGROND 
EN DE ROL VAN DE HISTORISCHE BODEM 

 
Job Roos 

Braaksma en Roos Architecten/TU Delft R-MIT 
 
 
Aan het eind van de vorige eeuw werd er een internationale prijsvraag uitgeschreven tussen 
architecten naar aanleiding van archeologische vondsten van een vroegmiddeleeuws 
kasteel in Tsjechië. De prijsvraag was gericht op de beste idee om in de bovengrond de 
sporen uit het verleden te verbeelden. 
Het aantal inschrijvingen was hoog, des te opmerkelijker was de visie van de winnaar, die 
zich had beperkt tot een half verhard oppervlak zonder nadere aanduiding van datgene wat 
zich daaronder bevond. 
Illustratief voor de houding van de winnaar was dus ‘zand erover’. 
De les die hieruit te leren valt is dat de onzichtbare wereld van het verleden niet nader werd 
gevisualiseerd; de verbeelding bleef aan de macht, het ‘verhaal’ zou er alleen maar minder 
van worden. Het authentieke is hier als een waardevolle en onzichtbare schat bewaard, er is 
ruimte voor het poëtische. 
We hebben klaarblijkelijk moeite met dat omgaan met het voelbare maar ook ontastbare 
verleden, want we houden graag iets van het verleden vast. Dit blijkt ook uit het citaat van 
Cees Nooteboom uit de verhalenbundel ‘de filosoof zonder ogen’ over het huidige 
Amsterdam: “Niets is het zelfde gebleven, alles is hetzelfde. Het is mijn stad, een teken voor 
ingewijden. Zij zal zich nooit helemaal prijsgeven aan de vreemdeling die de taal en de 
geschiedenis niet kent, omdat het juist de taal en de namen zijn die de geheime humeuren, 
geheime plaatsen, geheime herinneringen bewaren. Open stad, gesloten stad. Een voor 
ons, een voor de anderen. Een stad aan het water, een stad van mensen, door mensen en 
water bedacht en geschreven. Een stad van veel tijden, een stad in de tijd. Een stad die 
tweemaal bestaat, zichtbaar en onzichtbaar, uit steen en hout en water en glas en ook nog 
iets dat met geen woorden kan worden benoemd.” (blz. 13) 
 
 
Inleiding 
 
De interesse naar gebruik en exploitatie van onze bodem neemt toe, waarna de confrontatie 
met de geschiedenis dan niet kan uitblijven. Interventie in de bodem raakt de geschiedenis 
en gaat over de toekomst, over bestaande historische en over nieuw toegevoegde waarde. 
Als architect en docent, geen historicus, is de geschiedenis voor mij in eerste instantie 
waardevol materiaal in het perspectief van toekomstige de bouw- en transformatieopgave. Ik 
zoek naar aanknopingspunten voor de toekomst en de rol van de bodem daarin. 
 
Het wonen en verblijven op de aarde kreeg pas echt dimensie en betekenis bij ‘het bouwen’. 
In de meest primitieve vorm van de stok in de grond tot de meest moderne variant van het 
zich verheffen/ zweven boven de aarde. Beide gaan een innige relatie aan met de bodem, 
het directe ‘zwaardere’ verbinden: het gebruiken, het schuilen, het beschermen tegenover 
het indirecte: in de tijd zeer ‘recente’ loskomen, het zich verheffen, heer en meester zijn 
over, het toekomstgerichte, licht en luchtig, nomadisch, als Constant in New Babylon, het 
bijna ontkennen/ sparen van de bodem.  
Tienduizenden jaren is de bodem wereldwijd door mensen bewoond en bewerkt en zijn 
sporen nagelaten in de ondiepe bodem. Eindeloos is er ‘over elkaar heen geschreven’, is het 
verleden geëtst in die bodem en opnieuw bedekt met weer nieuw leven. Zo is er een wereld 
of liever een complex van werelden te ontdekken, van vergeten tijden, mysterieus en 
wanneer gevonden vaak confronterend en herkenbaar tegelijk, als een spiegel voor de 
sterveling.  
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In het kader van de huidige bouwopgave met zijn verdere verdichting en verlangde 
duurzaamheid, wordt zowel de hoogte als de diepte opgezocht. Hoogbouw wordt niet langer 
geschuwd, de ‘bovenstad’ wordt ontdekt (Melet, E. 2005). Ook de karakteristieke bodem van 
Nederland, hoofdzakelijk bepaald door water, zand, veen en klei, wordt steeds meer 
onderwerp van interventie voor infrastructuur en huisvesting.  
Wij ontdekken dat er veel technische en ook ruimtelijke mogelijkheden zijn in het exploiteren 
van de ondiepe bodem, qua ruimtegebruik en duurzame energie. Bij het gebruiken en 
bewerken van die bodem stuiten wij met de regelmaat van de klok op sporen uit het 
verleden. 
Het hoe daar mee om te gaan is een uitdagende opgave die vraagt om kennis en 
onderzoek. 
Om de brede onderzoeksvraag die hieruit voortkomt te verdiepen, worden de volgende 
onderwerpen achtereenvolgens belicht: 
 

De geschiedenis van ‘de bodem’  
 1. Historische ondergrondse constructies  
 2. Archeologie  
 3. Recente historische ondergrondse constructies  
De bodem 
De historisch bewerkte bodem 
De integrale opgave 
Lessen en aanbevelingen 

 
 
De geschiedenis van “De Bodem” 
 
Alles wat zich in de ondiepe bodem bevindt en bestaat uit sporen van eerder menselijk 
leven, kan worden onderscheiden in ondergrondse ruimtelijke historische constructies en 
puur fysieke/ technische overblijfselen onder de grond, die afkomstig zijn uit andere tijden/ 
culturen, niet zelden zonder zichtbare samenhang of leesbaarheid. Veel zal zonder nadere 
expertise niet meer als zodanig worden herkend of gevonden.  
 
 
1. Historische ondergrondse constructies  
Het ondergrondse staat ook voor het archetype van wonen op de aarde (grot en kuil, later 
met constructie, het rechtopzetten oftewel het construeren), maar ook voor de pragmatiek 
van het wonen in infrastructuur en het weefsel, waterputten en riolen zoals al in de oudheid 
toegepast. (Colenbrander, B. 2005); Romeinse thermen, middeleeuwse opslagkelders, 
waterlopen in de ondergrondse stad zoals de Binnendieze in Den Bosch. 
Ook de natuur geeft vaak ondergrondse structuren bloot in geologische zin (waterlopen, 
natuursteenvorming en erosie door ondergronds water), wat niet zelden heeft geleid tot 
omvangrijke ondergrondse historische steden zoals Cappadocië in Turkije. 
De pragmatiek (noodzaak en veiligheid) van het ondergrondse speelt tot in het recente 
verleden van de twintigste eeuw een belangrijke rol. Voorbeelden zijn: De Stelling van 
Amsterdam met tweeëndertig forten, de Hollandse Waterlinie, de ondergrondse 
productielandschappen zoals mijnen (de zoutmijnen in Groningen), de metro- en 
rioolnetwerken in onze wereldsteden. Alles tot nut van het algemeen, als faciliteit voor de 
bovengrondse wereld.  
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2. Archeologie 
Stoffelijke resten van eerdere culturen in de vorm van stenen/ houten overblijfselen van 
bouwwerken of gebruiksvoorwerpen (of brandlagen) zijn al dan niet in verband en al dan niet 
uit meerdere tijdlagen. Ze zijn onbedoeld overgebleven en in die zin dus authentiek. Resten 
zijn vaak onzichtbaar tot het ‘moment van aanraking’, vlak onder het oppervlak van de 
huidige bodem; een kwestie soms van decimeters zoals in het geval van de Joodse 
begraafplaats Den Haag. Zeker in Holland leven we in feite op een ‘gigantische geëtste 
vlakke plaat bedekt met een dunne laag was’.  
De etslagen staan symbool voor (een complex netwerk van) tekenen van vroeger en 
authentiek leven.  
Archeologie gaat soms ook over direct leven (mammoet/ mens uit het permafrost), een 
confrontatie die van grote impact kan zijn, gezien de zeer lang verstreken tijd en de staat 
van het gevondene. 
 
 
3. Recente historische ondergrondse constructies 
Veel projecten zijn in voorbereiding of gerealiseerd in binnen- en buitenland op het gebied 
van ondergrondse architectuur en infrastructuur. In willekeurige volgorde: de tramtunnel in 
Den Haag, station Arnhem Centraal, de Rijnboog in Arnhem, de Noord-zuidlijn in 
Amsterdam, de Waalsdorpertunnel in Den Haag, station Antwerpen Centraal, station 
Amsterdam Centraal, museum voor moderne kunst in Nimes van Foster & Partners, 
Faculteit Dans en Theater in Arnhem van Henket & partners, Deens maritiem museum in 
Helsingør van BIG, Rijksmuseum in Amsterdam van CRUZ & Ortiz en Braaksma & Roos.  
De bodem wordt meer en meer geïntegreerd in de architectonische opgave, enkele 
voorbeelden van Braaksma & Roos zijn: Historische Kelders van Arnhem, 
Gemeentemuseum Den Haag, Rouwcentrum Oud Eik en Duinen, Koepel Backershagen te 
Wassenaar.  
 
 
De Bodem 
 
Wij leven dus steeds meer in en vanuit de bodem, onze betrokkenheid met de bodem wordt 
steeds groter. We wonen erop, een waar natuurlijk gevormd fundament van peilloze diepte, 
en we halen ons voedsel en water eruit. Vier belangrijke eigenschappen van de bodem 
kunnen worden onderscheiden in (Bron: VROM 6074; www.ruimtexmilieu.nl):  1. Dragen 
(het fundament) 

2. Produceren (voedsel en water) 
3. Informeren (cultuurhistorie) 
4. Reguleren (biochemische processen) 

De bodem onder de oppervlakte is voor ons onzichtbaar, de waslaag over de geëtste 
plaat….! 
Sinds kort weten we dat we energieneutraler kunnen omgaan met wind, zon en bodem. Dat 
we de bodem ook beter geschikt kunnen maken voor ruimtelijke programma’s. 
De aardbodem kan dus veel meer betekenen in fysieke zin. Dit kan leiden tot duurzame, 
ecobewuste en minder verrommelde ruimtelijke oplossingen boven de grond en sinds de 
crisis van 2008 wordt de urgentie daartoe alleen maar groter. 
Van ons ontwerpers wordt het ingenieursvermogen meer en meer aangesproken, de 
architect als creatieve en geïnspireerde ingenieur. Dit heeft te maken met de 
ontwerpopgave, het ordenen en vormgeven van veel technische noodzaak en integraal 
denken. Daar komt de geschiedenis nog bij, de onopgeruimde resten van het verleden. In 
intensieve (lees stedelijke) gebieden zijn veel resten, gefragmenteerd en gelaagd. Expertise 
ten aanzien van deze gecompliceerde geschiedenis is een absolute randvoorwaarde bij 
‘aanraking’. 
 
De bodem is stokoude historie, we leven er bovenop, het is vlakbij. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8r�
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Historische gelaagdheid kent de bodem van nature en in combinatie met ondergrondse en 
vaak geconserveerde sporen van bewoning levert dit in de geomorfologie stille getuigen op 
van vroeger leven. Bij deskundige expertise zijn deze sporen behalve zichtbaar ook goed 
leesbaar en te interpreteren. 
Het samengaan van geologie (zand, klei, veen en water), de techniek van vroeger bouwen, 
plus de kennis van historische sociale en culturele structuur, de tijd(geesten) en 
voortschrijdende technische mogelijkheden, levert potentieel op: inzicht in een 
driedimensionaal netwerk van meer dan duizenden jaren geschiedenis. Verhalen kunnen 
worden gereproduceerd over de geschiedenis van de mens in relatie tot de genius loci en 
zijn eigen zijn. Dit is leerzaam maar geeft ook kansen om op voort te borduren bij nieuwe 
ontwerpopgaven, zelfs bij het verder onzichtbaar blijven van die ondergrond: een ‘nieuw 
verhaal’ mede geïnspireerd op het bestaande. 
Maar de verandercyclus en de voortschrijdende techniek maakt ons bij nieuwe opgaven 
klaarblijkelijk steeds onafhankelijker van de ondergrond: we spuiten wel wat land op en 
daarmee is de ondergrond bedekt, lees beschermd, maar jammer genoeg ook ontkend. 
 
De bodem intrigeert ons, qua techniek, qua onverwachte ruimtelijkheid en dus qua beleving. 
We dalen af in geheimzinnige ‘oergrond’. Dat is spannend, zoals de Hubertustunnel in Den 
Haag, die door oerduin gaat. Het ervaren van ondergrondse krachten, de afwezigheid van 
daglicht, de sensatie van diepte van de bodem, de megatechnische prestatie van de 
ingenieur, dat is beleving! De wereld van de verbeelding, oeroude en ongeroerde grond of 
overblijfselen van voorbij eeuwen, is een extra bijkomstigheid. 
Soms is ook boven de grond nog duidelijk voelbaar hoe intensief de ondergrond vroeger is 
benut: stadswallen zijn nu vaak getransformeerd tot groene ‘lege’ parken, vroeger een 
strategisch veiligheidscordon rondom de historische stad. 
In de concepten voor de toekomstige bouwopgave wacht hier een fantastische uitdaging. 
Er valt veel inspiratie te halen uit wat, direct of indirect, van invloed kan zijn op de beleving 
van wat nieuw wordt gemaakt. Datgene wat door de gelaagde en historische ondergrond 
voor de bovengrond kan worden bepaald en wat dat in diepere zin kan betekenen. 
Herkenning van het verleden in het heden, wat verloren was en nu gevonden wordt, kan zo 
een extra dimensie voor de opgave betekenen. 
Het gaat dus, als bij de Steenen Kamer in Madestein, van Braaksma & Roos, over waarde, 
wat schijnbaar verloren was en over mogelijke betekenis voor de toekomst, potentie.  
 
 
De historisch bewerkte bodem 
 
In de Hollandse situatie zijn we bekend met een zachte bodem en veel 
waterbeheerproblemen. Daarom is er veel in de bodem geroerd, er is veel ‘gemaakt’ en 
artificieel. We kennen een frequente verandercyclus in de tijd en er is een veel grotere 
‘historische gelaagdheid’ dan in landen met een ‘vastere’ bodem. De betrekkelijk korte 
geschiedenis van Nederland is voor een aanzienlijk deel onzichtbaar en onder de grond, 
want we zijn het land van ‘verandering’, de maakbaarheid, de ingenieurs, de strijd tegen het 
water. We hebben met de bodem heel wat te stellen, en altijd al gehad. 
We zijn een land met een bijzondere geomorfologie. 
 
Zoals we al hebben geconstateerd gaat het bij de huidige bouw- en ontwikkelingsopgave 
dus veel vaker om interventie in de bodem. Bij wat we daar aan waardevolle tastbare 
geschiedenis aantreffen, gaat het veelal om het direct fysieke en het behoud van historische 
artefacten en hun betekenis: het al dan niet aanraken en de aanleidingen die dit oproept. Dit 
zijn aanleidingen voor eigene oplossingen, identiteit, verbindingen met het verleden. 
De vraag is hoe je keuzes maakt, historische waarden vaststelt naast andere waarden zoals 
milieutechnische en economische, want behalve historie is er veel techniek in onze bodem 
aanwezig en zal er steeds meer techniek worden aangebracht. 
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Het omgaan met vaak onzichtbare (archeologische) historische fysieke restanten oftewel de 
ruimtelijke bewerking daarvan, heeft diversen geïnspireerd om daar verschillende 
strategieën voor te ontwikkelen. Zo heeft Broesi in de Limes Atlas tien ontwerpstrategieën 
geïdentificeerd voor het omgaan met Romeinse resten: conserveren, branding, statisch 
markeren, flexibel markeren, reconstrueren, actualiseren, etaleren, inpassen, omhullen en 
materialiseren. Deze thematisering benadrukt het belang van een krachtige conceptuele 
benadering van aanwezige, vaak onzichtbare cultuurhistorische waarden/ wortels in onze 
bodem. De bodem die zoveel andere belangrijke pragmatische randvoorwaarden kent voor 
ingrepen, zoals geologische eigenschappen, technische infrastructuur van kabels en 
leidingen, stabiliteit, water. 
 
 
De integrale opgave 
 
Spiritualiteit, aanleiding, de onvermijdelijke confrontatie tussen de historische ondergrond en 
de bovengrond. 
 
Ondergronds kan dit het maken van echte beleefbare ruimten voor de mens betekenen, 
omdat het zuinig omgaan met de aarde wordt verlangd: energietechnisch maar ook als het 
gaat over de bescheiden en dienstbare houding in historisch en/ of landschappelijk beladen 
gebieden. Het gaat niet om ondergronds bouwen puur sec, maar veel meer om de integrale 
opgave en gevolgen voor onder de grond en vooral ook boven de grond. Voorbeelden zijn 
het Gemeentemuseum Den Haag, station Antwerpen centraal, groene hart HSL, koepel 
Backershagen Wassenaar. De mogelijke extra ruimtelijke dimensie van het ondergronds 
bouwen is daarbij niet te onderschatten 
 
Bovengronds kan dit betekenen dat men uitbreidingswijken bij nieuwe steden meer 
rekenschap laat geven van de ondergrond voor de identiteit daarvan, in plaats van het 
ontwikkelen op ‘opgespoten land’. In historische binnensteden en waardevolle historische 
gebieden en landschappen kan verdere verdichting van betekenis zijn in het mogelijk 
ontzien van bestaande waardevolle structuren door de bodem verder te exploreren. 
 
In het verleden was de bodem meer bepalend door geringere technische mogelijkheden, 
zoals de Romeinse plattegrond van Turijn. ‘Herschrijven’ of hergebruik lag voor de hand, het 
eigene lag al in de historie van de bodem besloten. 
Vandaag is er voor de ontwerper meer mogelijk, meer keuzevrijheid, maar daardoor is het 
een complexere opgave waar ook meer verantwoording voor moet worden afgelegd. De 
inzet van het ondergronds waardevolle is in het spel en eigenlijk verworden tot een te zachte 
randvoorwaarde.  
Wie en wat bepaalt die waarde, en nog afgezien van de monumentenwet, waarom is die 
waarde zo belangrijk? 
De nieuwe uitbreidingen en verdichtingen van onze steden vragen om een ziel. Deze kan 
mede gebaseerd en geïnspireerd zijn op ons verleden, sensibiliteit voor wat in eerste 
instantie in de geschiedenis niet zichtbaar is en het land bij de ‘al gemaakte wortels’ houdt. 
Nog een keer een artificiële laag daar overheen is een teveel, vervreemdt ons van onze 
afkomst. 
Het gaat echter niet alleen over steden maar vooral ook over landschappen als polders, 
drooggemalen vlaktes, kunstwerken, veenlandschappen, waterinfrastructuur: kortom de 
bodem van Nederland die al vele malen is gemaakt. Geologie en landschap staan zo dicht 
bij de (historische) stad, de stad die vaak ontstaan is op geologisch gunstige plekken, als het 
ware pragmatisch ‘met het landschap mee ontstaan’. 
 
De cultuurhistorische waarde wordt uiteindelijk vastgesteld in het ontwerp, daarvoor is vraag 
naar de creatieve, geïnspireerde en onderzoekende ingenieur.  



-6- 
 

Voor het omgaan met die waarde in het ontwerp wordt gerefereerd aan het denkmodel, de 
‘spiraal’ uit De ontdekking van de opgave. Hier wordt de relatie gelegd tussen de opgave, de 
cultuurhistorische waarde en overige belangrijke waarden als milieu, duurzaamheid, 
economie, emotie. 
Het wordt tijd dat we de historische en geomorfologische eigenschappen van de bodem als 
een belangrijke en ontkoombare waarde zien: heel praktisch maar vooral ook als cultureel 
fenomeen en met name gericht ook op beleving. 
 
Het maken van keuzes en het wegen van waardes kan alleen vanuit gedegen kennis, 
bronnenonderzoek, en inventarisatie en analyse van al het bestaande, dus ook van de 
bodem, plaatsvinden 
Het belang van continu onderzoek en onderwijs op dit terrein is daarbij groot. 
 
 
Lessen en aanbevelingen 
 
Integraliteit, het onderkennen van de brede en diepe opgave bij het transformeren en 
herinrichten van ons land is een vereiste voor de ruimtelijke kwaliteit van de toekomst. 
Dan gaat het over het onderkennen van de schaalniveaus maar dus vooral ook over de 
mogelijkheden van het 3-dimensionale ontwerp ‘inclusief bovenstad en ondergrond’. 
Dit vraagt om een architect die zich onderzoekend opstelt, bereid is in multidisciplinaire 
verbanden te werken, een teamspeler met autoriteit als het over de ruimtelijke opgave gaat, 
maar ook een architect die zich bewust is van de vele technische mogelijkheden, de 
architect als ingenieur.  
Goede inventarisatie en analyse en waardebepaling vooral ook van de bodem is een nog 
vrijwel onontgonnen terrein. 
Het volwaardig betrekken van de bodem bij nieuwe en met name bij transformatieopgaven, 
biedt ongekende kansen het bijzondere en eigene te benadrukken. Dit nog afgezien van de 
fantastische mogelijkheden qua duurzaamheid en milieu. 
Het investeren in houding en kennis van die ingenieur begint bij gedegen onderwijs en 
onderzoek op onze universiteiten. 
De vanzelfsprekendheid waarmee straks de bodem meer betekenis zou kunnen krijgen voor 
de ruimtelijke (her)inrichting van ons land, is de winst die hier te behalen valt. 
Uiteraard kan dit niet zonder een coördinerende en sturende kracht van de overheid qua 
beleid en vergunningenstelsel.  
Hier ligt een niet te onderschatten grote gemeenschappelijke opgave.  
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DE HEERLENSE THERMEN 
ONTDEKKING - ONTWIKKELING - BEHEER - CONSERVERING - ONDERZOEK 

 
Susan Hurenkamp 

Conservator Thermenmuseum Heerlen 
 
 
Abstract 
 
“So sehr ich Ihnen zu ihrem prächtigen und baugeschichtlich hochinteressanten Fund 
gratulieren kann, so sehr condoliere ich Ihnen dafür, dass Sie die Ruine konservieren 
müssen”1

Zo schreef dr. Laur-Belart uit Basel in 1941 aan prof. dr. Van Giffen die zich tot hem had 
gewend om advies in te winnen over de conservering van het gevonden badhuis in Heerlen. 
Bovenstaande zin kenmerkt de strijd tussen het bezitten van een unieke opgraving en de 
zorg die daarmee gepaard gaat. Een strijd die ook vandaag de dag nog steeds gevoerd 
wordt.  

. 

 
Ondergrondse monumenten zichtbaar en onzichtbaar is het onderwerp van vandaag. Fijn 
dat ik hier mag zijn en dat u naar mijn verhaal over de mooie Romeinse Thermen in Heerlen 
wilt luisteren. Een monument dat vele eeuwen lang verborgen lag en dus onzichtbaar was. 
Een plek die in de jaren 70 eindelijk permanent zichtbaar werd. Echter, de weg van 
onzichtbaar naar zichtbaar was niet gemakkelijk en verliep niet zonder problemen. Perioden 
van zichtbaar en onzichtbaar hebben zich afgewisseld. Ik ga u hierover vertellen en een 
antwoord geven op een aantal vragen: 

- Welke historische informatie werd bekend door de vondst? 
- Hoe is Heerlen omgegaan met dit ondergronds monumentaal erfgoed? 
- Hoe zijn de thermen toegankelijk gemaakt en op welke problemen stuitte men 

hierbij? 
- En de meest belangrijke vraag: hoe bewaren we het badhuis op een zo goed 

mogelijke manier voor de toekomst? 
 
Voordat ik u ga vertellen over de lange weg van het zichtbaar maken van het Romeinse 
badhuis, begin ik met de opbrengst die de vondst van de thermen heeft gebracht. Dat 
Heerlen een Romeinse geschiedenis had, was al langer bekend. Vele vondsten waren al 
gedaan, echter een opgraving van deze omvang was ongekend voor Heerlen en zelfs voor 
heel Nederland. Romeins Heerlen is door de vondst van het badhuis op de kaart gezet. In 
1948 is een prachtig boekwerk verschenen over de Romeinse Thermen geschreven door 
van Giffen en Glasbergen. Het boek met vele kaarten, afbeeldingen en tekstfiguren is een 
basiswerk voor een ieder die iets wil weten over de Thermen in Heerlen2

 
. 

Ontstaansgeschiedenis van Romeins Heerlen 
 
Romeins Heerlen is ontstaan aan het kruispunt van twee belangrijke Romeinse wegen. De 
ene weg liep van Boulogne-sur-mer  (Franse kust) via Tongeren, Maastricht en Heerlen naar 
Keulen. De andere weg liep van Xanten via Heerlen en Aken naar Trier. Aan de kruising van 
de wegen ontstond een burgerlijke nederzetting Coriovallum3 of Cortovallio4

                                                      
1 Brief van dr Laur-Belart aan professor Van Giffen, 1941. Alle in deze bijdrage genoemde  

 genaamd, 
Figuur 1.  

  documentatie is aanwezig in de museumdocumentatie van het Thermenmuseum,   
  Opgravingdocumentatie Thermen. De literatuur vooral in de bibliotheek van Rijckheyt in Heerlen. 
2 A.E. van Giffen/ W. Glasbergen, Thermen en castella te Heerlen-Coriovallum, in: L’Antiquité  
  Classique 17(1948), 199-262. Overdruk. 
3 Itinerarium provinciarum Antonini Augusti 
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Figuur 1: Ontstaan van Heerlen aan het kruispunt van 2 belangrijke Romeinse wegen 
 
 
Het wegennet was in de eerste plaats aangelegd voor het snelle transport van militaire 
troepen, maar ook voor handelaren en kooplieden5. Hoewel er sporen zijn aangetroffen van 
een militaire nederzetting: pijlen, speerpunten, wapens en spitsgrachten rond het museum, 
zijn de aanwijzingen voor een burgerlijke nederzetting groter en talrijker6

 

. Getuige de velen 
sporen van bewoning, een grote concentratie pottenbakkersovens, grafvelden en natuurlijk 
de thermen, Figuur 2. 

 

 
 
Figuur 2: Plattegrond van Romeinse Heerlen, binnen het gearceerde gedeelte zijn sporen 
van intensieve bewoning gevonden 

                                                                                                                                                                     
4 Tabula Peutingerians: codex Vindobonensis 324 : vollständige Faksimile-Ausgabe im 
Originalformat,  
  Graz : Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1976 
5 J.T.J. Jamar, Heerlen, De Romeinse thermen, Zutphen 1981 
6 Jamar, De Romeinse thermen. 
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Ontdekking 
 
Eeuwenlang heeft het Romeinse badhuis dan in Heerlen ondergronds verscholen gelegen 
om pas echt ontdekt te worden in 1940. Ik zeg echt ontdekt omdat al wel eerder het 
vermoeden er was dat er zich Romeinse resten onder de braakliggende grond, aan de 
huidige Coriovallumstraat 9, verscholen lagen.   
In 1936 namelijk schrijft de toenmalige museumdirecteur/gemeentearchivaris Piet Peters in 
de Maasgouw al over de aanwezigheid van een Romeins badgebouw. Hij had bij 
opgravingen een gedeelte van een warmwatervertrek aangeboord7. Verdere opgravingen op 
het terrein bleven echter uit8

 
.  

Op 11 juni 1940 werd door het college van Burgemeester en wethouders besloten 
braakliggende gemeentegronden ‘in exploitatie te brengen tot tuingrond ten behoeve van de 
voedselvoorziening’9

 

. Er werd snel aan de slag gegaan op het terrein aan de huidige 
Coriovallumstraat. Dat blijkt uit het feit dat de toenmalige 
museumdirecteur/gemeentearchivaris van Hommerich zeven dagen later op 18 juni 1940 
aantekent dat bij het omploegen vier brokstukken van een Romeinse zuil werden gevonden, 
Figuur 3.  

  
 

Figuur 3: Museumdirecteur/archivaris van Hommerich en vondst van brokstukken 
d.d. 18/06/1940 
 
 
Het gemeentebestuur besluit hierop in haar vergadering van 15 juni 1940 amateur 
archeoloog Dr. Beckers aan te trekken om toezicht te houden bij de opgraving10

 

. Hij werd 
hierbij ondersteund door architect ir. F.P.J. Peutz, Figuur 4.  

                                                      
7  P. Peters, ‘Romeins Heerlen’, Maasgouw 1936, 13 – 18  
8  Het terrein werd niet bedreigd en Peters was de jongste niet meer. Mededeling R. Braad,  
   stadshistoricus Heerlen. 
9  Notulen vergadering Burgemeester en wethouders van Heerlen, 11 juni 1940 
10 Notulen vergadering Burgemeester en wethouders van Heerlen, 25 juni 1940 
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Figuur 4: Amateur archeoloog Dr. Beckers en ir.-arch. F.P.J. Peutz (3de van rechts) 
 
 
Na vijf maanden hard werken slaagt men erin de omtrekken van het badhuis bloot te leggen; 
Figuur 5. 
 

  
 

 
 

 
Figuur 5: Archeologische opgravingen: badhuis 

 
 
Echter, een eerste probleem dient zich aan: het wordt winter. De opgraving wordt op 25 
november stopgezet en het zichtbare deel van het badhuis werd weer onzichtbaar doordat 
het toegedekt werd met stro en asfaltpapier. De eerste beschermende maatregelen om de 
opgraving te behoeden tegen de vorst11

                                                      
11 Jamar, De Romeinse thermen. 

. 
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Het volgende jaar werd pas op 3 juli verder gegaan met de opgraving. Dat dit pas zo laat in 
het jaar weer werd opgepakt heeft te maken met de leiding van de opgraving. Werd het 
onderzoek eerst geleid door een plaatselijke amateur archeoloog, in 1941 namen 
professioneel geschoolde archeologen de leiding over. De leiding werd gelegd bij prof. Dr. 
A.E. van Giffen, van het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen, Figuur 6. 
 

 
 

Figuur 6: A.D. van Giffen en overzicht opgravingen 
 
 
De overdracht was niet zonder spanning verlopen en had veel tijd gekost. Kort gezegd: het 
verhaal en de correspondentie hierover gaat over het feit dat Beckers de leiding niet wilde 
afgeven en van Giffen weigerde te werken onder de leiding van een amateur archeoloog12. 
Interessante kost voor een andere bijeenkomst. Om de twee kanten van het verhaal hierover 
te horen is nader onderzoek nodig13

In het jaar 1941 werd weer in november de opgraving toegedekt met stro en asfaltpapier 
voor de naderende winter. Dit keer gebruikt men echter al iets nieuws. De museumdirecteur/ 
gemeentearchivaris, van Hommerich, meldt dat in het eerste jaar stenen gelegd waren op 
het stro en asfaltpapier dat alles op de plek diende te houden. De stenen veroorzaakten 
echter scheuren in het asfaltpapier, wat ten koste ging van de opgraving. Door het 
asfaltpapier af te dekken met klei werden scheuren voorkomen. Een andere oplossing voor 
het bewaren van de opgraving was er op dat moment niet. Het was de bedoeling om in 1942 
nog nader onderzoek te verrichten en ook wilde men de opgraving goed bewaren en verder 
toegankelijk maken voor de bevolking. De toedekking moest dus weer makkelijk te 
verwijderen zijn. Resultaat was wel dat het zichtbare monument weer onzichtbaar werd

.  

14

 
. 

 
Ontwikkeling 
 
De verdere ontwikkeling na de vondst van het badhuis is er een van afwisselend zichtbaar 
en onzichtbaar zijn. Financiën, en dan vooral het ontbreken ervan, blijkt het grote 
struikelblok te zijn. 

                                                      
12 Van Giffen/ Glasbergen en opgravingdocumentatie Thermen 
13 Opgravingdocumentatie Thermen 
14 Jamar, De Romeinse thermen. 
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In 1941 biedt architect Peutz15

 

 een rapport aan met een aantal aanbevelingen voor een 
goede  conservering van de resten van het badhuis. 

Peutz geeft een gedegen beschrijving van alle werken die verricht moeten worden. Hij 
beveelt op sommige plekken invoegen aan. Losse tegels moeten in goede specie gelegd 
worden, de mozaïekvloer met gevonden losse steentje aangevuld. Ingieten en bijsmeren is 
noodzakelijk met nader vast te stellen specie.  
Hij raadt het verder gebruik van asfaltpapier af en raadt het gebruik van hygroscopische 
mortel aan. Er moet, volgens Peutz, een drainage aangebracht worden en als laatste dient 
er een beschermende overkapping te komen om de opgraving tegen mens en weer te 
beschermen. Peutz begrijpt dat voor zijn voorstel vooralsnog de omstandigheden niet goed 
zijn en geeft aan dat genoegen genomen kan worden met enkele herstellende, 
verstevigende maatregelen, het aanbrengen van drainage en adviseert de opgraving dan 
maar weer in te pakken.  
 
Helaas was er voor de ideeën van conservering van dhr. Peutz geen geld. Nader onderzoek 
werd in 1942 niet meer verricht en de afgedekte thermen, nu weer onzichtbaar, lagen te 
wachten op betere tijden. 
In de tussentijd had zich een nieuw probleem aangediend: jongeren hadden de opgraving 
ontdekt als speelplek. Na vele vernielingen volgde het dieptepunt op 2 februari 1943. Er 
werd brand gesticht in, hoe toepasselijk, de stookplaats. 
Museumdirecteur/gemeentearchivaris Van Hommerich adviseert op 16 februari 1943 om 
over te gaan tot een meer duurzamere oplossing en beveelt aan de opgraving af te dekken 
met zilverzand16

Het advies van Van Hommerich werd niet opgepakt. De vernielingen bleven doorgaan en 
nog enkele brandstichtingen volgden. Op 22 juni 1943 schrijft de 
museumdirecteur/gemeentearchivaris wederom een brief naar het gemeentebestuur, waarin 
hij stelt dat er nu echt iets moet gebeuren, Figuur 7. 

. 

 

 
 

Figuur 7: Uittreksel – brief aan het gemeentebestuur 
 
Hij spreekt over stenen van de opgraving die worden gebruikt voor allerlei kinderfantasieën, 
het vernielen van het afrasteringdraad en de vele branden die gesticht worden met als 
                                                      
15 F.P.J.Peutz, ‘Over het conserveren van de resten van het Romeinsche badhuis te Heerlen, Heerlen   
   1941.  
16 Jamar, De Romeinse thermen. 
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gevolg onherstelbare schade aan de opgraving. De gemeentearchivaris maakte zich ernstig 
zorgen over de staat van de thermen en hij adviseerde wederom om te komen tot een 
duurzamere manier van afdekking17

Door het gemeentebestuur en de adviserende ambtenaren werd veel gepraat over de te 
maken keuze: afdekken met zilverzand of het maken van een overkapping. In de tussentijd 
bleef een duurzame oplossing uit. Men wilde in 1943 nog wel verder onderzoek plegen, er 
werd zelfs een subsidie voor beschikbaar gesteld door het Ministerie

.  

18

Allerlei noodmaatregelen werden wel getroffen: ieder jaar werd de tijdelijke afdekking daar 
waar nodig hersteld, er kwam personele bewaking, de politie werd ingezet en er wordt zelfs 
gesproken over maatregelen van luchtbescherming

, maar dat onderzoek 
kwam er niet. Mijn onderzoek geeft geen antwoord op de vraag wat hier de reden voor was.  

19

Plannen om de opgraving op een duurzame manier te conserveren en tegelijkertijd te 
behouden voor het publiek liepen spaak. Vernielingen bleven aan de orde van de dag. 

. 

 
Uiteindelijk bleek de enige afdoende manier van bescherming en financieel haalbare 
oplossing voor de bescherming van de opgraving het afdekken met zilverzand. Schijnbaar 
was het idee om de opgraving op zodanige manier te conserveren dat het voor het publiek 
toegankelijk bleef, niet haalbaar. Maar ook afdekken met zilverzand vond men te duur. 
Bovenop het zilverzand moest nog teelaarde gestort worden om verstuiving tegen te gaan. 
Teelaarde was nodig voor het weren van licht en om de groei van planten op de muurresten  
tegen te gaan, zegt een andere bron20

 

. De kosten hiervan werden geraamd op 
16.000 gulden. De discussie ging door…. 

Uiteindelijk wordt op 29 augustus besloten om niet langer te wachten . Op 18 oktober 1946 
begon men met het verder onzichtbaar maken van de opgraving door 2000 m³ zilverzand en 
daarbovenop 1000 m³ teelaarde aan te brengen. 
Hiermee lijkt het lot van de thermen bezegeld. Na de ontdekking in 1940 en het blootleggen 
van het badhuis werd iedere winter de opgraving afgedekt en dus weer onzichtbaar 
gemaakt. Uiteindelijk werd het badhuis dus in 1946 geheel onzichtbaar door het duurzaam 
afdekken met zand. Een gedwongen oplossing en niet naar ieders tevredenheid. Wel een 
goede oplossing, zolang de financiën ontbreken voor een permanente zichtbaarheid. 
In 1954 werden de thermen bij  de gelegenheid van het VI. Internationale Kongress für 
Frühmittelalterforschung (Aken-Maastricht, 3-9 september) wel nog gedeeltelijk bloot gelegd, 
en dus weer even zichtbaar, door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek21

 

. Na afloop van het congres verdween de opgraving weer onder het zand 
en was weer onzichtbaar. 

De thermen, een bekend maar onzichtbaar monument, blijft afgedekt maar werd niet 
vergeten. Na enkele plannen van Peutz om de Thermen te overbouwen wordt uiteindelijk in 
1975 door de stevige aanpak van wethouder en loco-burgemeester ir. Hans Schlösser en de 
publieksactie “Thermen open, nu of nooit” groen licht gegeven om de opgraving weer 
zichtbaar te maken22

 

. De financiële middelen waren gevonden door ondermeer schenkingen 
(DSM) en subsidies (Rijk). Een nieuwe fase breekt aan… een duurzame overkapping wordt 
gerealiseerd! 

                                                      
17 Brief gemeentearchivaris van Hommerich aan de Burgemeester van Heerlen d.d. 22 juni 1943. 
18 Brief van het departement van opvoeding, wetenschap en kultuurbescherming inzake een subsidie 
    voor de ontgraving en instandhouding d.d. 29 juni 1943 
19 Jamar, De Romeinse thermen. 
20 B. van Harmelen, Conservering van de Romeinse thermen te Heerlen, Heerlen 1991 
21 Jamar, De Romeinse thermen. 
22 Peutz maakte na de oorlog nog drie ontwerpen het eerder genoemde en bestekken in 1954, 1960  
   en 1966 
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Figuur 8: Realisatie van een duurzame overkapping 
 
 
Beheer en conservering 
 
De uiteindelijke overkapping van de thermen is gereed in 1977 en het Thermenmuseum 
wordt dat jaar op 29 november door Prins Claus geopend.  
 

  
 

  
 

Figuur 9: Thermenmuseum: 29/11/1977 door Prins Claus geopend 
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Echter door het plaatsen van een gebouw om de thermen ontstaan er nieuwe 
conserveringsproblemen. Door de overkapping ontstaan nieuwe klimatologische 
omstandigheden. De jaarverslagen23

Na de opening van het gloednieuwe Thermenmuseum in 1977 werden de eerste problemen 
zichtbaar: 

 en bewaarde correspondentie van 1978 tot en met 
1988 geven een goed beeld van de conserveringsproblematiek en de zoektocht naar 
oplossingen. 

1. er ontstond algvorming; 
2. er groeide onkruid en er werden daarna ook schimmels zichtbaar; 
3. insecten vonden hun domein en 
4. er werden scheuren in de bodem geconstateerd. Deze waren veroorzaakt door 

wisselingen in de temperatuur en vochtigheid. Het water dat zich in de grond bevindt 
en verdampt is de grote boosdoener in deze. Sinds de thermen blootliggen 
verdampte er steeds meer vocht uit de bodem; 

5. Tot slot wordt zoutvorming zichtbaar. Bij de opening van het museum werden lampen 
geplaatst ten behoeve van de officiële opening, waarbij voor het eerst een witte 
aanslag op de thermen ontdekt.  

 
De eerste problemen werden snel aangepakt en sommige zelfs opgelost. 1. De algvorming 
werd bestreden met UV-licht. Maar dit bracht geen resultaat en de behandeling werd 
gestopt. Later bleken de algen verdwenen. 
2. Het onkruid werd bespoten wat gedeeltelijk resultaat bracht. Nadelig resultaat was de 
vorming van schimmel. Hierop werd het onkruid uitgegraven, wat de verspreiding stopte. 
3. Insecten zoals spinnen werden bestreden met verdelgingsspray, en de buitenmuren 
werden dicht gekit om ze buiten te houden. Probleem 4 en 5 , de scheuren en zoutvorming, 
waren echter moeilijker aan te pakken. 
 
 
Scheuren en zoutvorming 
 
In 1978 werd begonnen met het in kaart brengen van de problemen rondom de scheuren en 
zoutvorming. Een aantal voorbereidende maatregelen werden getroffen: 
A. een thermohygrograaf werd geplaatst voor klimaatregistratie, 
B. elke maand werden op vaste punten foto’s genomen en 
C. er werden monsters genomen voor nader onderzoek. 
Er werd geëxperimenteerd om de witte aanslag te verminderen; men ging minder ventileren 
en er werd een regenmeter geplaatst om de capillaire werking van de grond te kunnen 
meten. Helaas bleek de witte aanslag verder te zijn toegenomen, waarna contact werd 
gezocht met TNO. Twee vragen werden gesteld: 

- Veroorzaken de zouten schade aan de opgraving? 
- Hoe kan de bestaande aanslag verwijderd worden als de groei eenmaal gestopt is? 

TNO begon een onderzoek en had hierbij gelukkig de resultaten van de gedane metingen. 
Uit de analyse bleek dat de uitslag op de thermen bestaat uit een mengsel van sulfaat, 
natrium- en kaliumsulfaat. De herkomst van de zouten werd toegeschreven aan de grond. 
Een verklaring had TNO hier niet voor. Er werd vanuit gegaan dat de zouten altijd al in de 
grond hebben gezeten. Ook had TNO geen oplossing voorhanden om de zouten te 
verwijderen. Nader onderzoek is nodig24

 

. Metingen geven aan dat in 1980 er ongeveer 20 
liter water per uur in de thermenhal verdampt, waardoor de scheuren in de grond zijn 
ontstaan. De luchtvochtigheid schommelde tussen de 70 en 80%. 

                                                      
23 Jaarverslagen Thermenmuseum 
24 Brief TNO d.d. 8 juli 1980, TNO rapport, Inspektie van een Romeins badhuis, december 1980. 
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TNO verricht in 1981 nog nader onderzoek. Analyses werden verricht ten aanzien van 
vochtgehaltes, materiaaleigenschappen en zoutconcentraties. Daaruit blijkt dat zowel de 
zoutvorming als de krimp, scheuringen, tot stilstand zijn gekomen25

 
.  

 
Figuur 10: Uittreksel uit “De Limburger”, d.d. 8/12/1981 

 
 
De aanwezige zoutuitslag heeft geen enkele constructieve consequentie, hoewel het niet 
mooi is (‘de esthetica is in het geding’). Er is een middel gevonden, zogenaamde EDTA-

                                                      
25 TNO rapport, Diagnose en therapie van de thermen te Heerlen, 1982. 
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pasta26, waarmee de zoutaanslag kan worden verwijderd. De pasta verbindt het calcium. 
Het gebruik van de pasta op grote schaal en met name op verticale vlakken moet wel nog 
eerst worden uitgeprobeerd.27

 
 

Een aantal jaren later in 1985 werden er nieuwe vochtigheidsbepalingen gedaan. Deze 
toonden aan dat er sinds 1982 nauwelijks iets veranderd was28

 
.  

Sinds de jaren 80 heeft er verder geen onderzoek plaatsgevonden. De witte aanslag is er 
nog steeds. Uit een proef met de EDTA-pasta op een paar kleine stukjes bleek dat de 
stenen goed opknapten door de bewerking met de pasta. Bewerking op grotere 
oppervlakten was nog niet eerder geprobeerd en moest eerst verder onderzocht worden. 
Door het ontbreken van financiën is er geen verder onderzoek gedaan. 
 

 
 

Figuur 11: Binnenzijde van het Thermenmuseum – huidige situatie 
 
 
En dan houdt de documentatie over de conservering van de thermen op. Nergens wordt er 
iets vermeld over experimenten met EDTA-pasta of andere middelen. Maar… ook nergens 
is er een vermelding van verdere problemen.  
 
 

                                                      
26 EDTA =  Ethyleen Diamine Tetra-Azijnzuur 
27 TNO rapport, 1982. 
28 B. van Harmelen , Conservering van de Romeinse thermen te Heerlen, Heerlen 1991. 
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Besluit 
 
Concluderend kan ik de volgende antwoorden geven op de vragen in het begin van mijn 
voordracht gesteld: 
 
- Welke historische informatie werd bekend door de vondst? 
Romeins Heerlen werd op de kaart gezet en er is een prachtig basiswerk van prof.dr. Van 
Giffen over de Thermen in Heerlen.  
 
- Hoe is Heerlen omgegaan met dit ondergronds monumentaal erfgoed? 
De gemeente Heerlen heeft altijd het belang van de opgraving als nationaal cultureel 
erfgoed gezien. Het grote struikelblok bij het zichtbaar maken van de Thermen is vanaf het 
begin de financiering geweest.  
 
- Hoe zijn de thermen toegankelijk gemaakt en op welke problemen stuitte men hierbij? 
Uiteindelijk werden de thermen in 1977 toegankelijk voor het grote publiek na het 
aanbrengen van een permanente overkapping. De eerste jaren ontstonden  grote problemen 
van klimatologische oorsprong. Deze lijken uiteindelijk tot stilstand te zijn gekomen, niet door 
aanpassingen door de mens, maar door de tijd. Het opdrogen van de waterhuishouding 
onder de thermen stopte de verdere zout- en scheurvorming.  
 
- En de meest belangrijke vraag: hoe bewaren we het badhuis op zo’n goed mogelijke 
manier voor de toekomst? 
Dit is momenteel een actuele vraag met het oog op de aangebrachte overkapping, die deel 
uit maakt van het thermencomplex en aan vervanging toe is. Het gebouw is na 32 jaar 
openstelling hopeloos verouderd, arbotechnisch en klimatologisch niet meer op orde. Deze 
situatie is al een aantal jaren zo. Al vele plannen zijn gemaakt voor verbouwing, afbraak en 
nieuwbouw. Ze liggen te wachten op uitvoering. 
Het belang van de thermen wordt wel onderkend, maar de benodigde financiën zijn 
wederom het grote struikelblok. Wat er gaat gebeuren in de toekomst? Weer afdekken met 
stro en asfaltpapier, of wordt er weer zilverzand gestort? Wie zal het zeggen. Maar natuurlijk 
moet het Thermenmuseum voor de toekomst behouden blijven. 
 
Om te kijken hoe het verder gaat is er vorig jaar een ‘inhoudelijk team’ samengesteld dat de 
opdracht heeft het Thermenmuseum, dat de laatste jaren als museum veel in kracht heeft 
ingeboet, weer opnieuw op de kaart zetten. Hierbij maken we niet alleen gebruik van onze 
mooie opgraving, maar ook van onze bijzonder mooie, unieke museumcollectie. 
Ik ga ervan uit dat de middelen op een of andere manier gevonden gaan worden en heb dan 
ook als voorbereiding op wat komen gaat contact gelegd met de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. We hebben concrete afspraken gemaakt 
voor vervolgonderzoek naar de conservering van de thermen. De aanzet tot extra onderzoek 
is dus gemaakt. Dit onderzoek gaat nog dit jaar plaatsvinden. In de tussentijd zijn we als 
nieuw team aan de slag gegaan om het Thermenmuseum weer opnieuw op de kaart te 
zetten, zodat het belang van de thermen als nationaal cultureel erfgoed verder 
onderschreven wordt. 
 
Kortom: we feliciteren onszelf met het bezit van een prachtig Romeins badhuis, maar we 
begrijpen de condoleances uit 1941 maar al te goed. 
 
Met een bijzonder woord van dank aan dhr. R.Braad, stadshistoricus te Heerlen voor zijn 
advies, tips en redactie 
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Abstract 
 
Momenteel wordt onder de volledige O.L.V.-Basiliek te Tongeren (figuur 1) een 
archeologische kelder geconstrueerd.  Deze kelder zal het mogelijk maken af te dalen naar 
de vroegere geschiedenis van de site. 
Dat het volledig onderkelderen van een bestaande monumentale constructie geen sinecure 
is, mag wel duidelijk zijn. Dit artikel zal aangeven hoe dit praktisch in zijn werk is gegaan, 
zonder de stabiliteit van de kerk in het gedrang te brengen. Om de kerk tijdens de werken in 
gebruik te kunnen blijven houden, werd gewerkt in verschillende fasen. De speciale 
stabiliteitsmaatregelen om de standzekerheid tijdens en na de werken te verzekeren, 
worden besproken. 
Na het realiseren van de archeologische kelder wordt gefocust op het conserveren van de 
archeologische resten, dit met het oog op de latere (toeristische) exploitatie ervan. Hierbij 
speelt de regeling van het klimaat in de kelder een cruciale rol.  De funderingsmassieven die 
eeuwenlang onder de grond verborgen zaten, worden nu plotseling blootgesteld aan volledig 
andere klimatologische omstandigheden. De voorlopige regeling van het kelderklimaat en de 
invloed ervan op het historische metselwerk worden uiteengezet. 
De specifieke consolideringsmaatregelen van het funderingsmetselwerk worden uitgebreid 
besproken. 
 

 
 

Figuur 1: O.L.V.-Basiliek te Tongeren 
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Inleiding – Archeologische opgravingen [1], [2], [3] 
 
In het kader van werken aan de kerkvloer, waarbij een nieuwe vloerverwarming voorzien zou 
worden naar aanleiding van de restauratie van het 18de-eeuwse Le Picardogel, werd door 
het opdrachtgevend bestuur beslist om tevens archeologische opgravingen uit te voeren 
onder de volledige bestaande kerk.   
Opgravingen aan het Vrijthof-plein naast de kerk gaven reeds aan dat de kerk waarschijnlijk 
gebouwd werd op een zeer interessante archeologische site.  In 1994-1995 werd door het 
kerkbestuur het licht op groen gezet voor de opgravingen in de basiliek. De constructie van 
een archeologische kelder onder de nieuwe kerkvloer moet toelaten om de opgravingen 
toegankelijk te maken voor het grote publiek en tegelijkertijd laat dit toe dat de vieringen in 
de kerk niet gehinderd worden. Het ontwerp is afkomstig van het architectenbureau Janssen 
bvba uit Tongeren. Structureel advies komt van Libost-groep uit Hasselt, in samenwerking 
met Jan Maertens & Partners bvba. Technologisch advies wordt verstrekt door het 
Laboratorium Reyntjens van het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de K.U.Leuven en 
door het studiebureau Triconsult nv uit Lummen. De uitgravingen worden uitgevoerd door 
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE).  De nodige consolidatie-ingrepen 
werden uitgevoerd door Denys nv uit Gent. In figuur 2 wordt een plan van de kerk getoond 
met de fasering van de uitgraving. 
 

Figuur 2: Plan van de archeologische kelder 

 
De eerste fase van het project werd gestart eind 1999 en beëindigd in 2001. De tweede fase 
werd aangevat eind 2004, de derde fase in 2006. De tweede en derde fase werden tesamen 
afgewerkt eind 2008. Momenteel zijn er nog werken aan de gang aan de achterliggende 
pandgang. Als laatste stap zal de toeristische ontsluiting gerealiseerd worden. Deze laatste 
fase zal aanvatten na de Kroningsfeesten, dewelke in juli 2009 zullen plaatsvinden. 
 
 
Overzicht uitgravingen [3] 
 
Figuur 3 geeft de start van de uitgravingen bij fase 2 (2005). Laagje per laagje wordt de 
ondergrond nauwkeurig onderzocht en archeologisch opgetekend. Alle vondsten (scherven, 
menselijke resten, artefacten) worden verder onderzocht.   

Fase I Fase II    Fase III    
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Figuur 3: Start van de uitgravingen bij fase 2 (2005): Zicht op apsis van laat-Romeinse, 

vroeg-christelijke basilicakerk (4de–5de eeuw) 
 

 
 
Figuur 4: Volgend stadium bij fase 3 (juli 2007): Koor, paalgaten van vroegere houten 

verdichtingspalen 
 
Figuur 4 toont een verder gevorderd stadium bij fase 3 (2007). Er zijn schoringen geplaatst 
voor het verzekeren van de horizontale stabiliteit. De gaten in de grond zijn sporen van 
paalgaten van de allereerste bewoning (gedateerd vóór Christus). De opgravingen worden 
verdergezet totdat de ongeschonden “oerlaag” teruggevonden wordt. Na het bereiken van 
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de einddiepte (tot 3.5 à 4m onder het vloerniveau) wordt de kelder afgedekt met betonnen 
welfsels waarop vervolgens de nieuwe vloerverwarming geplaatst wordt, figuur 5. Tot slot 
wordt de originele vloer teruggeplaatst en kan de kerk terug opengesteld worden. Figuur 6 
toont de situatie van begin 2009 waarbij de volledige kerk opnieuw toegankelijk is voor het 
publiek. 
 

 
 

Figuur 5: Plaatsen van vloerverwarming en afwerking boven kelder (2008) 
 

 
 

Figuur 6: Situatie begin 2009: volledige kerk opnieuw toegankelijk 
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Funderingsverbetering 
 
De kolommen van de kerk zijn gefundeerd op funderingsmassieven, bestaande uit 
nagenoeg los gestapeld natuursteenmetselwerk, verbonden met kettingmuren met een 
gelijkaardige opbouw. De aanzet van deze fundering bevindt zich op een diepte van 3 tot 
3.5 m. Voor de constructie van een toegankelijke archeologische kelder was het dus nodig 
om de funderingsmassieven bloot te graven tot aan hun aanzet. Het draagvermogen van 
een oppervlakte-gefundeerd massief is beperkt. Ook de draagkracht van het 
onsamenhangend natuursteenmetselwerk na het verwijderen van het omringende 
grondmassief is zeer twijfelachtig.  Op basis van de nodige voorstudies werd beslist om de 
funderingsmuren te injecteren met een hydraulische grout, op basis van hoogovencement 
CEM III [6], [7]. De geconsolideerde funderingsmassieven worden met micropalen afgestut 
op de dragende grondlagen op een diepte van 9 tot 10 m. De scheiding tussen de 
verschillende fasen van de opgravingen werd gerealiseerd met behulp van een 
grondkerende wanden (o.a. berlinerwanden).  Bijkomend werd tijdens de opgravingen een 
gepaste stutting voorzien tussen de kolommen, tot het moment dat de nieuwe betonvloer de 
eventuele aanwezige horizontale krachten kon overdragen. De efficiënte van de uitgevoerde 
injecties werd nagegaan aan de hand van endoscopisch onderzoek uitgevoerd vóór en na 
de injectiewerken. 
De uitgevoerde consolidatie-ingrepen aan de funderingen bij fase 1 en fase 2 (micropalen, 
ingelijmde metselwerkankers, grondankers) worden uitgebreid besproken in [4], [5] en [9]. 
 
Voor de funderingsverbetering in het koor (fase 3) dient speciale aandacht gegeven te 
worden aan de stabiliteit van de funderingsmassieven van de steunberen. Deze steunberen 
nemen de spatkrachten op, afkomstig van de gewelven boven het koor. Boven de gewelven 
is vroeger een trekkersysteem aangebracht, dat evenwel niet voldoende stijf is om de 
gewelfkrachten degelijk op te vangen.  Onder de gewelven waren er geen trekkers aanwezig. 
De krachtsafdracht via de steunberen, zonder afdoende opvang van de spatkrachten, gaat 
gepaard met een excentrische belasting op het funderingsmassief. Om deze excentriciteit 
zoveel mogelijk te beperken, werden tijdens de werken tijdelijke trekkers onder de 
gewelfbogen van het koor voorzien, figuur 7. 
 
Figuur 8 toont de consolidatie-ingrepen van het funderingsmetselwerk aan de ZO-zijde van 
het koor (buitenzijde kerk). In deze zone diende een technische kelder gecreëerd te worden 
(o.a. definitieve klimaatinstallatie). De uitgevoerde ingrepen betreffen het voorzien van (licht 
gehelde) verticale micropalen tot op de draagkrachtige laag en dwarse metselwerkankers ter 
verhoging van de samenhang van het metselwerkmassief. 
 
In een volgende fase wordt rondom het funderingsmassief een betonnen ringbalk voorzien, 
figuur 9. Op deze figuur is tevens de palenwand voor het ondervangen van de sacristie te 
zien.   
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Figuur 7: Tijdelijke trekkers onder gewelfbogen koor bij fase 3 (rechts en linksonder) en 

trekkers boven gewelf (linksboven) 
 

 
 

Figuur 8: Funderingsverbetering steunbeer ZO-hoek koor (fase 3) 
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Figuur 9: Steunbeer ZO-hoek koor: aanbrengen betonnen ringbalk + palenwand onder 

sacristie (fase 3) 
 
 
Monitoring [8], [9] 
 
Om de invloed van de uitgevoerde stabiliteitsingrepen en de uitgravingen op het gedrag van 
de kerk te kunnen opvolgen werd de nodige monitoring uitgevoerd. Hierbij werden op 
regelmatige tijdstippen de tussenafstanden tussen verschillende punten en de zettingen en 
scheefstanden van alle significante elementen opgemeten. 
Op basis van de uitgevoerde metingen werden de nodige bijkomende stabiliteitsmaatregelen 
voorzien (plaatsen bijkomende drukschoren, injectiewerken) of werden de uitgravingen 
bijkomend gefaseerd. Figuur 10 geeft een algemeen beeld van de opgravingen tijdens fase 
2 in het schip van de basiliek. Op deze figuur zijn de schoren goed zichtbaar. 
 
De uitgevoerde metingen betreffen convergentiemetingen en computergestuurde 
(laser)theodolietmetingen die automatisch vanop verschillende locaties konden uitgevoerd 
worden. Figuur 11 geeft een beeld van beide meetmethodes. Om de continuïteit van de 
metingen te verzekeren, werden deze ook uitgevoerd tussen de verschillende fasen waarbij 
er geen werken werden uitgevoerd. Dat gaf tevens de mogelijkheid om de natuurlijke 
bewegingen van het kerkgebouw, zonder effecten van uitgravingen of consolidatiewerken, te 
kennen. Dat liet toe nadien gevaarlijke bewegingen te herkennen en snel de gepaste 
maatregelen te nemen. 
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Figuur 10: Fase 2: uitgravingen met bijhorende schoringen 
 

 
 

Figuur 11: Convergentiemetingen (links) en (laser)theodolietmetingen (rechts) 
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Met de theodolietmetingen was het mogelijk om zettingen, evenals scheefstanden van de 
kolommen te meten gedurende de werken. De metingen werden continu ingelezen in een 
computer en konden via een internetverbinding online door de topograaf, aannemer, 
studiebureau en architect geraadpleegd worden. Zodoende kon onmiddellijk gereageerd 
worden op eventuele anomalieën of abnormale meetwaarden. Zo bleek uit deze metingen 
een belangrijke invloed van de boorwijze voor de micropalen op het zettingsgedrag van de 
kolommen. Er werd dan ook tijdens de werken bijgestuurd en gekozen voor een meer 
trillingsvrije boring. Bijkomend kunnen uit de continue metingen ook eenvoudig de 
daginvloeden (dag/nacht, rotatie zon,…) afgelezen worden. 
 
 
Klimatologische omstandigheden in de kelder [10]  
 
Vrij snel na het realiseren van het eerste gedeelte van de kelder, werd vastgesteld dat de 
relatieve luchtvochtigheid in de kelder schommelde tussen de 45% en 70%. Ten gevolge 
van de aanwezigheid van de bovenliggende vloerverwarming was het er ook vrij warm (15 à 
20°C). Deze omstandigheden resulteerden dan ook al snel in het uitdrogen van het 
(funderings)metselwerk, hetgeen tot uiting komt door het afbrokkelen en uitvallen van het 
voegwerk en het scheuren van de grondmassieven. 
 
Het funderingsmetselwerk is een essentiële schakel tussen de geplaatste micropalen en de 
bovenliggende structuur (kolommen en muren van de basiliek). Om deze krachtsoverdracht 
te kunnen realiseren, is het zeer belangrijk dat het metselwerk voldoende samenhang blijft 
vertonen. Door het uitdrogen van het metselwerk zal de samenhang van het 
funderingsmassief dan ook aangetast kunnen worden zodat mogelijks op termijn ook de 
algehele stabiliteit in het gedrang kan komen.  Dit moet uiteraard ten allen prijzen vermeden 
worden. Om het uitdrogen van het metselwerk te voorkomen, dient de relatieve 
luchtvochtigheid voldoende hoog gehouden te worden.   
 
Het was van het begin af de bedoeling om na voltooiing van de volledige archeologische 
kelder (fase 1,2 en 3) een permanente en adequate klimaatinstallatie te voorzien (te 
plaatsen achteraan fase 3). Doch gezien de vastgestelde uitdroging, werd beslist om ook 
reeds vroeger de nodige maatregelen ter bevochtiging van de ruimte en het metselwerk te 
nemen. 
Kort na de realisatie van de eerste fase werd een tijdelijke bevochtigingsinstallatie geplaatst. 
Deze installatie bestond uit een aantal bevochtigers die waterdamp konden produceren. De 
sturing van de installatie was relatief eenvoudig en regelde enkel het volume waterdamp dat 
geproduceerd werd. De bevochtigers werden automatisch bijgevuld met vers water. 
Bovendien bleek de vulling met water niet steeds goed te gaan. Zo is één van de 
bevochtigers op een dag overgelopen, waarbij het onderliggende grondmassief 
weggespoeld werd. Gezien de problemen met de bevochtigers werd dan ook beslist om over 
te gaan naar een andere manier van bevochtigen. Doordat de plaatsing van de definitieve 
installatie niet veraf meer was, werd hiervoor een economische en praktische oplossing 
gezocht. De oplossing werd gevonden in het hangen van jute doeken over en voor het 
funderingsmetselwerk, dewelke op regelmatige basis natgesproeid werden, figuur 14.   
De natte jute doeken droogden slechts langzaam en hielden alzo de luchtvochtigheid op een 
hoog peil. Onmiddellijk na het sproeien steeg de luchtvochtigheid gevoelig naar zo een 80 à 
95% om na ongeveer een week tot tien dagen opnieuw te dalen tot onder de 70%. De 
efficiëntie van het systeem wordt uiteraard bepaald door de regelmaat van de menselijke 
interventies (besproeien).  
Na de voltooiing van fase 3 werd de definitieve klimaatinstallatie geplaatst, figuur 15. Met 
deze installatie is het mogelijk om via een luchtbehandelingssysteem zowel de temperatuur 
als de luchtvochtigheid accuraat te regelen. Deze installatie trad in werking eind 2008. 
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Figuur 12: Bevochtiger 
 

 
 

Figuur 13: Overlopen en wegspoelen van grondmassief 
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Figuur 14: Natgesproeide jute doeken 
 
 

 
 

Figuur 15: Definitieve klimaatinstallatie (eind 2008 in dienst genomen) 
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Opmeting vochtgehalte en monitoring binnenklimaat [10], [11] 
 
Zoals hierboven aangehaald, bleek het binnenklimaat al snel te droog voor een goede 
conservatie van het metselwerk en de blootliggende grondmassieven. Figuur 16 toont 
verticale scheurvorming in een grondmassief ten gevolge van de uitdroging door de lage 
relatieve luchtvochtigheid. 
 

 
 

Figuur 16: Scheurvorming in grondmassief ten gevolge van de uitdroging 
 
Om de omvang van de problematiek in te schatten werd door het WTCB op verschillende 
zones een vochtprofiel in het metselwerk opgemeten door middel van de carbidefles (begin 
2008). Deze metingen wezen uit dat het vochtgehalte dieper in het metselwerk hoger was 
dan aan het oppervlak. Dit betekent dat het metselwerk inderdaad vanaf het oppervlak aan 
het uitdrogen was, waarbij het droogfront langzaamaan in het metselwerk trekt. Verder werd 
vastgesteld dat het vochtgehalte van het metselwerk in de zone waar de vloerverwarming 
reeds actief was (fase 1 op dat moment) een stuk lager was dan in de andere zones.  Door 
de hogere luchttemperatuur (ca 2 à 3°C hoger dan in de zones zonder vloerverwarming) 
verlaagt het relatieve vochtgehalte zodat het metselwerk sneller zal uitdrogen. 
Om het uitdrogen van het metselwerk aan het oppervlak tegen te gaan, werd dan ook 
geadviseerd om het funderingsmetselwerk volledig opnieuw op te voegen. 
 
In het najaar van 2007 werd beslist om op verschillende locaties meettoestellen voor het 
opmeten van de temperatuur (T) en relatieve vochtigheid (RV) te installeren, figuur 17. Deze 
toestelletjes meten automatisch 2 à 4 keer per uur de T en RV op. De gegevens worden 
opgeslagen in het toestel en op geregelde tijdstippen met een computer uitgelezen. Met 
deze toestellen werd het kelderklimaat in de drie verschillende fasen opgemeten. Tevens 
werd ook de T en RV in het metselwerk op verschillende dieptes opgemeten. Als referentie 
werd tevens het buitenklimaat opgemeten. 
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Figuur 17: Opmeting van temperatuur en relatieve vochtigheid 
 
De gehanteerde meettechniek toegepast in het metselwerk zelf, laat enkel toe om 
vochtgehaltes van het metselwerk lager dan het evenwichtsvochtgehalte (bij een 
welbepaalde omgevings-RV) te meten. Het evenwichtsvochtgehalte is het vochtgehalte van 
het metselwerk overeenkomend met een bepaalde RV van de omgeving. Vanaf een diepte 
van 5cm werd steeds een RV in het metselwerk van 100% gemeten. Dit betekent dat het 
vochtgehalte in het metselwerk vanaf die diepte steeds groter is dan het 
evenwichtsvochtgehalte. Hoeveel het werkelijke vochtgehalte in het metselwerk dan wel 
bedraagt, is met deze techniek niet te meten. Hiervoor zijn de hoger vermelde, 
nauwkeurigere carbidemetingen nodig. 
 
Figuur 18 toont de RV van de omgevingslucht in de kelder voor de 3 fasen en van de 
buitenlucht. Uit deze metingen valt af te leiden dat de RV in de kelder aanvankelijk 
aanzienlijke schommelingen vertoont (tussen 50 en 95%). Deze schommelingen zijn het 
gevolg van het onregelmatig besproeien van de jute doeken. Daarom werd aan de 
aannemer de instructie gegeven om het besproeien op een meer regelmatige basis (iedere 
week à 10 dagen) uit te voeren. Dit was ook merkbaar in de verdere metingen. Vanaf april 
2008 verloopt de RV een stuk constanter en worden voldoende hoge waarden bereikt. 
Vanaf eind 2008 werd de definitieve klimaatinstallatie in dienst genomen waardoor de RV in 
de kelder een veel constanter verloop vertoont en stabiliseert rond de 68% voor fase 2 en 
75% voor fase 3. Door de klimaatregeling in de kelder is er weinig invloed van het 
buitenklimaat op de metingen in de kelder. 
 
Figuur 19 toont de metingen van de T in de kelder en buiten. De temperatuur in de kelder 
kent een vrij constant verloop. Tot ca april 2008 is de vloerverwarming enkel in fase 1 in 
werking. Dit resulteert dan ook in een iets hogere T in deze fase (ca 2 à 3°C hoger dan voor 
fase 2). Gedurende de zomermaanden (vloerverwarming uitgeschakeld) verloopt de T voor 
alle fasen in de kelder nagenoeg gelijk. Na de indienststelling van de definitieve installatie 
verloopt de T een stuk constanter. De T in fase 1 en fase 2 verlopen volledig gelijk 
(vloerverwarming voor beide fasen ingeschakeld). De T in fase 3 is iets lager (ca 0.5 à 1°C). 
Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een buitendeur waardoor er contact is met de 
(koudere) buitenlucht (ventilatie).   
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Figuur 18: Relatieve luchtvochtigheid in kelder + buiten 
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Conservatiewerken aan de archeologische muurresten 
 
Schadebeeld 
Nadat de eerste fase van de archeologische opgravingen in het westelijk deel van de O.L.V.-
Basiliek voltooid waren, werden de archeologen, de architect en de ingenieurs 
geconfronteerd met het feit dat de vrijgelegde muurresten geconserveerd dienden te worden 
[12]. Omwille van de blootstelling aan de lucht en de bovenvermelde uitdroging trad de 
degradatie van de materialen vrij snel in. De muurresten die voorheen honderden jaren 
beschermd waren geweest door pakketten van vochtige grond werden plots blootgesteld 
aan andere klimatologische omstandigheden waardoor de authentieke kalkmortels 
begonnen uit te drogen, met als gevolg dat de cohesie tussen de steenfragmenten en het 
voegwerk teloor ging. Vrij snel kwamen stenen los te liggen en verpoederde de mortelmassa. 
Bovendien waren niet alle ontdekte muurresten als een paramentmuur opgebouwd, namelijk 
met een buiten- en binnenparament in tamelijk regelmatig bekapte stenen (waaronder 
breuksteen en silex) en een muurkern die bestaat uit ruwe, onbewerkte stenen van allerlei 
formaten, die met mortelpakketten aan mekaar gehecht zijn. 
Vrij veel funderingsmuren waren “droog”, m.a.w zonder mortel, in een donkerbruin zandbed 
op mekaar gestapeld. Door blootstelling aan de lucht begon het zandbed (of de grond) te 
barsten en trad er schimmelvorming op onder de vorm van een witte verkleuring van de 
donkerbruine zand. 
Behalve muurresten werden ondermeer ook in natuursteen gemetselde graven, een 
Romeins hypocaustum, vloerresten in roze mortel en een boogvormige constructie waarin 
een klok voor de kerktoren gegoten werd, aangetroffen. 
 
Inventarisatie 
Geconfronteerd met het snelle degradatieproces van de opgegraven archeologische 
muurresten werd in opdracht van Architectenbureau Michel Janssen en aannemer Denys 
NV op het einde van de eerste fase van de werken een inventaris van het schadebeeld 
opgemaakt door Studiebureau Monumentenzorg. Dit hield in dat er voor elk muurrestant of 
archeologisch relict een fiche werd opgesteld waarbij aan de hand van een foto de diagnose 
en het voorstel voor conservatie geformuleerd werden, figuur 20. Dit gebeurde zo verder 
systematisch voor fase 2 (middelste deel van de middenbeuk) en voor fase 3 (koor en 
transept) 
 

 
 

Figuur 20: Voorbeeld van een inventarisatiefiche 
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Analyse 
Voorafgaand aan de eigenlijke uitvoering van de conservatiewerken werden de 
verschillende muurdelen en archeologische restanten bemonsterd om de verschillende 
historische en oorspronkelijke kalkmortels te identificeren. Van verschillende soorten mortels 
(roze mortel, beige mortel, mortel uit het parament, mortel uit de muurkern, etc…) werden 
stalen genomen die door het Laboratorium Reyntjens (K.U.Leuven) geanalyseerd werden. 
Op basis van de analyseresultaten konden vervolgens aangepaste restauratiemortels op 
basis van vette kalk gemaakt worden, tabel 1. Deze mortels dienden zowel qua 
samenstelling als qua structuur en kleur zoveel mogelijk aan te sluiten bij de originele 
mortels. 
 
Referentie 
mortelstaal 

Mortelsamenstelling Verhouding van de 
bestanddelen 
(gewichtsdelen) 

Relatieve 
chronologie 

S 191 Licht hydraulische kalk (vette 
kalk) met een puzzolaan 
(waarschijnlijk trass uit de 
Eiffelstreek) en zand met een 
fijne tot middelmatige 
korrelgrootte als aggregaten. 

1 deel kalk 
0.04 deel puzzolaan 
0.3 deel aggregaten 

Fase 2: 
Merovingisch 
(ca. 550) 

529 M Licht hydraulische kalk (vette 
kalk) met een puzzolaan 
(waarschijnlijk trass uit de 
Eiffelstreek) en grof zand, 
baksteengruis en grind als 
aggregaten. 

1 deel kalk 
0.05 deel puzzolaan 
0.9 deel aggregaten 

Fase 2: 
Merovingisch 
(ca. 550) 

36 M Licht hydraulische kalk (vette 
kalk) met een puzzolaan 
(waarschijnlijk trass uit de 
Eiffelstreek) en zand met een 
middelmatige korrelgrootte en 
baksteengruis als aggregaten. 

1 deel kalk 
0.1 deel puzzolaan 
2 delen aggregaten 

Fase 4: Ottoons 
(10de eeuw) 

S 138 Licht hydraulische kalk (vette 
kalk) met een puzzolaan 
(waarschijnlijk trass uit de 
Eiffelstreek) en zand met een 
fijne tot middelmatige 
korrelgrootte, baksteengruis en 
grind als aggregaten. 

1 deel kalk 
0.07 deel puzzolaan 
1.6 deel aggregaten 

Fase 6: Eerste 
Gotische bouwfase 
(ca. 1240-1330) 

 
Tabel 1: Voorbeeld van de analyseresultaten van enkele mortelstalen 

 
Restauratiemortel in de praktijk 
Op basis van de analyseresultaten van de mortels werd het Engelse bedrijf Rose of Jericho, 
gespecialiseerd in kalkproducten, aangesproken om kant en klare mortels te maken. Deze 
mortels werden aangeleverd in vacuüm verpakte emmers van 15 liter.  
Voor de kalk werd vette kalk gebruikt die minstens 100 dagen gerijpt had. Ofwel was dit kalk 
van Singleton Birch krijt uit Lincolnshire, die heel weinig silica bevat, ofwel werd gebruik 
gemaakt van vette kalk van Cheddar kalksteen uit Somerset [13]. 
Met uitzondering van de “roze mortel” en de donkerkbruine mortel, die werd toegepast als 
vervangmateriaal voor de bruine grond in de funderingsmassieven, werden de verschillende 
mortels klaar voor gebruik aangeleverd op de werf. 
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De roze mortel diende ter plaatse gemengd te worden omdat er baksteengruis in vermengd 
was en het puzzolaan een te snelle reactie met de kalk veroorzaakte, waardoor het 
carbonatatieproces (het hard worden van de kalkmortel) snel intrad. 
 
De roze “Romeinse” mortel van o.a. de vloerlaag in het apsis van het koor en het 
hypocaustum werd als volgt nogmaals geanalyseerd en geleverd: 

6,7% vocht 
73,8% onoplosbare deeltjes (aggregaten), o.a. fijn kwartszand, 

baksteenpoeder en kleine deeltjes fijngemalen baksteen 
15,8%  CaO (kalk) 
2,9% oplosbare silicaten (2.7% siliciumsulfaat en 0.2% siliciumsulfiet) 

 
Als restauratiemortel werd door Rose of Jericho het volgende voorgesteld (gewichtsdelen): 

1 deel vette kalk 
1 deel fijne Oölitische kalksteen kleiner dan 1 mm 
½ deel baksteenpoeder 
½ deel fijne kwarts 
¼ deel krijtpoeder kleiner dan 5 mm 
¼ deel baksteenkorrels tussen 1 en 5 mm 

 
Bij het mengen van de bestanddelen voor de mortel werd geen extra water toegevoegd 
omdat de vette kalk reeds voldoende water bevatte. 
 
Een voorbeeld van het gebruik van de roze restauratiemortel wordt getoond in de figuren 21 
en 22.  Deze mortel wordt ook gebruikt bij de conservatie van het hypocaustum, figuren 23 
en 24. 
 

 
 
Figuur 21: Verzakte muur en vloer aan het 4de-eeuwse laat-Romeinse apsis, gevonden 

onder het transept 
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Figuur 22: Detail van de roze restauratiemortel bij de conservatie van de verzakte muur 
 

 
 

Figuur 23: Zicht op laat-Romeinse hypocaustum onder het westelijk deel van het schip 
 

 
 
Figuur 24: Detail van de roze restauratiemortel bij de conservatie van de 

hypocaustumtegels 
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Ook de donkerbruine mortel werd niet kant en klaar geleverd omdat er ter plaatse eerst 
geëxperimenteerd werd met verschillende mortelsamenstellingen. Uiteindelijk werd een 
gepaste restauratiemortel weerhouden die bestond uit 1 deel vette kalk en 1,5 deel Hornton 
Brown fijngemalen steenpoeder. Deze ijzerhoudende kalksteen is afkomstig van een groeve 
op de grens tussen Oxfordshire en Northamptonshire in Zuidoost Engeland. Het 
steenpoeder, dat aangeleverd werd met een korrelgrootte van ca 20 mm werd gezeefd tot 
een korrelgrootte van ongeveer 2,36 mm. Een voorbeeld van gebruik van deze mortel wordt 
getoond in figuur 25. 
 

 
 
Figuur 25: Zicht op een funderingsmassief dat met bruine grond gestapeld was onder een 

muur aan de westzijde van de O.L.V.-Basiliek. Voor de funderingsmuur werd een 
keermuur geplaatst en één strook werd vrij gehouden en geconserveerd met een 
bruine restauratiemortel. De foto rechts toont een detail van de restauratiemortel. 

 
Werkwijze [14], [15], [16] 
In een eerste fase werden alle muurdelen grondig, maar op een zachte manier, gereinigd: 

- Alle restanten van zand werden manueel met truwelen en andere kleine 
gereedschappen verwijderd. 

- De muren werden afgeborsteld en gestofzuigd. 
- Losse steenfragmenten waarvan de historische context niet met zekerheid gekend 

was, werden van de site afgevoerd. 
- Losse steenfragmenten waarvan de positie in het muurdeel kon vastgesteld worden, 

werden op die plaats teruggelegd en op die plaats herbruikt. 

 
Na het reinigen werden de stenen per muurdeel met de aangepaste restauratiemortel op 
basis van vette kalk en zand en eventuele andere toeslagstoffen - zoals steengruis, 
baksteenpartikels, etc… - maar zonder toevoeging van cement, vastgezet en heropgevoegd. 
Voor het voegwerk was het van zeer groot belang dat de voegen terugliggend ten opzichte 
van het steenvlak (parament) gevoegd werden en dat de voegmortel tijdens het droogproces 
opgeruwd werd met kleine, smalle stalen borstels. Tijdens het droogproces dienden de 
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uitvoerders er over te waken dat de kalkmortel vochtig gehouden werd door erover met 
water te vernevelen vanuit een handsproeier, zodat de mortel niet te snel uitdroogde 
waardoor barsten en scheurvorming voorkomen werden. 
Voor het conserveren van de muurkernen was het belangrijk dat de steenlagen in de kern 
goed ingebed werden in de restauratiemortel en dat de stenen aan de bovenzijde van de 
muurkern op een verzorgde manier in een mortelbed worden gelegd waarbij de mortel 
terugliggend en ruw werd afgewerkt, terwijl de stenen wel goed vastgezet moeten worden. 
Enkele voorbeelden worden getoond in figuur 26, 27 en 28. 
 

 
 
Figuur 26: Merovingisch graf in de zuidelijke zijbeuk.  De foto rechts toont een detail van de 

witte restauratiemortel die gebruikt werd. 
 

 
 

Figuur 27: Kettingmuur in het westelijk deel van het schip 
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Figuur 28: Detail van de restauratiemortel bij de conservatie van de kettingmuur 
 
Problematiek van de luchtvochtigheid tijdens de conservatiewerken 
Nadat de eerste fase van het archeologisch onderzoek was uitgevoerd, werden de eerste 
beperkte conservatiewerken met restauratiemortels uitgevoerd. Al snel bleek echter dat 
deze mortels veel te snel uitdroogden. Zelfs wanneer de mortel op een vrijdag aangebracht 
was en tot in de vooravond vochtig gehouden werd, kon op maandagochtend vastgesteld 
worden dat er heel veel krimpscheuren in de massa zichtbaar waren. 
Het plaatsen van de luchtbevochtigers kon hier wel een beetje een oplossing bieden, maar 
het was toch pas nadat de muren met jute doeken werden afgedekt dat de 
restauratiemortels langzamer konden drogen en dat de krimpscheuren opvallend minder 
werden. 
Verschillende zones van muren die in fase 1 werden ingevoegd dienden dan ook terug 
uitgekapt te worden en vervolgens opnieuw gevoegd. 
De uitdroging kon ook duidelijk vastgesteld worden door de verpoedering van de 
restauratiemortel op de vloer van het hypocaustum, figuur 29. 
 

 
 
Figuur 29: Detail van een verpoederde roze restauratiemortel op de vloer van het laat-

Romeinse hypocaustum. 
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Besluit 
 
Om de constructie van de archeologische kelder onder de O.L.V.-Basiliek te Tongeren 
mogelijk te maken, waren belangrijke en ingrijpende stabiliteitswerken noodzakelijk.  Deze 
werken vereisten de nodige vooronderzoeken, een grondige stabiliteitsstudie en tijdens de 
werken een doorgedreven monitoring zodat snel en adequaat kon bijgestuurd worden.  
Hierbij was interactie tussen de verschillende partijen - architect, ingenieur, archeoloog, 
aannemer, landmeter, bouwheer en restaurateur – van zeer groot belang om het project tot 
een goed einde te brengen. 
 
Het conserveren van de funderingsmassieven en archeologische resten zodat deze op een 
duurzame wijze bewaard en toegankelijk gemaakt kunnen worden, vergt een 
gespecialiseerde aanpak met een bijhorende klimaatregeling.   
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TRADITIONELE IJSKELDERS IN VLAANDEREN: EEN TEASER 
 

Annelien d’Hoine, VCM-Contactforum voor erfgoedverenigingen 
 
 
Abstract 
 
Eens deel uitmakend van ons collectief geheugen is de ijskelder en de gebruiken die ermee 
gepaard gingen een vrijwel ongekend fenomeen voor de huidige generatie. De nood aan 
erkenning, begrip en herwaardering van dit onderdeel van ons patrimonium en van het 
gehele weefsel van sociale, culturele en economische interacties die er onafscheidelijk mee 
samenhangen, vormde dan ook het eerste uitgangpunt van mijn studie. Het werk van A.W. 
Reinink en J.G. Vermeulen1

Deze bijdrage is gebaseerd op het eindwerk ‘Een typologische studie naar ijskelders in 
Vlaanderen’, gemaakt door de auteur onder promotorschap van dr. J. Lambrecht, VUB 
2003-2004. 

 voor Nederland bood op dit vlak een prachtig voorbeeld. De 
inventarisatie van ruim 200 ijskelders voor Vlaanderen en Brussel vormde de eerste fase 
van het onderzoek. Opmetingsgegevens, in situ observatie en bronnenonderzoek vormden 
de basis voor een typologische studie. Een tipje van de sluier... 

 
 
Verspreiding en evolutie van het gebruik van ijskelders 
 
De oudste getuigenissen met betrekking tot het bewaren van sneeuw en ijs dateren uit de 
bronstijd. Bij deze vroege vormen (Mesopotamië, China en Japan) moet men zich niet meer 
voorstellen dan een put in de grond overdekt met stro of riet.  
In het Mediterrane Europa werd sneeuw en ijs op vrij grote schaal gebruikt bij de Grieken en 
de Romeinen, waar de volksverhuizingen en de openstelling van de grenzen in de 
Hellenistische periode voor een ruimere verspreiding zorgden.  
Na de val van het Romeinse Rijk lijkt het aloude gebruik van sneeuw en ijs in West-Europa 
te zijn teloorgegaan. Het zou in de vijfde eeuw beperkt zijn gebleven tot Azië, het Midden-
Oosten en de oevers van het Oostelijk Middelandse Zeebekken.2

Algemeen neemt men aan dat het gebruik van sneeuw en ijs tijdens de Renaissance 
opnieuw ingang zou hebben gevonden in de Zuidwest-Europese landen aan de 
Middellandse Zee, enerzijds door de Arabieren via Spanje, anderzijds door de Italianen. Men 
mag de mogelijke rol van de kruisvaarders en van andere reizigers en expedities naar het 
Oosten – waar men sneeuw en ijs was blijven gebruiken – echter niet vergeten.  

 Veroorzaakten de 
Germaanse invasies de verdwijning van dit geraffineerde gebruik in onze streken? 

Via de literaire bronnen uit de Oudheid hebben de humanistische geleerden allicht kennis 
genomen van het antieke gebruik van sneeuw en ijs.3 In Italië, Spanje en Portugal was het 
reeds voor het einde van de zestiende eeuw gebruikelijk dat aan de tafels van aanzienlijke 
personen sneeuw- of ijsgekoelde dranken geserveerd werden. Het zouden de Italianen zijn 
geweest die in de vroege zeventiende eeuw voor het eerst het roomijs hebben 
geïntroduceerd.4 Toen Catarina de’ Medici in 1533 naar Frankrijk kwam, zou ze in haar 
hofhouding reeds Italiaanse ijsmakers of ‘gelatieri’ meegebracht hebben. Daar het ijs in 
eerste instantie voorbehouden was voor het hof, moeten er binnen zo’n honderd jaar in 
Parijs en andere grote steden in Frankrijk enige honderden ‘limonaderies’ voor de verkoop 
van ijs zijn ontstaan.5 Zo werd deze luxe vanaf het einde van de zeventiende eeuw wijd 
verspreid in Frankrijk. Het gebruik van ijsjes moet in 16306

 

 via het Franse hof naar Engeland 
gekomen zijn waar het in de zeventiende en achttiende eeuw nog als een luxe beschouwd 
werd.  
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Algemene typologie 
 
IJskelders zijn zowat overal ter wereld terug te vinden op plaatsen waar men ijs oogstte of 
gebruikte. Door hun gemeenschappelijk doel – isolatie of het smelten tegengaan – hebben 
ze ook vele gemeenschappelijke kenmerken in bijvoorbeeld structuur en oriëntatie. Maar de 
bouwwijze dient ook rekening te houden met klimatologe en seizoenale factoren: afhankelijk 
van de geografische omstandigheden zijn lokalisatie en distributie dus zeer gevariëerd.7

Het meest elementaire stadium van de bewaring van natuurijs bestond er simpelweg uit om 
de blokken conisch op te stapelen en te bedekken met stro of hooi, zonder eigenlijke 
constructie. Dit werd nog toegepast in Esneux (Wallonië) in 1898.
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Bij het zogenaamde ’Amerikaanse type’ is de ijskelder geheel bovengronds opgetrokken met 
rechthoekig grondplan, meestal in steen met een houten bedaking, doch soms ook geheel 
uit hout (voornamelijk in Canada). In de Scandinavische landen en in Nederland, waar ze 
vandaag verdwenen zijn, was dit type wijd verspreid. Men kan ze beschouwen als 
karakteristiek voor de noordelijke en koude landen waar de blootstelling aan de atmosfeer 
de smelting niet erg bevorderd. 

 Zeer snel zag men echter 
de noodzaak in van een efficiëntere bescherming.  

Voor de sneeuwkelders in de Mediterraanse regio was dit geen optie. In de streek van 
Alicante en Valencia onderscheidt men drie types: natuurlijk ingerichte grotten (grotta-
neviera); kelders van aristocraten of boeren (cantina-neviera); en gespecialiseerde artificiële 
constructies die bijna altijd overwelfd zijn (cisterna-neviera).9 Dit laatste type, waarvan er 
veel bewaard zijn in de Spaanse gebergten, kan verder ingedeeld worden naar gebruikte 
afdekking: gewelven, opgevuld met baksteen en rustend op bogen; pseudo-koepels met 
uitgekraagd gewelf rustend op een kader van stenen zuilen; en echte koepels.10

Uit deze mediterraanse sneeuw- of ijsputten is het meest voorkomende type ijskelder in 
onze streken (het zogenaamde ‘ordinaire type’), een grotendeels ondergrondse gemetselde 
omgekeerde afgeknotte kegel onder een koepelgewelf, bedekt met een aarden heuvel, 
ontstaan.

 

11 Gedurende de achttiende eeuw raakte dit type ruim verspreid. De 
Encyclopédie12 

Nog in de achttiende eeuw worden de exterieure aanpassingen met een esthetisch doel 
uitgebreid, omwille van de integratie van de ijskelder in het Engels landschapspark met 
aanhorigheden van de grote aristocratische eigendommen. Deze folies kunnen vormen 
aannemen als een klein neo-classicistisch tempeltje, een polygonaal paviljoen, een pagode 
in Chinese stijl, priëeltjes, klokkentorens, etc. 

geeft een vrij nauwkeurige beschrijving van de bouw en het gebruik. Op een 
schaduwrijke plaats graafde men een conische put met een maximale diameter van 5 tot 
12m en een afvoerkanaal voor het smeltwater, de dubbele ingang moest noordelijk 
georiënteerd zijn. De wanden dienden met metselwerk te worden bekleed en onderin zou 
een ijzeren rooster komen. Voor het vullen werden de ijskelders eerst met stro bekleed en 
het ijs diende met klopinstrumenten zo compact mogelijk gemaakt te worden. Als afdekking 
werd een laag stro voorzien. Wellicht kan men ervan uitgaan dat er echter een grotere 
diversiteit aan bouwvormen bestond dan af te leiden valt uit de Encyclopédie.  

Ook de constructietechniek wordt gepreciseerd en gediversifiëerd. De gangen, die steeds 
langer worden, zorgen voor een geleidelijke thermische overgang. In Engeland, waar de 
grond vochtig is en de smelting aldus bevorderd wordt, verschijnt een type met dubbele 
wanden en dubbele koepel. Het aantal toegangsdeuren kan tot wel vier of vijf toenemen.  
Al deze verbeteringen vertalen, in een Noordwest-Europa waar de architecturale modellen 
zich in de negentiende eeuw rationaliseren en industrialiseren, een toenemend efficiënte 
interventie van theoretici. Een ware theoretische literatuur ontwikkelt zich zo rond het 
onderwerp vanaf het laatste derde van de achttiende eeuw. 
Het duurde dus meer dan een eeuw – tot in dezelfde eeuw dat de artificiële koeling zijn 
verdwijning zal inluiden – om tot de definitie van een rationeel model voor de ijskelder te 
komen. Men zal hoe dan ook, zelfs in geografisch beperkte gebieden, ver van de uniformiteit 
blijven. Zo zijn er bijvoorbeeld in Nederland naast het hoofdtype, in baksteen onder een 
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koepelgewelf, nog twee types: met strodak en tongewelf. Bovendien werden hier op de 
negentig onderzochte ijskelders 40% uitzonderlijke en min of meer fantasievolle vormen 
geteld. In Wallonië konden twee verschillende architecturale zones onderscheiden worden: 
in Lotharingen, de centrale en Noordoostelijke Ardennen en het gebied tussen Vesder en 
Maas is het type ijskelder rechthoekig onder een tongewelf, de ingang is op grondniveau 
door middel van een rechte gang met een of twee deuren; in Famenne, de Condroz, 
Hesbaye, Henegouwen en Waals Brabant is de dominante vorm de omgekeerde afgenotte 
kegel onder een koepelgewelf met een dalende kromme gang voorzien van twee of drie 
sasdeuren. 
 
 
Voorlopige conclusies voor Vlaanderen 
 
Op het vlak van distributie zijn er twee circuits te onderscheiden. Enerzijds is er de 
belangrijke handel vanuit de noordelijke landen naar de grote bewaarcentra, voor een 
verdeling aldaar naar de kleinere stedelijke ijskelders. Dit circuit kende zijn hoogtepunt rond 
het midden van de negentiende eeuw. Anderszijds zijn er de landelijke ijskelders bij de 
kastelen, abdijen en in kleinere boerendorpen. Het zijn deze traditionele ijskelders – 
opgetrokken uit bakstenen metselwerk, met een gemiddelde capaciteit van 15 tot 100m³ en 
afmetingen van 3 tot 7m diameter en 5 tot 12m diepte – die het hoofdonderwerp uitmaken 
van mijn studie. Ze werden meestal voorzien van ijs uit de nabijgelegen vijver of wal, 
bewerkt door middel van ijszagen en -haken. ‘’... on doit avoir soin de choisir une journée 
bien froide pour l’enlever de la rivière. On l’expose alors la nuit suivant en plein air [...] et on 
la place ensuite dans la glacière, vers six heures du matin, avant que l’air ne se 
réchauffe.’’13

Niet alleen de kasteelheren genoten van het ijs, het was bijvoorbeeld geen uitzondering dat 
de mensen die hielpen met het vullen van de ijskelder in natura betaald werden. Voor 
dringende nood aan ijs in het kader van medische doeleinden – en op doktersvoorschrift – 
moesten de kasteelheren en pachters van de stedelijke ijskelders onmiddellijk ijs ter 
beschikking stellen van het volk. In andere gevallen werd de ijskelder zo weinig mogelijk – 
maximaal één maal per dag en liefst vóór zonsopgang – betreden. 

 Bij sommige ijskelders werden rails aangelegd, waarlangs de stootkarren met 
ijs naar boven gehesen werden. In enkele ijskelders getuigen ingemetselde ijzeren haken in 
het gewelf van gang en kuip nog van een soort katrolsysteem om het ijs uiteindelijk in de 
kuip te laten, en om het er, naargelang de behoefte weer uit te halen. Men veronderstelt dat 
het vullen en ledigen in de meeste gevallen echter gebeurde via een opening in het 
kuipgewelf, die via een schacht correspondeerde met een gat bovenaan de heuvel. Vaak 
zijn deze openingen – omwille van de veiligheid – later dichtgemetseld.  

Alle 46 in situ onderzochte ijskelders bevinden zich ten minste voor de helft ondergronds. 
Meestal situeren ze zich één derde boven het maaiveld. Ze zijn bedekt met een kunstmatige 
aarden heuvel, beplant met bomen of andere gewassen voor een maximale bescherming 
tegen de zon, opvang van de neerslag en wateropname uit de bodem. Omringende aarde 
en metselwerk dienden zo droog mogelijk (boven het grondwaterniveau) te zijn. Daarom 
koos men qua ligging voor een – al dan niet natuurlijke – verhevenheid, indien mogelijk op 
het hoogste punt van het domein, doch omwille van functionele redenen in de nabijheid van 
een vijver of omwalling. De kuip werd voorzien van een systeem om het smeltwater af te 
voeren:  een put, óf met een evacuatiekanaal naar de vijver, óf met een bodem uit grind, 
kiezels of gebroken leien waardoor het water in de ondergrond wordt geabsorbeerd, 
afgedekt met een gietijzeren rooster. Interieur van kuip en gang werd voorzien van een 
kalkbepleistering voor extra isolatie.  
De toegang is op het noorden of noordoosten georiënteerd en de gang had twee of meer 
opeenvolgende deuren waardoor er een sas ontstond omwille van een geleidelijke 
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thermische overgang. Bovendien bevond de toegang zich boven het ijsoppervlak zodat er 
geen direct contact was tussen de ijsmassa en de warmere lucht.  
Aangezien het wandoppervlak per kubieke meter inhoud zo klein mogelijk moest worden 
gehouden zou de ideale vorm dus een bol zijn, daar het het kleinste specifiek oppervlak 
heeft van alle mogelijk vormen met eenzelfde inhoud.14

 

 Bovendien is een grotere inhoud 
interessanter omwille van het dalend specifiek oppervlak. Het meest voorkomende type in 
Vlaanderen is de omgekeerde afgeknotte kegel onder een koepelgewelf, voorafgegaan door 
een rechte gang met twee of meer sasdeuren, deze vorm heeft het voordeel van een 
snellere evacuatie van het smeltwater. Variaties op dit type zijn de cilinder en eivormige 
opstand. Tussen gang en kuip kan een bijkomende ruimte of anti-glacière voorzien zijn voor 
de bewaring van voedsel of drank. In enkele gevallen heeft de kuip een rechthoekig 
grondplan en een tongewelf dat tot aan de (huidige) bodem rijkt. Het is echter vooralsnog 
niet duidelijk of we dit – zoals in het franstalige landsgedeelte en in Nederland – als een 
apart type ijskelder kunnen benoemen. Door het gebrek aan historische bronnen en 
archeologisch onderzoek blijft de vraag of deze constructies mogelijk in oorsprong 
groentenkelders geweest zijn een uitdaging voor verder onderzoek. De gang kan krom tot 
elleboogvormig zijn, dalend, stijgend of op hetzelfde niveau, en heeft soms rondboognissen 
in de wanden voor de bewaring van voedingsmiddelen. De toegang tot de kuip heeft een 
eigen gewelfje, aansluitend op het koepelgewelf van de kuip. De gang, waarvan de lengte 
variëert van 2 tot meer dan 10m, heeft in de meeste gevallen een gemetseld segmentvormig 
tongewelf. Bij de meerderheid van de opgemeten ijskelders was er, naast een deur aan de 
buitentoegang en één aan de toegang tot de kuip, nog één extra deur in de gang. In 
sommige gevallen waren er meer, doch nooit minder. Oorspronkelijke sasdeuren zijn niet 
bewaard, wel verschaffen sponningen en hang- en sluitwerk hierover informatie. De 
buitentoegang, soms afgewerkt met hardstenen latei, werd meestal geflankeerd door 
oplopende keermuren om weerstand te bieden aan de aardmassa van de heuvel. 

 
Dateringsproblematiek 
 
Uit de schaarse historische bronnen blijkt dat de bouw van de nog bestaande ijskelders over 
het algemeen dateert van de tweede helft van de negentiende eeuw. Er zijn echter 
aanwijzingen dat vele van deze ijskelders heropgebouwd zijn op de plaats waar vroeger 
reeds een ijskelder moet geweest zijn. In hoeverre men hierbij gebruik maakte van 
recuperatiemateriaal zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De vroegste gekende 
gegevens met betrekking tot de bouw van bewaarde ijskelders in Vlaanderen gaan terug tot 
de eerste helft van de negentiende eeuw.15 Uitzonderlijk zijn enkele bronnen uit de 
achttiende en zeventiende eeuw, die echter verwijzen naar verdwenen exemplaren. Het is 
niet verwonderlijk dat we beter geïnformeerd zijn over de stedelijke ijskelders. Zo treft men in 
de Leuvense stadsrekeningen van 1673-74 een speciale rubriek aan betreffende ‘’Oncosten 
int maeken vanden ijsput in St-Joris hoff’’.16 Dit is vooralsnog de oudste vermelding die we 
kennen voor Vlaanderen. Aangenomen wordt dat het gegeven ijsput toen nog vrij nieuw 
was, wat kan verklaren waarom men beroep deed op een Brusselaar om ter plaatse te 
komen en raad te geven met betrekking tot de aanleg.17 De vroegste bron met betrekking tot 
de aanschaffing van ijs uit de stedelijke ‘ijsput’ te Brugge dateert van 1828.18 Het betreft een 
kleine ijskelder met een capaciteit van 45m³ die de stad verpachtte aan particulieren (een 
bakker, een beenhouwer,...)19

 

. Of het gaat om dezelfde ijskelder die zich nu op dezelfde 
plaats (Minnewater) bevindt is niet zeker.  
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Besluit 
 
Bij de aanvatten van het onderzoek naar ijskelders in Vlaanderen en Brussel was ik me 
bewust van de omvang en verspreiding van het onderzoeksobject. Het doel was dan ook te 
wijzen op het belang en de waarde van dit patrimonium als aanzet voor verder onderzoek. 
Het opstellen van een inventaris en verzamelen van zoveel mogelijk historische gegevens 
omtrent bestaande bouwsels vormde, samen met de opmeting en observatie in situ van 46 
ijskelders, de basis. Deel uitmakend van onze materiële cultuur zijn het thans getuigenissen 
van verdwenen gebruiken en gedachten waarvan de waarde niet onderschat mag worden. 
Daarom is het mijns inziens noodzakelijk deze veelal in verval zijnde monumenten, of 
herinneringen, te beschermen van hun ondergang. Inventariseren alleen is uiteraard niet 
genoeg. Op basis van de observatie van 46 objecten blijken er op typologisch vlak 
vooralsnog geen grote verschillen met Nederland en Wallonië. De bouwgeschiedenis van de 
landelijke ijskelders verschaft ons voorlopig nog meer vragen dan antwoorden. Binnen het 
kader van mijn eindverhandeling opteerde ik er – omwille van tijdtechnische redenen en de 
onzekerheid over mogelijke resultaten – voor om slechts enkele steekproeven te 
ondernemen. Deze problematiek blijft dan ook een uitdaging voor verder historisch en 
archeologisch onderzoek. Wanneer men over behoud en bescherming spreekt, dient ook 
verder nagedacht te worden over mogelijkheden van herbestemming. Vele ijskelders werden 
reeds ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen en dankzij vrijwilligers van de vzw 
Natuurpunt werden veel ijskelders vrijgemaakt van puin.  
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Figuur 1: Paviljoen boven de ijskelder, Lovenjoel (Vlaams-Brabant);  (foto: A. d’Hoine) 
 
 

 
 

Figuur 2: Ijshaak met knots, Bazel (Oost-Vlaanderen); (foto: A. d’Hoine) 
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Figuur 3: Rails voor de ijsaanvoer per kar, Torhout (West-Vlaanderen); (foto van rond 

deeeuwwisseling, met dank aan Marc Logghe, toeristische dienst Torhout) 
 
 

 
 
Figuur 4: Ingemetselde haken in gewelf van kuip en gang, Brasschaat (Antwerpen); (foto: 

A. d’Hoine) 
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Figuur 5: Buitenaanzicht van ijskelder en omgeving, Turnhout (Antwerpen); (foto: A. 

d’Hoine) 
 
 

 
 

Figuur 6: Afvoerput met evacuatiekanaal voor het smeltwater, Turnhout (Antwerpen); (foto: 
A. d’Hoine) 
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Figuur 7: Toegang tot de kuip, Meise (Vlaams-Brabant); (foto: A. d’Hoine) 
 
 

 
 

Figuur 8: Stadsarchief Brugge 1828 
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Abstract 
 
In het geval van historische ondergrondse constructies wordt men doorgaans met zeer 
specifieke bouwfysische problemen geconfronteerd. Grondcontact is vaak onvermijdelijk, net 
zoals de mogelijkheid tot vochtindringing. Met het vocht komen zouten de structuur binnen, 
zodat ondergrondse constructies haast steeds een gemengde zout-vocht problematiek 
kennen. De beste optie voor het behoud van ondergrondse constructies zou een constant 
hoog vochtgehalte kunnen inhouden, waarbij de zouten voortdurend in oplossing blijven, en 
daarnaast het geheel van vorst gevrijwaard wordt. Dergelijke conserveringstoestanden staan 
evenwel in schril contrast met het gebruik van ondergrondse ruimtes en de klimaatwensen 
van de gebruikers, bezoekers en/of de aanwezige (kunst)voorwerpen. Het is dit 
spanningsveld dat een specifieke aandacht vergt bij de restauratie en herbestemming van 
historische ondergrondse constructies. 
 
 
1. Situering van de ijskelders te Oudergem 
 
Onder impuls van koning Leopold II vond ten oosten van de Brusselse vijfhoek vanaf 1875 
een ingrijpende stadsontwikkeling plaats in de wijk van de Koninklijke Jacht [1]. De aanleg 
van de nieuwe ringlaan van Brussel vond er plaats en in de wijk werd een nieuw oefenterrein 
voor het leger opgericht met aansluitend verscheidende kazernes. De militaire activiteit trok 
tal van kleine en middelgrote ondernemingen aan, zo ook de brouwerij Brasserie de la 
Chasse Royale. Omdat een brouwerij veel ijs nodig had tijdens het productieproces, richtte 
ene Joannes Philippus Sommereyns in 1875 de firma Glacières Royales op en bouwde hij 
op het toenmalige grondgebied van de gemeente Elsene een eerste ijskelder met een 
oppervlakte van ongeveer 210 m². 
Tegen 1894 was het aanwezige volume reeds ontoereikend en breidde hij de eerste 
ijskelder uit met een tweede exemplaar tot een totale oppervlakte van ca. 460 m² met een 
opslagcapaciteit van bijna 5000 m³ werd bekomen. 
 
De Oudergemse ijskelders bleven in gebruik tot de 1ste wereldoorlog, maar raakten daarna 
zeer vlug in de vergetelheid. De grootschalige ijsindustrie ondervond immers enorme 
concurrentie van de nieuwe ijskastenindustrie die gebruik maakte van veel modernere en 
rendabelere koeltechnieken. 
 
Deze ijskelders, eigendom van de VUB sinds 1970, zijn als industrieel erfgoed een unieke 
getuigenis van deze industriële activiteiten aan het eind van de 19de eeuw. Er werden in de 
19de eeuw wel meerdere dergelijke ijskelders gebouwd rondom Brussel, maar voor zover 
bekend zijn de ijskelders van Oudergem wel de laatste van hun omvang die nagenoeg 
ongeschonden bewaard zijn gebleven. 
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Figuur 1: Zicht op de oude ijskelder uit 1875 (links) en de nieuwe ijskelder uit 1894 (rechts)  
 
 
 
2. Vooronderzoek 
 
Sinds mei 1993 zijn de Oudergemse ijskelders geklasseerd als monument. In recente jaren 
werden de nodige dringende restauratiewerken uitgevoerd en zijn de ijskelders bij 
gelegenheid toegankelijk voor het publiek. Nieuwe plannen voor de terreinen waarop de 
ijskelders gelegen zijn, dreigen evenwel dit monument in de verdringing te brengen. Met de 
verkoop van de gronden aan een projectontwikkelaar zijn immers plannen opgemaakt om 
een appartementscomplex op het terrein te bouwen. Rondom de ijskelders is een woonblok 
met ondergrondse parkeervoorzieningen gepland, waarbij de ijskelders op zich behouden 
blijven maar hierbij volledig ingesloten onder een binnentuin van het appartementscomplex 
komen te liggen. Om de invloed van deze ingrijpende werken op het behoud van de 
ijskelders te bestuderen en op te volgen werd besloten om een uitgebreid 
onderzoeksprogramma naar de bouwmechanische stabiliteit en het bouwfysische klimaat 
van de ijskelders op te starten. 
Wat het bouwfysisch gedrag van de ijskelders betreft, rezen onmiddellijk twee vragen: 
i) Wat is de invloed van de natuurlijke ventilatie en een mogelijk hergebruik 

(herbestemming) van de ijskelders op hun conserveringstoestand? 
ii) Wat is de invloed van de realisatie van de ondergrondse parkeergelegenheden rondom 

de ijskelders op het bouwfysisch klimaat van de ondergrondse constructie? Kunnen de 
gewijzigde randvoorwaarden op vlak van vochtindringing en grondtemperaturen de 
huidige conserveringstoestand van de ijskelders in het gedrang brengen? 
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Een belangrijk aandeel in het vooronderzoek was in de eerste plaats gericht op de analyse 
van de aanwezige (onzichtbare) zouten om dusdanig de (huidige) aanvangssituatie te leren 
kennen. Tijdens een plaatsbezoek op 3 oktober 2007 werden de nodige stalen gelicht. In 
totaal werden op 7 meetposities stalen ontnomen in hoogtes variërend van het vloerniveau 
tot 10.5 m hoogte. De stalen werden gelicht in zowel de oude, als de nieuwe ijskelder. Aan 
de hand hiervan konden volgende conclusies afgeleid worden: 
- het actueel vochtgehalte is steeds hoger dan het hygroscopische vochtgehalte. Dit houdt 

in dat er naast de hygroscopische opname van waterdamp uit de binnenlucht tevens 
andere externe vochtbronnen moeten aanwezig zijn. Opstijgend grondvocht en de 
migratie van vocht uit het achterliggend grondmassief zijn hierbij de meest waarschijnlijke 
vochtbronnen. 

- het voor capillair opstijgend grondvocht typerend vochtprofiel met een dalend 
vochtgehalte in functie van de hoogte kon doorgaans niet worden vastgesteld. Dit wijst 
erop dat de migratie van vocht uit het achterliggende grondmassief een niet 
onbelangrijke, zoniet de belangrijkste rol speelt in het vochtgedrag van de wanden. Dit 
stelt des te meer de problematiek scherper met betrekking tot het geplande bouwproject. 
Er kan immers aangenomen worden dat de omliggende bouwwerken tot een verlaging 
van het vochtgehalte in het achterliggend grondmassief zullen leiden, zodat ook in het 
metselwerk het vochtgehalte zal afnemen. 

- zowel het actueel vochtgehalte, het hygroscopisch vochtgehalte als de zoutcontaminatie 
van de mortel liggen systematisch hoger dan deze van de aangrenzende bakstenen, wat 
wijst op een duidelijk hoger capillair potentieel van de mortel. 

- op het ogenblik van de monstername vond er mogelijk aan het muuroppervlak in de oude 
ijskelder een droging via de mortel plaats, daar aan het oppervlak het actueel 
vochtgehalte lager was dan dieper in het metselwerk. In het geval van de nieuwe ijskelder 
kon dit fenomeen niet worden vastgesteld. 

- de ontdubbelde binnenmuur, die de beide ijskelders scheidt, vertoont duidelijk twee 
verschillende vochtgehaltes, m.n. ca. 5 tot 7 m% aan de kant van de nieuwe ijskelder en 
ca. 22 tot 26 m% aan de kant van de oude ijskelder. 

- er is geen systematisch verband tussen de zoutcontaminatie en de diepte, evenmin als 
over de hoogte. De hoogste concentraties lieten waarden tot ca. 1.5 à 2.7 m% optekenen 
voor het totaal aan kationen en anionen (tabel 1). Het belangrijkste aandeel bleek hierin 
voor gips te zijn weggelegd. 

 
Locatie Anionen Kationen 
 Cl - NO3

- SO4
- - Na+ K+ Ca++ Mg++ 

 [m%] [m%] [m%] [m%] [m%] [m%] [m%] 
Meetzone II - 15 cm hoogte 0.17 0.30 1.26 0.04 0.03 0.84 0.03 
Meetzone II - 150 cm hoogte 0.07 0.31 0.12 0.01 0.00 0.31 0.03 
Meetzone VI - 15 cm hoogte 0.14 0.18 0.23 0.02 0.00 0.38 0.01 
Meetzone VII - 15cm hoogte 0.18 0.57 0.30 0.02 0.00 0.65 0.03 

 
Tabel 1: Anion- en kationconcentraties (door middel van ionenchromatografie (IC) Metrohm) 
in de mortel aan het binnenoppervlak (zone van 0 tot 1 cm diepte) op diverse locaties 
(meetzones II en VII in de nieuwe ijskelder, meetzone VI in de oude ijskelder). De locatie 
van de diverse meetzones is in figuur 2 weergegeven. 
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Figuur 2: Grondplan van de beide ijskelders met indicatie van de meetzones voor de zout- 
en vochtgehaltes (I tot en met VII) en de posities van de vijf dataloggers (L100 tot en met 
L104) voor de registratie van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van het 
binnenklimaat. De veronderstelde luchtstroom als gevolg van natuurlijke ventilatie tussen de 
inlaatopening (rechts) en de uitlaatopening (links) is eveneens weergegeven. 
 
 
3. Grenzen aan zouten 
 
De overmaat aan Ca++ kationen in het metselwerk doet vermoeden dat in geval van droging 
er kristallisatie zal optreden van hoofdzakelijk gips (CaSO4.2H20), calciumnitraat (Ca(NO3)2) 
en calciumchloride (CaCl2). Calciumnitraat en calciumchloride behoren tot de groep van 
zogenaamde sterk hygroscopische zouten [2]. 
Elk zout wordt gekenmerkt door een bepaalde karakteristieke relatieve luchtvochtigheid, het 
transitiepunt, welke heerst boven een verzadigde waterige oplossing van het zout. In het 
geval van calciumnitraat en calciumchloride bedraagt deze karakteristieke relatieve 
luchtvochtigheid bij een temperatuur van 20°C respectievelijk 50 en 29 %RV. Wanneer de 
relatieve luchtvochtigheid in de binnenruimte hoger is dan deze karateristieke waarde, dan 
zal het zout spontaan luchtvocht opnemen en in oplossing gaan. Zeker in het geval van 
lokale zoutconcentraties kan hierdoor belangrijke esthetische schade ontstaan onder de 
vorm van welafgetekende vochtvlekken. Van het ogenblik dat de luchtvochtigheid daalt tot 
onder de karakteristieke waarde, zal het gecontamineerde bouwmateriaal drogen en het 
zout uitkristalliseren. De bijhorende volumewijzigingen door herhaalde cycli rond het 
transitiepunt kunnen mechanische schade veroorzaken aan poreuze materialen [3]. De 
aandacht dient hierbij gevestigd te worden op het feit dat deze omstandigheden zich 
voordoen zonder een echt actieve (visuele) vochtbron en enkel en alleen geschieden door 
opname van waterdamp uit de lucht. 
In het geval van ondergrondse constructies, zoals ijskelders, liggen de zaken wel iets 
complexer. Naast de opname van luchtvochtigheid wordt men tevens geconfronteerd met 
vochttoevoer door opstijgend grondvocht en migratie van grondvocht vanuit de omliggende 
grondmassa, dat op zich aan de basis ligt van de hoge relatieve luchtvochtigheid van het 
binnenklimaat. Een sterk drogend effect aan het binnenoppervlak zou de problematiek van 
het uitkristalliseren van deze sterk hygroscopische zouten toch op het voorplan kunnen 
brengen. Voor de afbakening van de aangewezen klimaatcondities voor het binnenklimaat 
dient dan ook rekening gehouden met de grenzen gesteld door de aanwezige zouten. Op 
basis hiervan kan men initieel stellen dat de absolute ondergrens van de relatieve 
luchtvochtigheid van het binnenklimaat op 50 %RV dient vastgelegd om zo het 
uitkristalliseren van calciumnitraat te vermijden. 
 
Individuele zouten, zoals tot hiertoe omschreven, zijn echter één zaak. Uit de praktijk blijkt 
echter dat, net zoals voor de ijskelders, bouwmaterialen zelden gecontamineerd zijn met één 
type zout, doch met een complex mengsel van anionen en kationen. Om het gedrag hiervan 
te bestuderen wordt gebruik gemaakt van een thermodynamisch berekeningsmodel ECOS 
ontwikkeld in het kader van het Europees project ‘An expert chemical model for determining 
the environmental conditions needed to prevent salt damage in porous materials’ [4]. Met dit 
thermodynamisch model is het mogelijk om op basis van de aanwezige anionen en kationen 
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en in functie van de klimaatsomstandigheden, relatieve luchtvochtigheid of temperatuur, te 
berekenen welke zouten zullen uitkristalliseren. 
 
De resultaten van een dergelijke analyse voor meetzone II op een hoogte van 15 cm boven 
het vloerniveau is weergegeven in figuur 3. Hieruit blijkt dat het in de eerste plaats niet 
calciumnitraat is dat zal uitkristalliseren, maar wel haliet of natriumchloride dat zich bij een 
luchttemperatuur van 15°C vormt bij een daling van de relatieve luchtvochtigheid tot onder 
48 %RV. Slechts bij nog lagere vochtgehaltes (minder dan ca. 31 %RV) zal calciumnitraat 
uitkristalliseren. 
 

 
 
Figuur 3: Gedrag van het anion-kationmengsel aanwezig in de mortel in meetzone II op 
15 cm boven het vloerniveau (zie tabel 1) in functie van de luchtvochtigheid bij een 
temperatuur van 15°C. 
 
Bij deze resultaten dient wel opgemerkt te worden dat de invloed van het weinig oplosbare 
gips (CaSO4.2H20) uit de resultaten onttrokken werd. De lage oplosbaarheid van gips maakt 
evenwel dat er weinig interactie plaatsvindt tussen het gips en de andere zouten. 
 
Naast de luchtvochtigheid speelt ook de luchttemperatuur een bepalende rol in het 
kristallisatiegedrag van zouten. In figuur 4 is voor hetzelfde zoutmengsel de evolutie van het 
kristallisatiegedrag weergegeven in functie van de temperatuur bij een relatieve 
luchtvochtigheid van 43 %RV. Enkel en alleen haliet kristalliseert hier uit in de gegeven 
omstandigheden, maar naarmate de temperatuur daalt neemt wel de hoeveelheid aan haliet 
toe. 
 
De aard van de kristalliserende zouten wordt bovendien sterk bepaald door de onderlinge 
verhoudingen tussen de aanwezige anionen en kationen. Eenzelfde theoretische analyse 
van het gedrag van het kation-anionmengsel in de mortel op 150 cm hoogte in meetzone II 
levert een geheel ander resultaat op (figuur 5). Hier zal in het geval van droging vanaf 
38 %RV eerst nitrocalciet (Ca(NO3)2.4H20) gevormd worden. Een verdere daling van de 
luchtvochtigheid resulteert in de kristallisatie van een mengsel van haliet met calciumnitraat. 
Niet alleen de aard van het zoutmengsel is daarbij verschillend, maar tevens de 
klimaatomstandigheden waarbij de zouten uitkristalliseren. Het onderstreept des te meer 
dat, zeker in het geval van complexe zoutmengsels, de zoutproblematiek een zeer lokaal 
gegeven kan zijn en daarbij sterk kan verschillen van de ene plaats tegenover de andere. 
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Figuur 4: Gedrag van het anion-kationmengsel aanwezig in de mortel in meetzone II op 
15 cm boven het vloerniveau (zie tabel 1) in functie van de temperatuur bij een 
luchtvochtigheid van 43 %RV. 
 

 
 
Figuur 5: Gedrag van het anion-kationmengsel aanwezig in de mortel in meetzone II op een 
hoogte van 150 cm boven het vloerniveau (zie tabel 1) in functie van de luchtvochtigheid bij 
een temperatuur van 15°C. 
 
Op basis van de analyse van de beschikbare meetgegevens kan hieruit besloten worden 
dat, rekening houdende met de complexiteit van zoutmengsels, de absolute ondergrens voor 
de relatieve luchtvochtigheid in de ijskelders op ongeveer 48 %RV kan gesteld worden om 
zodoende fysische schade aan het metselwerk te vermijden als gevolg van zoutkristallisatie. 
De beperkende voorwaarde voor het binnenklimaat is hierbij nagenoeg identiek aan de 
voorwaarden afgeleid uit de eenvoudige analyse van de enkelvoudige zouten. De gelijkenis 
is evenwel louter toevallig, daar het geheel andere zouten betreft die aan de grondslag 
hiervan liggen. 
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4. Klimaatonderzoek 
4.1. Probleemstelling 
Volgend op het vooronderzoek werd er beslist om het binnenklimaat over een lange periode 
op te volgen. De metingen van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de 
ijskelders werden opgestart op 4 april 2008 en zijn voorzien door te lopen over een periode 
van 5 jaar. Over deze periode wordt verwacht dat diverse fasen aan bod zullen komen: 
- fase 1: huidige toestand waarbij een natuurlijke ventilatie heerst en de ruimte slechts bij 
gelegenheid gebruikt wordt 
- fase 2: tijdens de uitvoering van de geplande bouwwerken 
- fase 3: na ingebruikname van de appartementsblokken en eventueel een verhoogd gebruik 
van de ruimtes (bijvoorbeeld in het geval van een herbestemming) 
 
Op dit ogenblik, na ruim 1 jaar, is nog steeds fase 1 lopende. In eerste instantie is het dan 
ook de bedoeling de evolutie van het binnenklimaat te leren kennen in functie van de 
natuurlijke ventilatie en om na te gaan of aan de randvoorwaarden voor het vermijden van 
zoutkristallisatie voldaan is. De natuurlijke ventilatie werd immers slechts na de recente 
restauratiewerken opnieuw ingesteld en is bijgevolg nog niet zo lang opnieuw actief. 
 
 
4.2. Opmetingen 
In totaal werden 5 dataloggers van het type Madgetech RHTEMP1000SS over de beide 
ijskelders verspreid om met een regelmatig interval van een half uur de temperatuur en de 
relatieve luchtvochtigheid op te meten. Gezien de specifieke klimaatomstandigheden waarin 
gemeten werd met een verwachte hoge relatieve luchtvochtigheid (over lange periodes meer 
dan 95 %RV), werd voor dit type datalogger gekozen omdat deze ook bij een hoge relatieve 
luchtvochtigheid nog betrouwbare metingen toelaten. Desondanks werd na ruim 9 maanden 
van onafgebroken meten vastgesteld dat de foutenmarge op de meetresultaten sterk was 
toegenomen. Een jaarlijkse herkallibratie van de dataloggers in de gegeven 
omstandigheden is bijgevolg aangewezen. 
Twee dataloggers werden in de oude ijskelder opgehangen, twee in de nieuwe ijskelder en 
de vijfde en laatste datalogger werd bovenaan in een opening tussen beide ijskelders 
opgehangen. De exacte locatie van de vijf dataloggers is weergegeven in figuur 2. 
 
Voor de meting van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid van de buitenlucht 
werd beroep gedaan op de medewerking van het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), 
die de uurgerelateerde meetgegevens voor Ukkel ter beschikking stelde. 
 
 
4.3. Bespreking van de evolutie van het binnenklimaat 
4.3.1. Het temperatuursverloop 
Het temperatuursverloop in de oude en nieuwe ijskelders, evenals in de opening bovenaan 
tussen beiden, voor de periode van april 2008 tot eind februari 2009 is weergegeven in 
figuur 6. Omdat slechts minieme temperatuursverschillen werden geregistreerd tussen de 
dataloggers in éénzelfde ijskelder werd per ijskelder telkens slechts één 
temperatuursverloop in de bijgevoegde grafiek opgenomen. Wat onmiddellijk opvalt is het 
grote temperatuursverloop in de ijskelders. De uiterste minima en maxima bedragen 
respectievelijk ca. 3.5°C midden januari 2009 en ca. 16.3°C in september 2008. Opvallend is 
ook dat waar de hogere temperaturen in de zomerperiode over een langere periode 
aanhouden, tekenen de minima zich in de winterperiode duidelijk heel wat scherper 
aftekenen. 
 
Een vergelijking tussen de temperatuur in de oude en de nieuwe ijskelder onthult een 
duidelijk verschil tussen beiden waarbij de temperatuur in de nieuwe ijskelder systematisch 
hoger ligt. Daarnaast blijkt dat de temperatuur ter hoogte van de opening bovenaan tussen 
beide ijskelders systematisch hoger is dan deze van de ijskelders zelf. Over het grootste 
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deel van het jaar kan een min of meer constant temperatuursverschil van ca. 0.5°C 
opgetekend worden tussen de temperaturen van zowel de beide ijskelders, als tussen de 
nieuwe ijskelder en de opening bovenaan. 
 

 
 
Figuur 6: Temperatuursverloop van april 2008 tot eind februari 2009 in de oude en nieuwe 
ijskelders, evenals in de opening tussen beiden. 
 
 
Voor de waargenomen temperatuursverschillen tussen de beide ijskelders kunnen twee 
mogelijke redenen aangewezen worden: 
i) De twee ijskelders worden gekenmerkt door een verschillende wandopbouw. Beiden zijn 

opgebouwd uit een dubbele wand met spouw, ter vergelijking met de opbouw van een 
thermoswand maar hier met de bedoeling de koude binnen te houden. De oude ijskelder 
is opgebouwd uit twee metselwerkwanden van elk 30 cm breedte met een 10 cm brede 
spouw. De nieuwe ijskelder daarentegen bezit een buitenwand opgebouwd uit twee 
bakstenen muren van 50 cm en 20 cm respectievelijk met een spouw van 10 cm breedte 
er tussenin. De nieuwe ijskelder is daarmee iets beter geïsoleerd van het grondmassief, 
waardoor er minder warmteverlies optreedt. Voor dit effect is het wel nodig dat het geheel 
van de binnenlucht zich vrij statisch gedraagt, daar het uiteindelijk de koude lucht van de 
eerste ijskelder is die aangezogen wordt en eigenlijk moet opgewarmd worden in de 
tweede ijskelder. Of dit fenomeen de waargenomen temperatuursverschillen kan 
verklaren, is vooralsnog niet geheel duidelijk. Gezien de waargenomen luchttemperaturen 
zou in de zomerperiode effectief een warmteverlies naar het koudere grondmassief te 
verwachten zijn. Doorgaans wordt immers – zij het vereenvoudigd – aangenomen dat op 
3 meter onder het maaiveld op jaarbasis een isotherm van 10°C aanwezig is. In de 
winterperiode valt binnen deze veronderstelling echter een warmtewinst naar de 
ijskelders toe te verwachten. De toenemende temperatuursverschillen in de winterperiode 
in het voordeel van de nieuwe ijskelder lijken hiermee in contradictie te staan. Een 
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gedetailleerde analyse van de thermische wisselwerking tussen de ijskelders en het 
grondmassief zal hopelijk hierin meer duidelijkheid scheppen. 

ii) Een alternatieve verklaring kan gezocht worden in warme lucht die mogelijk vanuit de 
bovenliggende ruimte wordt aangezogen (figuur 7). Boven de ijskelders is een voormalige 
garage gevestigd, die momenteel door architectuurstudenten als atelier gebruikt wordt. 
Tussen de bovenliggende loods en de ijskelders zijn op diverse plaatsen openingen 
aanwezig waarlangs een uitwisseling van lucht kan plaatsvinden. In de nieuwe ijskelder 
zijn – in vergelijking met de oude ijskelder – meer van dergelijke (verluchtings)openingen 
aanwezig, wat op een grotere uitwisseling van lucht tussen de loods en de nieuwe 
ijskelder kan wijzen. Aangezien de bovenliggende, weinig geïsoleerde loods in de 
zomerperiode regelmatig oververhit wordt als gevolg van de instraling van zonlicht, en de 
ruimte in de winterperiode haast continue verwarmd wordt valt een regelmatige toevoer 
van warme lucht van de loods naar de ijskelders te verwachten. De drijvende kracht 
achter de uitwisseling van lucht tussen de loods en de ijskelders kan de natuurlijke 
ventilatie zijn, die mogelijk voor een onderdruk in de ijskelders zorgt waardoor de lucht uit 
de loods aangezogen wordt. 

 
Of en in welke mate beide fenomenen een bepalende rol spelen in de waargenomen 
temperatuursverschillen, is het onderwerp van verder onderzoek. 

 
Figuur 7: Langsdoorsnede doorheen de oude (rechts) en nieuwe (links) ijskelder met 
aanduiding van de mogelijke luchtstromen. In het rood zijn de luchtstromen tussen de 
buitenomgeving en de loods enerzijds en de ijskelders anderzijds aangeduid. Linksboven de 
uitlaat is een schouw aanwezig, welke niet is afgebeeld. De blauwe pijlen wijzen op de 
luchtstromen tussen beide ijskelders onderling. 
 
 
Voor de hogere temperatuur ter hoogte van de opening bovenaan de beide kelders lijken op 
het eerste zicht twee mogelijke oorzaken aan de grondslag te kunnen liggen: 
i) In een normale stratigrafie komt de warme lucht in de ijskelders bovenop de koude lucht 

te liggen. Hierdoor heersen tegen het plafond aan hogere temperaturen dan op lagere 
hoogtes. In dit geval moet het fenomeen elders in de ijskelders eveneens opgetekend 
kunnen worden. Dit zal nader onderzocht worden na het herplaatsen van de dataloggers. 
Hoewel een dergelijke stratigrafische opbouw een natuurlijk fenomeen is, is het niet 
geheel zeker of dit hier een bepalende rol speelt. In de ijskelders is er immers op zich 
geen warmtebron aanwezig die het min of meer constante temperatuursverschil zowel in 
de winter, als in de zomer zou onderhouden. 

nieuwe ijskelder oude ijskelder 
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ii) Ter hoogte van de opening bovenaan bevindt zich echter een luik in de vloer van de 
loods. Zoals eerder aangegeven zou hierlangs een uitwisseling met de warmere lucht uit 
de loods kunnen plaatsvinden, welke de waargenomen temperatuursverschillen zou 
kunnen verklaren. Ook hier is bijkomend onderzoek nodig.  

 
 
4.3.2. Het verloop van de relatieve luchtvochtigheid 
De evolutie van de relatieve luchtvochtigheid voor de periode van april 2008 tot eind februari 
2009 is weergegeven in figuur 8. De relatieve luchtvochtigheid daalt over de gehele periode 
niet onder 88 %RV. Aan de basisvereiste om schade door uitkristalliserende zouten te 
voorkomen is ruimschoots voldaan in de huidige omstandigheden bij de aanwezigheid van 
een natuurlijke ventilatie. 
 

 
 
Figuur 8: Verloop van de relatieve luchtvochtigheid van april 2008 tot eind februari 2009 in 
de oude en nieuwe ijskelders, evenals in de opening tussen beiden. 
 
De evolutie van de relatieve luchtvochtigheid toont aan dat er, vooral in de winterperiode, 
duidelijke periodes van droging optreden. Een nauwgezette analyse van de meetresultaten 
wijst aan dat droging doorgaans samengaat met periodes waarin de gemiddelde 
luchttemperatuur buiten daalt onder de gemiddelde binnenluchttemperatuur. 
Dat koudere buitenlucht voor droging zorgt in de ijskelders spreekt voor zich daar wanneer 
de koudere buitenlucht opwarmt deze in absolute waarde meer luchtvocht kan opnemen, 
zodat de relatieve luchtvochtigheid in de ijskelders daalt. Op basis van een natuurlijke 
ventilatie onder invloed van het schouweffect zou men echter meerdere periodes van 
droging verwachten, met name telkens de effectieve buitentemperatuur lager is dan de 
binnentemperatuur. Op basis hiervan zou haast een drogingcyclus op dag-nacht ritme 
verwacht kunnen worden, wat echter niet het geval is. Dit kan wijzen op een sterke 
vertraging op het hygrisch gedrag zodat het drogingseffect verloren gaat wanneer het over 
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meerdere dagen gespreid wordt. Het betreft hier evenwel het vochtgehalte van de 
binnenlucht wat op zich toch een vrij dynamisch proces is. 
De evolutie van de relatieve vochtigheid in de binnenlucht kan echter een aanwijzing zijn dat 
het schouweffect hier een eerder weinig bepalende rol speelt. De uitwisseling van lucht 
tussen het binnen- en buitenklimaat zou dan overheerst worden door het Archimedes-effect, 
waarbij warme lucht stijgt en koude lucht daalt. Bij een langdurige daling van de 
buitenluchttemperatuur onder de temperatuur van de binnenlucht zal bijgevolg de warmere 
binnenlucht naar buiten ontsnappen en zullen de ijskelders worden gevuld met koudere 
buitenlucht. Omdat het effect een eerder trage uitwisseling van koude en warme lucht 
inhoudt, kan het slechts een bepalende rol spelen wanneer de buitenlucht over een langere 
periode kouder wordt dan de binnenlucht. Bovendien is het fenomeen alleen dan bepalend, 
aangezien bij een hogere buitentemperatuur het geheel in evenwicht verkeert en er geen 
uitwisseling plaatsvindt. 
 
 
5. Conclusie 
 
Hoewel op zich op het eerste zicht eenvoudig van opzet, toont een eerste analyse van de 
meetgegevens van de luchttemperaturen en de relatieve luchtvochtigheid van de ijskelders 
aan dat meer onderzoek vereist is om de natuurlijke ventilatie van deze ondergrondse 
constructie te doorgronden. Een analyse van het hygrothermisch gedrag van de constructie 
is evenwel essentieel om de opgelegde vereisten, om schade door zoutkristallisatie te 
vermijden, te vertalen naar bruikbare randvoorwaarden voor ontwerper en gebruiker. 
Diverse hypothesen worden naar voor geschoven om de waargenomen effecten te 
verklaren. In de vooropgestelde hypothesen zitten evenwel enkele contradicties verscholen. 
Enerzijds wijzen de meetresultaten op een uitwisseling van warme lucht uit de 
bovenliggende loods, aangedreven door de natuurlijke ventilatie onder invloed van het 
schouweffect. De waargenomen drogingsperiodes lijken anderzijds het effect van de 
natuurlijke ventilatie te minimaliseren. Bijkomende meetgegevens, met enkele meer gerichte 
metingen, zijn dan ook onontbeerlijk, evenals een modellering van het hygrothermisch 
gedrag van de ijskelders om de verschillende hypothesen te toetsen aan de realiteit. 
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Abstract 
 
The kinetics and pathways of the various physico-chemical processes of degradation of 
archaeological materials in soils is controlled by the type of material in combination with the 
conditions of their burial environment. For the preservation of archaeological remains the 
conservation capacity of the burial environment towards the remains must be consistently 
high through time. Industrialization, urbanization and developments in agricultural techniques 
have caused tremendous changes of conditions in the burial environment during the 20th 
century. Climate changes, as predicted by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), might severely add to these changing conditions on the long run. The impact of 
these changes is twofold. A direct effect is caused by an increase in the amount of 
precipitation leading to changing water tables; this will lead to indirect effects which proceed 
from human response on climate change such as adaptations of water-management that 
may affect the historical-archaeological landscape. Understanding of these future temporal 
variation of the conditions of the burial environment is highly needed to develop a risk-
assessment system for the long term preservation of archaeological sites. 
 
Keywords - water-management, climate changes, hydrology, degradation, burial 
environment, heritage management, in-situ preservation, monitoring 
 
 
Introduction 
 
The modern concept of archaeological heritage management requires that our resources 
shall remain in situ, instead of being excavated, because the information value (V1) of the 
resources will increase with time (Fig. 1). The assumed reason for this increase is that 
paradigms and research concepts may change and that methods and techniques will 
improve. Though it is expected that this relative increase of information will be intermittent, it 
is schematically presented as a straight line. At the same time, however, it may be assumed 
that an absolute loss of information will occur due to the deterioration of one or probably 
more of the components of a site. The curve of the sum of this deterioration, which will be 
composed of a number of specific curves for different components of the site, is also 
presented as a straight line. The resulting figure demonstrates the dilemma of the decision-
maker in archaeological heritage management. If it cannot be guaranteed that V2 in the 
figure can be kept zero, close to zero, or at least in smaller than the completely unknown 
factor V1, the policy of in situ preservation has failed. 
Since the early nineties this risk of failure has been recognized by several national 
archaeological heritage institutions in north-western Europe. This has led to a number of 
research programmes which focused on the degradation of archaeological materials in the 
soil. The main objective of these studies is to provide a major contribution to a risk 
assessment system for archaeological sites to survive in soils. The results of this research 
will further be used for the development of techniques to monitor the physical quality of 
archaeological sites and the preservation conditions of these sites. 
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Figure 1: Schematical representation of the change of the value of an archaeological site 
with time 
 
 
Almost all archaeological materials that are present in the soil are thermodynamically 
metastable within their burial environment and are, therefore, reactive by nature leading to 
degradation and irreversible loss of archaeological information. The kinetics and pathways of 
the various physical, chemical and biological processes of degradation are primarily 
controlled by the type of material in combination with the conditions of the burial 
environment. Important soil conditions controlling the degradation processes are the level of 
the groundwater, pH, transport of groundwater, water content of the soil, chemical 
composition of soil- and groundwater, organic material, redox potential and electrical 
conductivity (Fig. 2). Due to this chemical instability, it is most probable that by a 
combination of various reaction processes, remains for the greater part already disappear in 
an early stage after burial. In those cases the conservation capacity of the burial 
environment towards the material was low. In other cases, however, a metastable 
equilibrium in the physical-chemical systems has developed in an early stage after burial of 
the remains, leading to their continuing preservation up to now. In those cases the 
conservation capacity of the burial environment towards the material was consistently high. 
A huge part of the Dutch archaeological record consists of sites which are present in wetland 
areas and their state of preservation is strongly related to their position just at or often below 
the ground-water table. These sites, which are rather scarce on European level, are very 
vulnerable for changes of the burial environment. The conservation capacity of the burial 
environments in wetlands towards the archaeological materials has been consistently high 
until now, but will this also be the case in the future given the predicted climate changes in 
combination with the human response to these changes? 
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Figure 2: A schematic overview of the conditions of the burial environment and the 
archaeological materials which form the metastable physical-chemical system of the soil with 
the artefact 
 
 
Climate change, hydrology, and water-management 
 
The conditions of the burial environment are mainly controlled by hydrological processes, 
which are induced by meteorological events, land-use, and the effects of climate changes. 
Water-management measures on local and regional scales have been developed through 
time to control these processes and the expected effects on hydrology by climate change 
are a great challenge to water boards to respond to in a proper way. The conditions of the 
burial environment are related to hydrology and to water-management in various ways. As 
an example, in this paper the variability of the groundwater level is discussed. 
 
Hydrology and water-management  
Since a marked increase in the population of The Netherlands, that started about 1000 AD, 
more or less half of the surface of the country was extracted for peat and cultivated. In the 
marshy land consisting of peat and clay deposits, at that time lying 2 or 3 m above sea level, 
field drains and ditches were dug to lower the groundwater to facilitate agricultural activities. 
The drop in groundwater level led to subsiding of the remaining peat and clay layers. This 
subsidence forced people to deepen the drains and ditches and to dig canals to lower the 
groundwater level in order to keep the land suitable for agriculture (Huisman et al. 1998) and 
other purposes. This irreversible process of subsidence has had as a result that the land 
surface is now lying 2 or 3 or even more meters below sea level which requires a continuous 
regulation of the water level through a network of drains, ditches, brooks, canals and rivers. 
The level of the water table depends on various environmental parameters. Increasing 
amounts of effective rain in the winter lead to increasing levels of the groundwater. A 
decreasing amount of rain in the summer leads to a lowering of the groundwater level 
(Figure 3). 
However, the groundwater level not only reacts to precipitation but also to the level of, and 
distance to the surface waters; during periods with high groundwater levels the ditches tend 
to drain and decrease the groundwater table whereas in dryer periods the ditches tend to 
feed the groundwater. Finally the groundwater levels and the flow-lines of the groundwater 
follow the local and regional topography, as shown in Figure 4. 
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Figure 3: Yearly dynamics of the phreatic groundwater level (Van den Berg et al. 2006, 
based on van Hoorn 1990) 
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Figure 4: Topographic control of the level of the water table (van den Berg & Hatzmann 
2005) 
 
 
In The Netherlands the water boards ought to maintain the surface water at a fixed level, as 
embodied in the so-called peilbesluit. The level defined in the peilbesluit strongly depends on 
the type of land-use also called the function of the area. 
For wet nature areas high groundwater tables are needed, whereas areas with an 
agricultural function or which are covered by housings estates tend to be better of with lower 
water tables. A change of function of the area will result in adaptation of the peilbesluit and 
thus in a change of the level of surface water and groundwater. The type of land-use also 
strongly influences the amount of effective precipitation. In urbanized areas, for instance, 
streets and houses are keeping a significant amount of precipitation from infiltration in the 
soil, the effective precipitation is therefore relatively small. 
 
Climate changes 
In the past decades, industrialization, developments in agricultural techniques, building 
activities with accompanying adaptations in the water household have caused tremendous 
changes in conditions of the archeological burial environment in The Netherlands (Kars 
1998). In the near and further future, the predicted climate change and the response of man 
to it will strongly add to the changing conditions in the soil and water system and therefore in 
the burial environment. 
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The 4th periodic assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 
2007 a, b, c) describes the expected climate change and its causes, impacts and possible 
adaptation strategies on a global level. The so-called KNMI’06 (Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut) climate change scenarios (van den Hurk et al. 2006) are the 
necessary and latest local refinement of IPCC4 and applicable for The Netherlands. General 
climate change scenarios for The Netherlands have been issued earlier by Kors et al. (2000) 
and Können (2001). Analysis of the meteorological data of the last few years compared to 
earlier years confirms the KNMI’06 climate change scenarios (Kattenberg 2008). 
According to the KNMI’06 climate change scenarios the sea level rise in the Netherlands can 
amount to 35 - 85 cm in 2100 (relative to 1990). The increase of mean temperature for 2050 
(relative to 1990) can amount to 2.8°C in summer and 2.3°C in winter.  
 
According to the IPCC (IPCC 2007 a, b, c) it is expected that directions of prevailing wind 
and air currents will change. As a result, the amount of precipitation in the summer will 
decrease in southern Europe and increase in northern Europe (Dorland & Jansen 2007). In 
The Netherlands, located in the transition zone between southern and northern Europe, the 
future precipitation, especially during the summers, is depending on the future directions of 
the prevailing wind and air currents (Dorland & Jansen 2007). 
In the KNMI’06 climate change scenarios by Van den Hurk et al. (2006), quantitative 
predictions on changing precipitation in The Netherlands are presented. In case of 
unchanging air currents both the summers and winters in 2050 are going to be wetter 
compared to 1990. The mean total precipitation, for example, is expected to increase with 
2.8% to 5.5% in the summer and with 3.6% to 7.3% in winter, the number of wet days 
however decreases. The amount of precipitation on extreme wet days (10-yr event) is 
expected to increase with 13% to 27% in summer. In case of changing air currents around 
The Netherlands (increasing western wind in winters and eastern winds in summer) it is 
expected that, in 2050, the summers will be much dryer and the winters will be wetter 
compared to 1990. The mean precipitation and number of wet days in summer is going to 
decrease with 9.5% to 19%. In winter the precipitation on average wet days and 10 wet days 
in a row (10-yr event) is going to increase with 6% to 12%. 
Furthermore, compared to 1990, in all KNMI’06 scenarios The Netherlands has to deal with 
increasing average precipitation during individual events in both winters and summers, on 
extreme wet days in summers, and during 10-day periods in winter. These figures are of 
importance for the discharge of excess water in both cities and wetland areas. In all 
scenarios The Netherlands will meet problems of drought during summers between events 
of precipitation. In case of unchanging air currents the impact from the climate itself is limited 
but drought will proceed from increasing need for water. In case of changing air-currents The 
Netherlands additionally has to deal with significant drought in summers due to decreasing 
amounts of total precipitation and number of wet days. 
It may therefore be safely assumed that the predicted climate change will severly influence 
the hydrological regime of the country if no countermeasures in water-management are 
taken. It is too clear that archaeological resource management is an importante stake holder 
in future water-management policies to maintain stable preservation conditions in the burial 
environment. 
 
 
Expected impacts of changing climate on burial environments 
 
The impact of climate change on the burial environments is twofold. There are direct effects 
on the ground water level caused by the expeced higher extremes in precipitation. Indirect 
effects are for example changing groundwater fluctuations due to man induced adaptations 
of land use and therefore water-management as a reaction on climate change. 
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Direct effects of climatic changes on the burial environment 
For archaeological resource management the biggest threats of climate changes are the 
droughts which lead to lower groundwater levels in summer and desiccation of burial 
environments. The KNMI’06 climate change scenario which is based on changing air 
currents, and subsequent decrease of precipitation and wet days up to 19% in summer, is 
the worst-case scenario for wetland archaeology in The Netherlands. During these dry 
periods archaeological layers will be exposed to increasing amounts of oxygen, possibly 
resulting in oxidation and biological degradation of artifacts. In addition to this an increase in 
oxidation of the peat-layers is expected, resulting in lowering of the surface area in 2050 up 
to 0.5 meter. The increase in temperature and the increasing number of fluctuations of the 
groundwater, most probably enhance this effect (Bresser et al. 2005). In case of the driest 
scenario the lowering of the surface of the soil may increase with 68% (Jansen et al. 2007, 
Kwakernaak & Dauvellier 2007). Based on these presumptions one can conclude that any 
botanical information relevant to archaeology encompassed in the peat is threatened as well.  
Due to sealevel rise and lowering of the surface it is foreseen that seepage of seawater into 
the low located areas increases the salinity of the deeper and subsurface groundwater 
(Kwakernaak & Dauvellier 2007). Increasing salinity, and thus increasing electrical 
conductivity will for instance enhance corrosion of metal objects in the burial environment. 
Increasing amounts of precipitation in wet periods may lead to temporarily increasing 
groundwater levels. 
This means that archaeological remains that were located permanently above the 
groundwater level, can expect wetter conditions and reduction processes of Fe3+ to Fe2+ may 
threat metal artifacts (Huisman 2005). Also the zone in the soil with alternating aerobic and 
anaerobic conditions is expected to broaden and more remains are prone to alternating 
conditions which are extremely harmful for long term preservation (Kars & Smit 2003, 
Huisman 2005, Huisman & Klaassen 2005). 
 
Indirect effects of climatic changes on burial environments 
As a reaction on the effects of climate change water managers have developed plans to 
adapt the present design of the Dutch water management system. Anticipating to the 
changing circumstances, it is has been decided that in 2015 the water household must be 
prepared to process the amounts of precipitation predicted for 2050 by KNMI and the IPCC. 
These plans of which some already have been exectued while others are under construction 
consist of a series of technical measures (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1998, 
2000 a, b, Commissie Waterbeheer 21e eeuw 2000). Some of the most important measures 
are discussed below. 
The first one is the so-called ‘retain-store-discharge’ strategy (Commissie Waterbeheer 21e 
eeuw 2000). In this strategy it is aimed for a better use of the storage capacity of the soil. 
The precipitation should have better possibilities to infiltrate and retain in the soil. Once the 
storage-capacity of the soil is exceeded the precipitation surplus must be stored in local 
inundation basins. Only in those cases when the storage capacity of the basins is reached 
the precipitation surplus must be directed directly to ditches, canals and rivers. In this 
strategy flooding is restricted to well-defined areas, preventing heavy uncontrolled flooding of 
the river area. The water stored in the basins can be used during periods of little or no 
precipitation, for instance for preventing areas from desiccation.  
Infiltration of the precipitation surplus in the basins into the soil can have destabilizing effects 
on the archaeological soil systems. It has for instance been shown that inundations in such 
basins can change the chemical composition and processes of the soil- and groundwater in 
various manners (Roest et al. 2002, Sival et al. 2002). 
The improvement of the storage capacity of the soil and the storage of precipitation surplus 
in basins will locally lead to higher average levels of the groundwater, with periods with 
extremely wet soil conditions in particular. Regarding the archaeological remains in such 
areas the advantage is that sustained high ground water levels will contribute to the 
preservation of the remains. A disadvantage is that water with changing chemical 
parameters will percolate through the soil which may affect the artefact-soil systems, another 
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disadvantage may be that areas with archaeological remains in originally relatively dry 
conditions will be destabilized by the increasing amount of infiltrating water leading to 
reduction processes which might affect the visibility of archaeological features. 
The second technical measure is the adaptation of the primary river corridors (Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 2000b). The riverbeds are going to be deepened, the forelands will 
be lowered and the total area of the forelands is going to be increased. As a result the 
discharge-capacity of the rivers at critical moments will be increased preventing them from 
flooding during periods of high amounts of precipitation. It has been shown that lowering of 
the level of the river bed will also result in decreasing groundwater levels in the areas 
adjacent to the river (De Maaswerken 2003ab). This lowering may lead to desiccation of the 
existing archaeological sites close to the rivers. Furthermore, removal of the soil, when 
lowering the level of the forelands, will disrupt the archaeological sites which leads to 
excavation. 
The third technical measure is the establishment of a small number of large well-defined 
flood-areas near the rivers. During extreme meteorological events in the hinterland of the 
Dutch rivers a part of the river-discharge is going to be drained to so-called inundation areas. 
It has been calculated that these inundation areas will only be used once every hundred to 
thousand years. Areas which are pointed out as inundation areas will not be used for the 
development of housing estates, et cetera, which is beneficial for the archaeological remains 
in those areas. However, one can also expect some major disadvantages such as soil 
disruptions following from lowering of the surface-level in order to increase the storage 
capacity. This will lead to the excavation of sites which otherwise could have been preserved 
in situ. Another disadvantage will be the infiltration of ‘exotic’ or even polluted water during 
flooding. The chemical composition of this water differs from the chemical composition of the 
local water, which in combination with a change in ground water flows, destabilizes the 
existing chemical equilibriums of the archeological-soil systems. 
 
 
Discussion, conclusions and recommendations 
 
For a science-based risk assessment of the processes leading to the degradation of 
archaeological sites due to climate change the relevant gradual and event-related change of 
hydrological conditions of the burial environments through time has to be known. It is argued 
that the effects of climate changes are twofold: directly by the effects themselves such as the 
alternating of dry periods with periods which are extremely wet, and indirectly by measures 
taken by the water management authorities as a response to these effects.  
The main challenge of archaeologists and policy makers in archaeological resource 
management is to maintain existing physical conditions at sites during the expected 
changing climatic conditions and the response of man to these changing conditions. In 
maintaining these conditions, the development of a strategy, to create a valid prediction for 
the short-term (0 - 2 years), mid-term (2 - 10 years) and long-term (10 - 100 years) stability 
of the burial environment under changing conditions is the logical first step to take. 
Short-term stability of burial environments can be, and is often, determined by (instrumental) 
monitoring of the environmental conditions. Several pilot studies on the monitoring and 
assessment of Dutch burial environments have been carried out (cf. Exaltus & Soonius 
1994, 1997, van Heeringen & Theunissen 2001 a, b, c, 2002, Smit 2001, Molenaar et al. 
2003, van Heeringen et al. 2003, 2004, Smit et al. 2005, and Vorenhout 2008). Much of the 
knowledge gained within these studies is summarized in the ‘Archaeological Monitoring 
Standard’ by Smit et al. (2006). 
For the mid-term approach a network of groundwater gauges in relevant areas is needed to 
monitor the hydrological parameters through time. Within The Netherlands the usability of 
existing networks of groundwater gauges has been tested (van den Berg et al. 2006). They 
concluded that all data gathered by these networks provide relevant and valuable insight into 
the hydrological situation on the scale of the landscape, but that these data are less useful 
for gaining reliable data of the burial environment on a local scale. Downscaling and 
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interpolation of the data is possible but very timeconsuming and requires in most cases 
additional data on the water-system and lithological and geomorphological structure of the 
area. 
When determining the long-term stability of archaeological sites both a practical and a 
theoretical approach are needed. The continuous monitoring of sites for more than 10 years 
seems not to be very realistic. Apart from economical reasons it does not provide us with the 
data we need today. This means that an assessment should be based on (i) data achieved 
by the short-term monitoring of a site, and (ii) the theoretically known degradation 
mechanism of the different archaeological materials of the site seen in light of the expected 
destabilizing environmental controls. Due to the high number of parameters these data have 
to be brought together in a theoretical model to predict changes in the burial environment 
which are detrimental to the site. Existing hydrological models might be of help in developing 
such a model but do not account for the archaeological data.This means that such a model 
has to be developed which is one of the major challenges for researchers in the field of 
archaeological resource management.  
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De WTA stelt zich voor 
 

Wetenschappelijk – Technische Groep voor Aanbevelingen inzake 
Bouwrenovatie en Monumentenzorg. 

 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en adviesorganen, een uitgebreid aanbod van kennis op het 
gebied van renovatie en instandhouding van het gebouwenpatrimonium. Van die 
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten 
meer kunnen profiteren dan nu het geval is, en dat eens te meer daar het 
zwaartepunt van die zorg geleidelijk verschuift van de traditionele restauratie naar 
renovatie en onderhoud en bovendien de “jonge“ monumenten met een geheel 
eigen conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken. 
 
Probleem is echter dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en 
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder 
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken. 
 
Kwaliteit, bruikbaarheid en actualiteit van kennis staan daarbij voorop. De 
Nederlands-Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De 
WTA beijvert zich voor onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het 
gebied van onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe worden bijeenkomsten van wetenschappers en praktijkdeskundigen 
georganiseerd, waar een specifiek probleem inzake onderhoud van gebouwen en 
duurzaamheid van gebruikte bouwmaterialen en methoden zeer intensief wordt 
onderzocht. In studiewerkgroepen op onder meer het terrein van houtbescherming, 
oppervlaktetechnologie, metselwerk, natuursteen, statische/dynamische 
belastingen van constructies, versterking en consolidatie, monitoring worden 
kennis en ervaringen uitgewisseld. 
Resultaten worden vertaald in een richtlijn voor werkwijzen en 
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de 
werkgroepen, kunnen die richtlijnen, zogenaamde Merkblätter, beschouwd worden 
als objectief en normstellend. Zij worden in brede kring verspreid door middel van 
publicaties in de vakpers en in het WTA-tijdschrift “International Journal for 
Technology and Applications in Building Maintenance and Monument Preservation” 
gepubliceerd dat aan alle leden 4x per jaar wordt toegestuurd. 
 
Leden van de WTA kunnen aldus, door een actieve vertegenwoordiging in 
werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke normstellende 
advisering. 

 



 

 
 
 
In beginsel staat het lidmaatschap open voor allen die vanuit hun functie of 
belangstelling bij de bouw, restauratie en het onderhoud van gebouwen betrokken 
zijn. Werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en ervaring 
van de participanten. Deelname is altijd vakinhoudelijk. Leden hebben het recht 
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken van door de WTA geleverde faciliteiten zoals een vakbibliotheek en enig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het betreft daarbij niet alleen advisering, maar ook het harmoniseren van de 
verschillende internationale technische regelgevingen. Hiertoe biedt de Nederlands-
Vlaamse tak van WTA een uitstekende mogelijkheid. 
 
Wanneer u belangstelling heeft voor de WTA of één van de hiervoor genoemde 
vakgebieden of werkgroepen kunt u met de WTA Nederland-Vlaanderen contact 
opnemen. 
 
Kosten van het lidmaatschap bedragen: € 170,--  
per jaar per persoon, 
Eenmalig inschrijfgeld van:                      €  25,-- 
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal  
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers. 
Eenmalig inschrijfgeld vanaf:                   €  25,-- tot € 150,-- 
  
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
Correspondentieadres Nederland 
A. Bloemaerthoek 11  
NL - 4907 RD OOSTERHOUT  
T +31 (0) 162  471 840  
F +31 (0) 162  471 841 
e-mail   : info@wta-nl-vl.org 
Internet : www.wta-nl-vl.org 
 
 
Correspondentieadres België 
Mevr. Kristine Loonbeek 
P/a Katholieke Universiteit Leuven 
Departement Burgerlijke Bouwkunde 
Laboratorium REYNTJENS 
Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 
3001 Heverlee 
Tel. :  +32 (0)16 32 16 54 
Fax :  +32 (0)16 32 19 76 
e-mail : Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be 
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Concept en eindredactie 
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
 
©  WTA en Auteurs 2009 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
De auteurs dragen zorg dat hun bijdrage geen inbreuk op auteursrechten 
inhoudt. Zij dragen de rechten op hun bijdrage over aan WTA NL/VL. 
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 - Roald Hayen, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
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Nr Lijst verschenen syllabi Jaar ISBN nummer 
1 Stad beeld 1992  
2 Nieuwe ontwikkelingen 1993  
3 Restaureren & Conserveren 1994  
4 Kleur bekennen 1994  
5 Hout 1996  
6 Gevelreinigen 1996  
7 Kalk 1997 90-76132-01-1 
8 Metaal 1997 90-76132-02-1 
9 Kwaliteit in de restauratie 1998 90-76132-03-8 

10 Natuursteen deel 1 1998 90-76132-04-6 
11 Natuursteen deel 2 1999 90 76132-05-4 
12 Mortels in de restauratie 1999 90-76132-06-2 
13 Pleisters voor restauratie en renovatie 2000 90 76132-07-0 
14 Bereikbaarheid van monumenten 2000 90-76132-08-9 
15 Schoon van binnen 2001 90-76132-09-7 
16 Glas in lood 2001 90-76132-10-0 
17 Scheuren in metselwerk en pleisters 2002 90-76132-11-9 
18 Biodegradatie 2002 90-76132-12-7 

19a Zouten in natuursteen- en 
baksteenmetselwerk 2003 90-76132-14-3 

19b Surface and structural consolidation of 
masonry 

20 Authenticity in the restoration of monuments 2003 90-76132-13-5 
21 Kleur, Pigment en Verf in Restauratie 2003 90-76132-15-1 
22 Graffiti op monumenten: een last of een lust 2004 90-76132-16-x 

23 Isolatie en klimaatbeheersing van 
monumenten (Hoe) is het mogelijk? 2004 90-76132-17-8 

24 Monumenten en water 2005 90-76132-18-6 
25 Monitoring en Diagnose 2005 90-76132-19-4 
25a CD MDDS Damage Atlas 2005 geen 

26 Valorisatie en Consolidatie van Monumentale 
Betonconstructies 2006 90-76132-20-8 

27 Restauratie en onderhoud van monumentale 
gebouwen 2006 

ISBN-10: 90-76132-21-6  
ISBN-13: 978-90-76132-21-1 

28 Restauratie, onderhoud en beheer van 
monumenten 2007 ISBN/EAN: 978-90-76132-22-8 

29 Herbestemming van Religieus Erfgoed 2007 ISBN/EAN: 978-90-79216-01-7 
30 Zout en behoud? (nieuwe ontwikkelingen) 2008 ISBN/EAN: 978-90-79216-02-4 
31 Beton behouden – theorie in de praktijk gezet 2008 ISBN/EAN: 978-90-79216-03-1 

32 
Ondergrondse Monumenten: Zichtbaar - 
Onzichtbaar 2009 ISBN/EAN: 978-90-79216-04-8 

 CD/MDDS Schadeatlas: € 10,00    
 
Informatie: zie website www.wta-nl-vl.org 
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