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VOORWOORD
Tussen 31 mei en 22 december 2007 voerde de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven
een grootschalig archeologisch onderzoek uit langsheen de Krokegemseweg in Asse.

Dit eindverslag past in de reeks van interne verslagen die de Onderzoekseenheid Archeologie van de
K.U. Leuven, Archeologie van West-Europa, uitgeeft na het beëindigen van een opgraving. Het
rapport heeft vooral de bedoeling om een eerste overzicht te geven van de wetenschappelijke
resultaten die het archeologisch onderzoek langsheen de Krokegemseweg in 2007 opleverde.

Het publiceren van deze resultaten in een eindverslag was een verplichting. Het decreet op het
archeologisch patrimonium van 1993 voorziet, als één van de basisvoorwaarden voor het verkrijgen
van een opgravingsvergunning, de publicatie van de opgravingsresultaten in een omstandig
eindrapport en dit binnen een redelijke termijn na het beëindigen van de opgraving.

Maar uiteraard is er meer dan alleen de wettelijke verplichting. In een tweede fase van de verwerking
zullen de opgravingsresultaten en het archeologisch materiaal verder bestudeerd worden en dit in
samenwerking met verschillende partnerwetenschappen. De resultaten daarvan zullen in de toekomst
verder in deelstudies gepubliceerd worden en op wetenschappelijke congressen worden voorgesteld.
Bovendien werden de eerste resultaten van het onderzoek aan de Krokegemseweg in 2007 en aan de
Nerviërsstraat in 2008 reeds voorgesteld aan het grote publiek op de tentoonstelling met als titel ‘Weg
van het Verleden’. Deze tijdelijke tentoonstelling werd georganiseerd in Asse door de K.U. Leuven in
samenwerking met Agilas vzw, de Gemeente Asse en de Provincie Vlaams-Brabant tussen 22
november en 22 december 2008. In de gelijknamige en begeleidende tentoonstellingscatalogus vond
de bezoeker alle informatie terug over Romeins en Vroegmiddeleeuws Asse.1

Exemplaren van dit eindverslag werden eveneens overgemaakt aan de bouwheer, Villabouw Francis
Bostoen nv, het Agentschap R.O. Vlaanderen, Onroerend Erfgoed – Brussel, de CAI van het Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed, het Agentschap R.O. Vlaanderen, Onroerend Erfgoed –
Buitendienst Vlaams-Brabant en de bibliotheek van de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U.
Leuven.

Met de bekendmaking van de meest recente opgravingsresultaten aan onze collega-archeologen via
dit eindrapport en aan het grote publiek via de tentoonstellingscatalogus hopen we zoveel mogelijk
geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de recente resultaten van het archeologisch
onderzoek in de Romeinse nederzetting van Asse.

Kristine MAGERMAN, Marc LODEWIJCKX en Ruben PEDE
Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven, Blijde-Inkomststraat 21, bus 3313 – 3000 Leuven

1

Magerman 2008, 96 pp.
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Administratief nummer opgravingsvergunning:
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Locatie onderzoeksgebied:

Zone ten noordoosten van de huidige dorpskern van Asse, tussen de
Nerviërsstraat en de Prieelstraat.

Omvang onderzoekszone:

11.000 m2 (of 1,1 ha)

Kadastrale gegevens:

Asse, 2° Afdeling, Sectie B, Blad 1, percelen 77m2 (partim) – 78b –
78d – 79a – 84f (partim) – 84l – 85e – 87c2

Periode van uitvoering terreinwerk:
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Archeologische perioden:
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Romeinse nederzetting (vicus) en Vroegmiddeleeuws grafveld

Beheer en plaats opgravingsdocumentatie:
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De documentatie bestaat uit een sporenlijst (Bijlage I), een fotolijst
van

de

aanwezige

fotodatabank

(Cumulus

K.U.

Leuven,

Onderzoekseenheid Archeologie) (Bijlage II), een monsterlijst (Bijlage
III),

veldtekeningen

met

een

overzichtslijst

(Bijlage

IV)

en

grondplannen met een overzichtslijst (Bijlage V). Het opgravingsdagboek wordt bewaard op het depot van Agilas vzw met kopij in het
bezit van de Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven.
Beheer en plaats vondsten (vanaf september 2008):
Agilas vzw, Vrijthout 13, 1730 Asse
Depot Agilas vzw, Z5 Mollem 30, 1730 Asse
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1. Inleiding
1.1. Situering van de gemeente Asse
De gemeente Asse bevindt zich in het noordwesten van de provincie Vlaams-Brabant (Fig. 1) en kan
gesitueerd worden in het centrum van de driehoek die gevormd wordt door de steden Brussel – Aalst
en Dendermonde (Fig. 2).
De huidige gemeente ontstond op 1 januari 1977 door de samenvoeging van Asse, Bekkerzeel,
Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik.

Fig. 1: Situering van de gemeente Asse binnen de provincie Vlaams-Brabant.

Fig. 2: Situering van de gemeente Asse in het centrum van de
driehoek gevormd door Dendermonde, Aalst en Brussel.
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1.2. Geografische situering van de site (Fig. 3)
De Romeinse nederzetting (vicus) bevindt zich ten noordwesten van het huidige centrum van Asse op
een NO-ZW georiënteerd plateau gelegen tussen de Kleine Wijtsbeek in het westnoordwesten en de
Broekebeek in het zuidwesten. Deze rug vormt de waterscheiding tussen het Denderbekken in het
zuidwesten en het Beneden Scheldebekken in het noordoosten.
Het plateau waarop het Gallo-Romeins nederzettingsareaal zich bevindt, ligt 81 m boven de
zeespiegel en strekt zich zowel ten oosten als ten westen (plaatselijk gekend onder de naam
Kalkoven) uit van de grote verkeersas N9 (Nerviërsstraat). Deze baan, aangelegd in 1704, snijdt de
Romeinse nederzetting middendoor.

De opgraving in 2007 vond plaats op enkele percelen langsheen de Krokegemseweg. De betrokken
percelen zijn kadastraal gekend onder Asse, 2° Afdeling, Sectie B, Blad 1, Percelen nrs. 77m2
(partim) – 78b – 78d – 79a – 84f (partim) – 84l – 85e – 87c2. Deze zone bevindt zich ten noordwesten
van de huidige gemeentekern en ten oosten van de N9. Het gebied behoorde tot de noordoostelijke
rand van de Romeinse nederzetting.

Fig. 3: Uitreksel van de topografische kaart van Asse met aanduiding van de grenzen van de Romeinse
nederzetting (1) en de ligging van het opgravingsterrein aan de Krokegemseweg (2).
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1.3. Geologische situering van de site
Asse bevindt zich op de noordelijke grens van het Brabants leemplateau, waar de leem nog iets
zandiger is dan in het kerngebied. Het ligt op de grens van twee landschappelijke streken: het
zandleemlandschap en het leemlandschap. Het huidige reliëf wordt gekenmerkt door talrijke
heuveltoppen en steile hellingen waarvan de ondergrond meestal bestaat uit Tertiaire, kleiige lagen
die bedekt zijn door een dik pakket lemig sediment van eolische oorsprong. Op de plateaus en de
hellingen komen open leemkouters voor. Op de plaatsen die minder tegen erosie beschermd zijn,
werden de Tertiaire lagen aan de oppervlakte gebracht. In de omgeving van de vicus dagzomen lagen
uit het Lediaan met de gekende Balegemse kalkzandsteen, het ijzerrijke Diestiaan, slechts in beperkte
mate aanwezig in de onmiddellijke omgeving van de vicus en Bartoniaan met de klei van Asse. De
relatief grote vetheid en taaiheid maken deze klei uitermate geschikt tot boetseren.
Op bodemkundig vlak bevindt de site aan de Krokegemseweg zich op leembodems van het type Aba
1, dit zijn droge leembodems met een textuur B-horizont en in beperkte mate matig natte leembodems
met textuur B horizont (Fig. 4).

Fig. 4: Uittreksel van de bodemkaart van Asse met aanduiding
van het opgravingsterrein aan de Krokegemseweg.

De geologische ondergrond op de Kalkoven bestaat uit de formatie van Sint-Huibrechts-Hern. Deze
laag bestaat uit zand en zandhoudende klei en vormt de overgang tussen het laatste Eoceen en het
jongere Oligoceen. Bovenop deze formatie bevindt zich een groene, zanderige tot kleiige laag die
afgewisseld wordt met een oranje, ijzerhoudende laag zand die erg rijk is aan rolkeien. Mogelijk gaat
het hier om het basisgrind van het Tongeriaan.2

2

Louis 1957a: 10-16; Louis 1957b: 10-16; Louis 1964: 11-19; http://dov.vlaanderen.be, geraadpleegd op
31/12/2007.
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2. Historiek van het archeologisch onderzoek in Asse
2.1. De eerste stappen
De gemeente Asse is reeds lang gekend als een vindplaats van Gallo-Romeins materiaal. De eerste
getuigenissen van Romeinse vondsten dateren uit 16293 en 16554. Bij de aanleg van de Steenweg
Gent-Brussel in 1704 en de Steenweg Asse-Edingen in 1717 werd er voor het eerst melding gemaakt
van de vondst van Romeinse munten in Asse.5

2.2. Meer aandacht voor Gallo-Romeins Asse
Pas vanaf de 19de eeuw krijgt Asse meer archeologische aandacht. Bij prospecties aan de wal rond de
Borgstad vond L. Galesloot een bronzen haarspeld. Hij kreeg echter geen toestemming om
opgravingen te verrichten. Wel wekte hij de belangstelling op van A. Crick, een plaatselijke notaris die
er tussen 1830 tot 1840 in slaagde opgravingen te laten uitvoeren. Daarbij kwam er, vooral op de
Kalkoven, veel Romeins materiaal aan het licht. Ook rechter Van Innes, eveneens een plaatselijke,
geïnteresseerde amateur, bezat een hele collectie Romeinse voorwerpen. Beide verzamelingen zijn
verloren gegaan. De twee zonen van A. Crick, P. en V. Crick, woelden in de jaren 1871 tot en met
1874, en in 1877, grote delen van de site verder om. Daarbij kwamen pijpaarden paardenbeeldjes,
munten, bronzen beeldjes en aardewerk aan het licht. De verzameling van V. Crick werd
overgedragen aan M. De Clippele die een groot gedeelte van de collectie in 1920 aan het stedelijk
museum van Aalst schonk. Alle documenten over de opgravingen van vóór 1950 zijn verloren gegaan
zodat we te weinig gegevens hebben om deze eerste opgravingen verder in kaart te brengen. 6

2.3. Het eerste systematisch onderzoek
Het eerste systematische onderzoek in Romeins Asse vond plaats in 1950 onder leiding van J.R.
Mertens. Hij wilde vooral een beter inzicht krijgen in het wegennet rond de vicus. 7
Naar aanleiding van de vondst van drie Romeinse brandgraven werden er op een perceel langsheen
de Putbergstraat in 1970 opgravingen gedaan door de heemkundige kring Ascania, echter zonder
veel resultaat.8
In het begin van de jaren ’70 werd er opnieuw onderzoek verricht, ditmaal op de Borgstad door M.E.
Mariën en het archeologische genootschap Romana. In de herfst van 1977 stootte A. Slos bij het
graven van een stortput op witte steen. De heemkundige kring stelde een onderzoek in dat leidde tot
het vinden van een Romeinse baan met zijgrachten. In 1977 maakte Ascania enkele proefsleuven op
het terrein van de heer Slos. Bij die opgravingen kwam er opnieuw een gedeelte van een Romeinse
3

Miraeus 1629: 225.
Bucherius 1655: 31.
5
Van Gestel 1725: 150; De Cantillon 1757: 97.
6
Scheltens 1981: ten geleide.
7
Mertens 1951: 132-136; Archief opgravingsdienst: opgravingen J.R. Mertens Asse.
8
Scheltens 1981: ten geleide.
4
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weg aan het licht.9 Ook in de daaropvolgende jaren trof Ascania nog enkele interessante sporen en
voorwerpen uit de Romeinse periode aan.10
In het kader van het toenmalige BTK project werd E. Scheltens in 1978 aangesteld als archeologe. Op
verschillende percelen liet zij sleuven graven waarbij eveneens heel wat materiaal aan het licht
kwam.11 In de periode 1981-1990 voerde de archeologische amateurvereniging Agilas vzw, in
samenwerking met verschillende archeologen (H. Robberecht, T. de Clippele, M. Meganck en P.
Geubels) enkele opgravingen uit in Asse. Tussen 1990 en 2005 viel het archeologisch onderzoek in
Asse helemaal stil.

2.4. Een nieuw elan voor het archeologisch onderzoek
Vanaf 2006 kwam er verandering. In dit jaar vonden er twee opgravingen plaats. In juli en augustus
voerde Agilas vzw onder leiding van Kristine Magerman een opgraving uit op een bouwperceel
langsheen de Nerviërsstraat. In oktober en november leidde Dirk Pauwels de opgraving van het
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) op een bouwperceel aan de Krokegemseweg.

Het grootschalig onderzoek dat de K.U. Leuven, onder leiding van Marc Lodewijckx, Kristine
Magerman en Ruben Pede, aan de Krokegemseweg in Asse uitvoerde tussen 31 mei 2007 en 22
december 2007 is het logische vervolg van de nieuwe aandacht die vanaf 2006 besteed werd aan
archeologisch onderzoek in Asse.

9

Scheltens 1981: 48-52.
Scheltens 1981: 51-54.
11
Michiels 2001: 36.
10
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3. Asse, geschiedenis van een Romeinse nederzetting
In de Romeinse periode maakte Asse deel uit van het noordelijk deel van de Civitas Nerviorum (Fig.
5).

Fig. 5: Gallia Belgica werd onderverdeel in Civitates waaronder de Civitas Menapiorum, de Civitas Nerviorum,
de Civitas Tungrorum en de Civitas Treverorum op het grondgebied van het huidige België.
(© H. Rottier (1996) Rondreis door middeleeuws Vlaanderen, Leuven.)

Het is niet duidelijk wanneer de Romeinse vicus op de Kalkoven ontstond. Op basis van de munten
besloot J. van Heesch dat de vicus opgenomen werd in muntcirculatie in de periode TiberiusClaudius.12 De analyse van het materiaal attesteert de Romeinse aanwezigheid in het midden van de
1ste eeuw n.C. Een recent artikel in het numismatisch tijdschrift Bulletin du Cercle des Etudes
Numismatiques wees echter op een mogelijk vroegere opname in de muntcirculatie. 13 Bij het nietnumismatisch materiaal werden er een vijftal voorwerpen gevonden die dateren uit de periode vóór
Claudius. Op basis hiervan wordt een Augusteïsch ontstaan mogelijk geacht. Zelfs indien er een
Augusteïsche aanwezigheid was, impliceert dit niet noodzakelijk de aanwezigheid van een vicus. Ook
een andere nederzettingsvorm behoort tot de mogelijkheden (mansio, enkele losse boerderijen of
woningen). Over de aanwezigheid van een vroeg militair kamp in Asse bestaat er nog geen zekerheid.

12
13

van Heesch 1998: 69.
Magerman en Saerens, 2004: 82-98.
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De nederzetting van Asse ontwikkelde zich in de loop van de 1 ste eeuw n.C. rond een kruispunt van
Romeinse wegen. In Asse splitste de Romeinse weg Asse-Bavai zich in de baan die Asse met Elewijt
verbond en de baan die vanuit Asse in de richting van Rumst en Utrecht liep. Het bestaan van de
Romeinse banen Asse – Tienen, Asse – Velzeke (eventueel via Hofstade) en Asse – WaasmunsterPontrave kon nog onvoldoende archeologisch aangetoond worden. Vanaf de 1ste eeuw n.C. zien we
het vondstenmateriaal enorm toenemen.
De bloeiperiode van de vicus kan gesitueerd worden tussen het midden van de 1ste eeuw n.C. en het
begin van de 3de eeuw n.C. In deze periode groeide Asse uit tot een belangrijke nederzetting. Over de
gebouwen die er in Asse aanwezig waren zijn we slecht ingelicht. Paalgaten, huttenleem, afvalkuilen
met nederzettingsafval en waterputten wijzen op de aanwezigheid van verschillende woningen.
Opgravingen in het verleden brachten eveneens uitbraaksporen van funderingen en heel wat Romeins
bouwmateriaal aan het licht: dakpanfragmenten, mortelbrokken en vloertegelfragmenten.
De vondst van 17 fragmenten beschilderd pleisterwerk in witte, groene, rode en gele kleuren wijst op
de aanwezigheid van een gebouw met een zekere luxe.
Sporen van gebouwen met een publieke functie (badgebouwen, theaters, herbergen,…) ontbreken op
dit ogenblik nog.

Het aangetroffen archeologisch materiaal wijst op het belang van een religieuze beleving in Romeins
Asse. Er werden verschillende godenbeeldjes (Mercurius, Ceres en Pomona) aangetroffen evenals
enkele bronzen rammetjes, een bronzen bokje en een haantje die mogelijk afkomstig zijn van een
godenbeeldje. Verschillende juwelen dragen eveneens de afbeelding van een Romeinse godheid.
Over de betekenis van 288 pijpaarden paardenfigurines bestaat er nog heel wat discussie. Mogelijk
kunnen ook zij met religie in verband gebracht worden. Ook van de god Apollo, de godin Venus en
van de moedergodin werden verschillende fragmenten in pijpaarde aangetroffen. Sporen van een
tempel of een ander religieus heiligdom ontbreken vooralsnog in Asse.

Ten zuidwesten van de nederzetting, nabij de baan naar Bavai, werden drie crematiegraven met rijk
materiaal (urne met beenderresten, aardewerk, glazen voorwerpen en munten) aangetroffen. Zij
werden gedateerd op het einde van de 2de eeuw en het begin van de 3de eeuw n.C.

Ook de economische activiteiten speelden een belangrijke rol voor de ontwikkeling van de
nederzetting. Rechtstreekse getuigenissen van landbouw (silo’s, landbouwwerktuigen,…) binnen het
nederzettingsareaal werden nog niet aangetroffen. Verschillende fragmenten van maalstenen duiden
op maalactiviteiten. De vondst van talrijke metaalslakken, metaalafval en fragmenten van laagovens
wijzen

op

ijzerbewerking

(smeedactiviteit)

binnen

het

nederzettingsareaal.

Sporen

van

pottenbakkersovens werden tot vóór 2007 niet aangetroffen.
Tijdens haar bloeiperiode lag de Romeinse nederzetting van Asse ingebed in een ruim netwerk van
handelsrelaties. Producten uit Italië, het Iberisch schiereiland, het Eifelgebied, Zuid-, Midden-, Noord-,
en Oost-Gallië bereikten Asse. In de onmiddellijke omgeving van de nederzetting bevonden er zich
verschillende villadomeinen.
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Het aangetroffen archeologisch materiaal onderstreept het belang van Asse in de Romeinse periode.
Het betreft aardewerk (terra sigillata, terra nigra, geverfd aardewerk, Pompejaans Rood aardewerk,
vele fragmenten van dolia en mortaria, fragmenten van verschillende types amforen, oxiderend en
reducerend gebakken aardewerk waaronder kannen, kruiken, kruikamforen, bekers, deksels,
potten,…) maar ook glazen voorwerpen en objecten in metaal (fibulae, armbanden, paardentuig,
sleutels, sierknoppen, messen, schrijfstiften, munten,…). Enkele zeldzame voorwerpen zijn een ring in
bergkristal, fragmenten van olielampen en een onderdeel van een juweel in goud.
De einddatum van de occupatie vormt een probleem. Vondsten uit de late 3 de en 4de eeuw n.C.
ontbreken vrijwel volledig bij het aardewerk. Een viertal vondsten dateert echter zeker uit de latere
periode: een kruisboog-fibula, een bronzen haarspeld en een bronzen armband. Enkel de armband
kon exact gedateerd worden tussen 340 en 360 n.C. De munten echter vormen een vrij continue
reeks tot in het midden van de 4de eeuw. De discrepantie tussen het ceramisch materiaal en de
metalen voorwerpen is vermoedelijk te verklaren door het feit dat het ceramisch materiaal enkel
afkomstig is van een zeer beperkt deel van de vicus. De metalen voorwerpen, dikwijls het resultaat
van prospectie met metaaldetectoren, zijn van een veel groter gebied afkomstig. Bijkomend zijn de
munten ook gemakkelijker dateerbaar dan heel wat categorieën van aardewerk. De vondst van een
imitatie tremisses van Anastatius I wijst op menselijke aanwezigheid in de post-Romeinse periode. 14
Vermoedelijk kan deze gedateerd worden op het eind van de 5de eeuw, begin van de 6de eeuw. Het is
nog erg onduidelijk hoe Asse er in de late 3de en 4de eeuw uitzag en hoe groot de Germaanse invloed
was.

14

van Heesch 1998: 228.
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4. Het archeologisch onderzoek langsheen de Krokegemseweg
4.1. Aanleiding en het archeologisch vooronderzoek
De directe aanleiding voor het grootschalig archeologisch onderzoek van de K.U. Leuven aan de
Krokegemseweg in Asse waren de plannen voor de aanleg van een woonwijk door de firma Villabouw
Francis Bostoen nv ten noordwesten van de huidige gemeentekern en parallel aan de grote
verkeersas N9 (Nerviërsstraat). De geplande wijk sluit daarbij aan op bestaande bewoningspatronen
en is tevens goed geïntegreerd in de gemeentelijke infrastructuur (Fig. 6).

Fig. 6: Luchtfoto van het opgravingsterrein aan de Krokegemseweg.
Onderaan in beeld de Nerviërsstraat (N9).

Bij een privé-verkaveling is een preventief onderzoek naar de archeologische waarde van het terrein
niet verplicht. Alhoewel dit gebied zich in de zone van de gekende vicus van Asse bevindt, werd er in
eerste instantie geen onderzoek uitgevoerd naar de archeologische potentie van de terreinen die
binnen de nieuwe verkaveling vallen. In augustus 2006 startte de bouwpromotor, de firma Villabouw
Francis Bostoen nv, met de aanleg van de infrastructuurwerken voor de inrichting van het terrein als
woonzone.

Op 31 augustus 2006 bracht de archeologische vereniging van Asse, Agilas vzw, het Agentschap R.
O. Vlaanderen, Onroerend Erfgoed op de hoogte van de vondst van Romeinse dakpanfragmenten en
Romeins aardewerk bij deze wegeniswerken.
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De bevoegde erfgoedconsulente, mevr. E. Patrouille, kwam ter plaatse op 1 september en stelde vast
dat in het tracé van de wegkoffer (voornamelijk in de profielen) twee zones met een grote concentratie
aan dakpannen aanwezig waren. Er werden eveneens enkele Romeinse scherven ingezameld op en
naast het wegtracé. Het Agentschap nam daarom contact op met het studiebureau EVB en de
verkavelaar, de firma Villabouw Francis Bostoen nv. Er werd beslist om de wegeniswerken doorgang
te laten vinden, maar proefsleuven te graven op de rest van de verkaveling om de grootte van de
archeologische site te bepalen.

Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd door het Agentschap R. O. Vlaanderen, Onroerend
Erfgoed (mevr. E. Patrouille) op 26 september 2006. Op de meest cruciale punten werden
proefsleuven gegraven om te zien of er zich in die zone nog archaeologica bevonden (Fig. 7). Bij dit
vooronderzoek werden duidelijke sporen met Romeins materiaal gedetecteerd evenals een zone met
een dakpanconcentratie (Fig. 8).

Fig. 7: Archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door het Agentschap R. O. Vlaanderen, Onroerend Erfgoed.
Fig. 8: In één van de proefsleuven kwam een Romeinse dakpanconcentratie aan het licht.

Uitbraaksporen van een gebouw uit de Romeinse periode ontbraken. Volgend materiaal kwam bij de
eerste prospectie van Agilas vzw en het vooronderzoek door het Agentschap aan het licht: terra
sigillata, kruikwaar, grijs reducerend gebakken aardewerk, handgevormd aardewerk en delen van een
bord in Pompejaans Rood aardewerk. De aannemer recupereerde nadien in de wegkoffer nog een
hals- en oorfragment van een kruik, een bodem en een wandfragment in terra sigillata.

Na het proefsleuvenonderzoek door het Agentschap R. O. Vlaanderen, Onroerend Erfgoed voerde
Agilas vzw nog enkele prospecties uit op de betrokken percelen (voornamelijk in de afvalhopen die het
gevolg waren van de uitgraving van de wegkoffer en in de afvalhopen naast de proefsleuven). Daarbij
kwam nog tal van archeologisch materiaal aan het licht waaronder: fragmenten terra sigillata,
kruikwaar, grijs reducerend aardewerk, een stukje van een pijpaarden beeldje tevoorschijn en tal van
grotere en kleinere stukken tegulae en imbrices. In één van de afvalhopen aan de kant van de
Prieelstraat werd een volledige context ex situ teruggevonden die bestond uit een donkergrijze vulling
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met daarin tal van grote en kleine stukken grijs reducerend aardewerk, houtskool en kleine stukjes
botmateriaal.

Tijdens het graven van de smalle sleuven voor nutsleidingen langsheen de wegeninfrastructuur kreeg
Agilas vzw van de aannemer de toestemming om een werfcontrole uit te voeren. Daarbij werd een
deel van het spoor met roodverbrande leem, dat reeds eerder in de wegkoffer aangetroffen werd,
opnieuw geattesteerd. In en rond dit spoor konden talrijke stukken tegulae en imbrices gerecupereerd
worden. De vorm van dit spoor werd ingeschetst en gefotografeerd. Langsheen de kant van de
Prieelstraat werd opnieuw een spoor aangetroffen met een donkergrijze vulling met daarin tal van
stukken botmateriaal.

Op basis van deze positieve resultaten adviseerde het Agentschap R. O. Vlaanderen, Onroerend
Erfgoed dat de loten 1 tot en met 16 en 20-21 vlakdekkend opgegraven zouden worden. De totale
oppervlakte van de op te graven zone bedroeg circa 1,1 ha. Het Agentschap R. O. Vlaanderen,
Onroerend Erfgoed voorzag een periode van 6 maanden voor de uitvoer van het terreinwerk (31 mei
2007 tot en met 30 november 2007). Omwille van de slechte weersomstandigheden en de belangrijke
resultaten werd het terreinonderzoek in samenspraak met de bouwheer en het Agentschap met drie
weken verlengd (tot 22 december 2007). Dit hield voor de bouwheer geen meerkost in.

4.2. Betrokken partijen
Om te bepalen wie het archeologisch onderzoek zou uitvoeren, liet de verkavelaar, de firma Villabouw
Francis Bostoen nv, verschillende archeologische bedrijven en universiteiten offertes uitschrijven. De
K.U. Leuven legde de goedkoopste en meest gunstige offerte voor. Op 20 december 2006 werd het
definitief contract voor de uitvoer van het archeologisch onderzoek aan de Krokegemseweg in Asse
door beide partijen ondertekend.

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van prof. Marc Lodewijckx (K.U. Leuven,
Onderzoekseenheid Archeologie) en Kristine Magerman (projectarcheologe in dienst van de K.U.
Leuven, Onderzoekseenheid Archeologie). Bijkomend werd een tweede projectarcheoloog, Ruben
Pede, en een extra arbeider aangenomen.

In het kader van het Verdrag van Malta nam de bouwpromotor het grootste deel van de kosten van
het archeologisch onderzoek op zich. Hij werd bereid gevonden om een bedrag van 121.000 euro
(inclusief BTW) te betalen. De gemeente Asse stelde 2 arbeidskrachten ter beschikking voor de duur
van het project. Daarnaast voorzag de Gemeente een bedrag van 5000 euro op de begroting van
2007 voor de inrichting van een tentoonstelling n.a.v. de opgravingsresultaten. Andere instanties
waren bereid om logistieke ondersteuning te geven aan dit hele project. Zo stelde de aannemer van
de infrastructuurwerken, Sools nv, een werfkeet met bijhorend toilet en werfhekkens gratis ter
beschikking. De verkavelaar, de firma Villabouw Francis Bostoen nv, stelde een veiligheidscoördinator
aan. Het studiebureau, E.V.B. B.V.B.A., stelde een landmeter ter beschikking. Tevens verleenden de
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archeologische vereniging van Asse, Agilas vzw, en de heemkundige Kring van Asse, Ascania, hun
medewerking in de vorm van vrijwillers.

De verschillende betrokken partijen kwamen overeen om een aanvraag voor een financiële bijdrage in
te dienen bij de Provincie Vlaams-Brabant, in het kader van de subsidiëring van archeologische
projecten binnen de provincie. De Provincie Vlaams-Brabant besliste begin mei echter om de subsidie
niet toe te kennen voor het archeologisch onderzoek aan de Krokegemseweg in Asse. Daarom werd
er op 25 september 2007 een tweede aanvraag ingediend met de bedoeling een provinciale subsidie
te bekomen voor de verwerking van de opgravingsresultaten en de uitwerking van de tentoonstelling.
De Provincie Vlaams-Brabant voorzag hiervoor een subsidie van 10.500 euro.

4.3. Basisvoorwaarden en beperkingen

4.3.1. Aanleg van de verkavelingswegen en bijhorende nutsleidingen

Door de voorafgaandelijke aanleg van de infrastructuurwerken van de wegen in de verkaveling en de
bijhorende nutsleidingen diende het archeologisch onderzoek zich te beperken tot het resterende deel
van de verkavelingsgronden. Het opgravingsterrein werd daardoor verdeeld in vier aparte
onderzoeksgebieden die van elkaar gescheiden zijn door de aangelegde wegen. Tijdens de
archeologische werfcontrole van de uitgenomen wegkoffers, nam Agilas vzw verschillende sporen uit
de Romeinse periode waar. Omdat zij grotendeels vernield werden bij de infrastructuurwerken en de
aanleg van de nutsleidingen, konden ze geen deel uitmaken van het algemeen grondplan dat tijdens
het archeologisch onderzoek gemaakt werd. Het algemeen beeld van de opgegraven sporen en
structuren is daardoor enigszins verstoord. We moeten er ons dus terdege van bewust zijn dat een
gedeelte van de archeologisch informatie bij de aanleg van de wegen en de bijhorende nutsleidingen
verloren gegaan is. De uiteindelijke interpretaties van de opgravingsresultaten, zoals voorgesteld in dit
rapport, houden met deze beperkingen enigszins rekening.

4.3.2. Dieptebeperking

Contractueel werd met de bouwheer, Villabouw Francis Bostoen nv, overeengekomen om de
maximale diepte van de opgraving te beperken tot 60 cm onder het belendende straatniveau op die
plaatsen waar de huizen zullen worden gebouwd en dit om stabiliteitsproblemen te vermijden. Doordat
het terrein werd opgehoogd en de archeologische lagen op die manier niet overal konden worden
bereikt, werd aan de bouwheer gevraagd om de maximale diepte, waar nodig, op te trekken tot 70 cm
onder het belendende straatniveau, wat werd toegestaan na telefonisch overleg met schriftelijke
neerslag op 1 juni 2007. Toch hield dit verschillende archeologische beperkingen in. Op sommige
plaatsen konden de archeologische lagen niet bereikt worden waardoor een klein gedeelte van het
terrein archeologisch niet in kaart gebracht kon worden. Op andere plaatsen werden de
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archeologische sporen opgetekend en gefotografeerd maar konden zij niet verder onderzocht
(gecoupeerd) worden. Daardoor ontbreekt een interpretatie en datering ervan. Ook hiermee dient
rekening gehouden te worden bij de interpretatie van het algemeen grondplan van het archeologisch
onderzoek. Buiten de zone van de huizen konden de archeologische sporen wel tot op de vereiste
diepte worden onderzocht.

4.4. Doelstellingen van het archeologisch onderzoek
De doelstellingen van het archeologisch onderzoek langsheen de Krokegemseweg waren van velerlei
aard.

Dit archeologisch onderzoek was een typisch voorbeeld van een preventieve opgraving. Het
onderzoek had dan ook in de eerste plaats tot doel de archeologische sporen op de betrokken
percelen, preventief aan de bouw van de woningen en de aanleg van de nutsvoorzieningen, te
lokaliseren, op een systematische manier op te graven en te onderzoeken. De concrete doelstelling
bestond er dus in om het terrein ‘archeologievrij’ te maken zodat de aanleg van de verkaveling op
korte termijn kon plaatsvinden.

Ten tweede wilden we een zo gedetailleerd mogelijk beeld krijgen van deze noordoostelijk randzone
van de Romeinse nederzetting van Asse. Een dergelijk beeld kon enkel verkregen worden door een
ver doorgedreven wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Daarom werden er voldoende stalen
genomen voor zaden- en vruchtenonderzoek en voor pollenanalyses. Op die manier hopen we in een
volgende fase van de verwerking een uitgebreid beeld te krijgen over de vegetatie(geschiedenis) in de
onmiddellijke omgeving van de site. 14C-stalen en stalen voor archeomagnetisch onderzoek zullen
een gedetailleerde datering van de verschillende structuren mogelijk moeten maken. Het dierlijk
botmateriaal zal door specialisten bestudeerd worden teneinde een beter inzicht te krijgen in de
bestaande, lokale consumtiepatronen.

Een laatste doelstelling bestond erin om het belang en de functie van deze noordoostelijke zone
binnen Romeins Asse te achterhalen. Op die manier wilden we het bestaande beeld van de Romeinse
nederzetting vervolledigen en waar nodig aanpassen. Tevens wilden we meer inzicht creëren in de
interne ruimtelijke structuren en het functioneren van de vicus. De concrete doelstelling bestond erin
om de diverse occupaties van het terrein in het verleden zowel chronologisch als ruimtelijk af te lijnen
en maximale gegevens te verzamelen over de samenhang van de individuele nederzettingsstructuren.

4.5. Terreinomstandigheden
In de maanden juni en juli 2007 waren de weersomstandigheden alles behalve gunstig voor de
uitvoering van een goede opgraving. De droogte van juni maakte de grond erg hard zodat het
vrijmaken van de sporen erg moeizaam verliep. Door de aanhoudende regenval tijdens de hele
maand juli, met felle stortbuien en onweer, kwamen de opgravingssleuven chronisch onder water te
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staan waardoor er gedurende langere perioden niet of nauwelijks gewerkt kon worden, tenzij in erg
slechte omstandigheden (Fig. 9). De aankoop van tenten om delen van de opgraving te overdekken
en van een sproei-installatie om de grond bij grote droogte te bevochtigen, bracht slechts in beperkte
mate soelaas. Door

deze lange periodes

van

slechte

weersomstandigheden tijdens

de

zomermaanden liep de oorspronkelijke planning heel wat vertraging op.
In augustus, september en oktober bleef grote droogte en hevige regenval uit zodat de
opgravingsomstandigheden tijdens deze maanden voldoende goed waren om een deel van de
opgelopen achterstand weg te werken.
Begin november bracht nog enkele droge dagen waardoor de opgravingsomstandigheden ideaal
waren. Eind november kregen we opnieuw te maken met enkele hevige regenbuien waardoor grote
delen van terrein, vooral de lager gelegen stukken, onder water stonden en niet opgegraven konden
worden (Fig. 9). De hogere delen konden in die periode wel onderzocht worden.
De erg vochtige periode van eind november/begin december werd gevolgd door een langere koude
periode met nachtvorst en temperaturen rond het vriespunt overdag. De grote hoeveelheden water op
terrein en in de coupes bevroor waardoor het onderzoek erg bemoeilijkt werd. De bodem was 15 cm
dik bevroren waardoor opschaven onmogelijk werd. Ook het couperen van sporen en het onderzoek
van de Merovingische graven werd hierdoor sterk bemoeilijkt (Fig. 9).
Ondanks de minder gunstige opgravingsomstandigheden op sommige momenten zijn de resultaten
van het archeologisch onderzoek langsheen de Krokegemseweg erg opmerkelijk en divers.

Fig. 9: De weersomstandigheden tijdens de opgraving waren niet altijd even ideaal.
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4.6. Methodiek

4.6.1. Indeling van het opgravingsterrein

Het totaal op te graven terrein had een
oppervlakte van ongeveer 1,1 ha en werd
doorsneden

door

de

nieuw

aangelegde

verkavelingswegen. Op die manier werd het
volledige opgravingsterrein ingedeeld in vier
opgravingszones, elk kwadranten genoemd
(Kwadrant 1, Kwadrant 2, Kwadrant 3 en
Kwadrant

4).

Het

volledige

terrein

werd

ingedeeld in onderzoekseenheden van 10 x 10
m (100 m²) die genummerd werden, in de ene
richting

met

letters,

in

de

andere

met

nummers. Kwadrant 1 omvatte de eenheden
AB 1 t.e.m. 9, C 1 t.e.m. 9, D 1 t.e.m. 9 en E 1
t.e.m. 9. Kwadrant 2 omvatte de eenheden F 3
t.e.m. 9, G 3 t.e.m. 9 en H 3 t.e.m. 9. Binnen
Kwadrant 3 lagen AB 10 t.e.m. 12, C 10 t.e.m.
14, D 10 t.e.m. 14, E 10 t.e.m. 14. Kwadrant 4
tenslotte omvatte de eenheden F 10 t.e.m. 19,
G 10 t.e.m. 19, H 10 t.e.m. 16, I 12 t.e.m. 16
Fig. 10: Indeling van het opgravingsterrein in

en J 15 t.e.m. 16. De eenheden werden in de
mate

van

het

mogelijke

opgegraven

kwadranten en onderzoekseenheden.

in

parallelle stroken waarbij de tussenliggende
strook werd gebruikt voor de opslag van de
uitgegraven grond (Fig. 10).

4.6.2. Onderzoeksmethode

Na het machinaal openleggen van verschillende onderzoekseenheden (Fig. 11) werd elke eenheid
opgeschaafd (Fig. 12-1) en uitvoerig gefotografeerd. De zichtbare archeologische sporen werden,
voorzien van een uniek nummer gefotografeerd en opgetekend op het algemeen grondplan op schaal
1/20. Elk spoor werd eveneens uitvoerig beschreven en de hoogte werd bepaald. Daarna werd elk
spoor gecoupeerd. Bij grotere sporen werd de kwadrantenmethode toegepast. Elk profiel werd
fotografisch gedocumenteerd en opgetekend op schaal 1/20 (Fig. 12-2). De vondsten uit de diverse
sporen werden per context ingezameld. Van de meeste contexten werd eveneens een grondstaal
genomen dat in een latere fase van de verwerking, in het kader van zaden- en vruchtenonderzoek,
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uitgezeefd zal worden op zeven van 5 / 2 / 0,5 mm (infra). Van enkele sporen werden pollenstalen
genomen voor palynologisch onderzoek (infra).
Een aantal sporen, waaronder de V-gracht, de afwateringsgrachten van de Romeinse weg, het
pottenbakkersatelier en de Merovingische graven vroegen een aangepaste onderzoeksmethode
(infra).

Fig. 11: Machinaal openleggen van de
noordoostelijke sector van het opgravingsterrein.

1)

2)

Fig. 12: De opgravingsvlakken werden opgeschaafd (1) en de profielen
van de sporen werden ingetekend op schaal 1/20 (2).

4.7. Resultaten

4.7.1. Algemeen

Tijdens het archeologisch onderzoek te Asse-Krokegemseweg werden er in totaal 208 sporen en
verkleuringen geregistreerd. Na verder onderzoek konden 14 verkleuringen (= 6,8 %) als onbeduidend
(‘vals sporen’) beschouwd worden terwijl 10 sporen (= 4,8 %) van natuurlijke oorsprong bleken te zijn.
Het

gaat

hier

om

verkleuringen

veroorzaakt

door

natuurlijke

bodemprocessen

of

door

bomen/struiken/… (o.a. windvallen). Deze sporen komen verder in dit eindrapport niet meer aan bod.
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In totaal werden er aldus 184 archeologische sporen weerhouden voor verder wetenschappelijk
onderzoek. Hiervan konden er 25 (= 13,5 %) niet gedateerd worden door gebrek aan archeologisch
materiaal in hun vulling en het ontbreken van enige relatieve chronologie. De overige 158 sporen (=
85,8 %) konden allen gedateerd worden op basis van het materiaal in hun vulling. Zij zijn afkomstig uit
4 archeologische perioden: de post-middeleeuwse periode, de middeleeuwse periode, de Romeinse
periode en de pré-Romeinse periode.

In totaal konden 34 sporen (= 18,4 %) als post-middeleeuws beschouwd worden. Ze dateren
meerbepaald uit de 17de tot de 20ste eeuw. 8 sporen (= 4,34 %) dateren uit de Middeleeuwen (de
Merovingische periode). De grote meerderheid van de sporen, 115 in totaal (= 62,5 %) is afkomstig uit
de Romeinse periode. De Romeinse sporen zijn allen te dateren tussen de 1 ste eeuw en de 3de eeuw
n.C. Tenslotte is mogelijk 1 spoor (0,5 %) afkomstig uit de pré-Romeinse periode. Een exacte datering
ervan is nog erg twijfelachtig (Fig. 13).

In het volgende hoofdstuk zullen al deze sporen verder in detail besproken worden.

Sporen Asse-Krokegemseweg 2007
140
100

Naar alle
waarschijnlijkheid
Met zekerheid

80
60
40
20
Pré-Romeins

Romeins

Middeleeuws

PostMiddeleeuws

Natuurlijk

Onbekend

0
Vals spoor

Aantal sporen

120

Datering
Fig. 13: Grafiek met het aantal sporen per archeologische tijdsperiode.
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4.7.2. Algemeen grondplan

Fig. 14: Algemeen opgravingsplan.
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4.7.3. Resultaten per archeologische periode

A. Post-Middeleeuwen
1. Inleiding
Tijdens het archeologisch aan de Krokegemseweg werden 34 sporen aangetroffen (= 18,4 %) die, op
basis van een eerste indruk van het materiaal in hun vulling, gedateerd kunnen worden tussen de 17 de
en de 20ste eeuw. Het betreft enkele losse, weinig karakteristieke sporen waarvan de functie moeilijk
achterhaald kan worden (Fig. 14). In de hiernavolgende punten zullen deze verschillende sporen en
structuren verder in detail besproken worden.

2. Beschrijving van de sporen
2.1. Veldoventjes (?)
Sporen 28, 29, 40, 59, 60, 64, 71, 85, 106, 113, 179, 182 onderscheidden zich aan het
opgravingsoppervlak van de andere sporen door hun sleutelgatvorm en de aanwezigheid van
verbrande leem en houtskool in hun vulling. We maken een onderscheid tussen drie verschillende
sleutelgatvormen: een cirkelvormige sleutelgatvorm, een rechthoekige sleutelgatvorm en een
onregelmatige sleutelgatvorm. De drie types werden telkens gekenmerkt door een uitsprong
(opening). Deze kuilen waren vaak ondiep bewaard en bevatten weinig karakteristiek archeologisch
materiaal (Fig. 16). Alle sporen werden via de kwadrantenmethode onderzocht. Deze sporen worden
hieronder verder in detail beschreven.

De vermelde bewaarde dieptes van de sporen in onderstaande tabel werden telkens gemeten t.o.v.
het schaafvlak.

SPOORNUMMER EN

KENMERKEN AAN HET

KENMERKEN VAN HET

SITUERING

OPGRAVINGSVLAK

PROFIEL

-

Cirkelvormig spoor

met een

W-vormig

profiel

met

twee

bodems

en

steil

wanden.

De

diameter van 2,60 m.

vlakke

- De vulling bestond uit homogene,

aflopende

lichtbruine tot bleekbeige leem.

maximumdiepte

bedroeg

50

cm. Het grootste gedeelte van
de

28, Kw. III

vulling

bestond

uit

homogene lichtgrijze tot lichtbruine

leem

met

enkele

verspreide houtskoolbrokjes en
stukjes
bodem

baksteen.
van

het

Op

de

spoor

bevonden zich twee lensjes
26

van

houtskoolrijke

leem

vermengd met enkele brokjes
verbrande leem. Centraal was
een

lensje

rood

verbrande

leem aanwezig

29, Kw. III

- Half cirkelvormig spoor met een

Twee aparte U-vormige pro-

diameter

een

fielen. Centraal bevond zich

gemiddelde dikte van 30 cm en

moederbodem. Het spoor was

een centrale, cirkelvormige uit-

erg ondiep bewaard (ongeveer

sparing met een diameter van 1,20

3 cm). De vulling bestond uit

m.

een homogene, lichtgrijze tot

-

van

1,70

m,

De vulling bestond

homogene,
bruine,

lichtgrijze

leem

met

uit
tot

enkele

een
lichtver-

lichtbruine, leem met enkele
verspreide

houtskoolconcen-

traties

spreide houtskoolconcentraties.
-

40, Kw. IV

Cirkelvormig,

sleutelgatvormig

Onregelmatig, U-vormig profiel

spoor waarvan de opening zich

met steil aflopende wanden en

aan de noordoostzijde bevond. De

een vlakke bodem. Het spoor

totale lengte bedroeg 1,90 m. De

was bewaard tot een diepte

breedte

van

van

het

cirkelvormig

8

cm.

Het

grootste

gedeelte bedroeg 1,20 m. De

gedeelte van het spoor was

opening had een breedte van 80

opgevuld met een homogene,

cm.

bleekbeige tot lichtbruine leem

- De vulling aan het oppervlak

met onderaan een dun lensje

bestond uit bleekbeige tot licht-

van houtskool (2 – 3 mm).

bruine leem. Aan de noordoost-

Plaatselijk bevond er zich een

zijde bevond zich een bandje van

lensje van rode, verbrande

rood verbrande leem met vrij veel

leem

houtskoolbrokjes

houtskoolspikkels.

en

houtskool-

met

vrij

veel

spikkels.
-

59, Kw. IV

Onregelmatig,

rechthoekig

Onregelmatig, U-vormig profiel

sleutelgatvormig spoor waarvan de

met schuin aflopende wanden.

opening zich aan de zuidoostzijde

Het spoor was bewaard tot een

bevond. De totale lengte bedroeg

diepte van 10 à 16 cm. Het

1,60 m. De breedte van het

grootste

centrale, rechthoekig gedeelte was

spoor was opgevuld met een

1,00 m; de breedte van de opening

laagje homogene, bleekbeige

bedroeg 40 cm.

tot

- De vulling aan het oppervlak

verschillende

bestond uit homogene, bleekgrijze

centraties. Plaatselijk bevond

tot lichtbruine leem met verspreide

er

27

gedeelte

lichtbruine

zich

een

van

leem

het

met

houtskoolcon-

lensje

rode,

houtskoolconcentraties en stukjes

verbrande leem.

verbrande leem aan de oostelijke
zijde
-

60, Kw. IV

Onregelmatig,

rechthoekig

U-vormig profiel met schuin

sleutelgatvormig spoor waarvan de

aflopende

opening zich aan de zuidzijde

vlakke bodem. De bewaarde

bevond. De totale lengte van dit

diepte bedroeg 20 cm

spoor

plaatselijk 24 cm. Het grootste

bedroeg

1,40

m.

De

wanden

van

en

tot

maximumbreedte van het centrale

gedeelte

gedeelte was 1,40 m terwijl de

bestond

breedte van de opening 60 cm

lichtbruingrijze

bedroeg.

enkele

- De vulling aan het oppervlak

enkele stukjes verbrande leem.

bestond uit homogene, lichtbruine

Helemaal onderaan was een

leem. Aan de zuidzijde bevond zich

laagje rode, verbrande leem

een rand van verbrande leem

aanwezig. Plaatselijk bevond

vermengd met houtskool.

er zich nog een houtskool-

uit

de

een

vulling

lichtbruine

tot

leem

met

houtskoolspikkels

en

lensje in de vulling.
-

64, Kw. IV

Rechthoekig

sleutelgatvormig

U-vormig

profiel

spoor met een totale lengte van

aflopende

wanden

1,50 m. De breedte van het

vlakke bodem. Het spoor had

rechthoekig, centrale gedeelte was

een bewaarde diepte van 18

1,80 m terwijl de opening een

cm. Bovenaan bevond zich

breedte

van

70

cm

had.

De

een

opening

bevond

zich

aan

de

lichtbruine, lemige vulling met

homogene

met

steil

en

een

beige

tot

zuidoostzijde van het spoor.

enkele baksteenstukjes. Plaat-

- Aan het oppervlak werd de vulling

selijk bevond zich een laagje

gekenmerkt
lichtbruine
zuidoostzijde

door

beige

tot

rode,

leem.

Aan

de

houtskool. Helemaal onderaan

bevond

zich

een

randje rood verbrande leem.

was

verbrande

een

leem

laagje

met

grijze

tot

grijsbruine leem aanwezig met
houtskoolspikkels

en

enkele

scherven aardewerk.
-

71, Kw. IV

Rechthoekig

sleutelgatvormig

Onregelmatig U-vormig profiel

spoor met een totale lengte van

met

1,10 m. De breedte van het

tussen

rechthoekig gedeelte bedroeg 1,00

Bovenaan bevond zich een

m terwijl de opening een breedte

laag bleekbeige tot lichtbruine

had van 40 cm. De opening

leem met enkele houtskool-

bevond zich aan de westzijde.

spikkels.

- De vulling aan het oppervlak

zich

28

een

bewaarde

8

cm

en

Daaronder

een

laagje

diepte
22

cm.

bevond
rode,

bestond

uit

bleekbeige

tot

lichtbruine leem. Aan de westzijde

verbrande leem met enkele
houtskoolbrokjes.

bevond zich een bandje van rode,
verbrande leem.
-

85, Kw. IV

Cirkelvormig

sleutelgatvormig

Onregelmatig

profiel

spoor met een totale lengte van

schuin

1,70 m. De breedte van het

Langs de ene zijde was het

cirkelvormig gedeelte bedroeg 1,70

spoor 25 cm diep bewaard

m; de breedte van het rechthoekig

terwijl de andere zijde slechts 8

gedeelte aan de noordoostzijde

cm

was 80 cm. De opening van het

bovenste

spoor

vulling bestond uit homogene,

bevond

zich

aan

de

aflopende

met

bewaard

wanden.

was.

gedeelte

Het

van

de

noordoostzijde.

bleekbeige tot lichtbruine leem

- Het centraal gedeelte van de

met enkele houtskoolspikkels.

vulling bestond uit bleekbeige tot

Daaronder

lichtbruine

de

koolrijke lens aanwezig die

spoor

vermengd bleek te zijn met de

leem.

noordoostzijde

Aan

van

het

was een houts-

bevond zich een bandje van rood

bovenliggende

bleekbeige

verbrande leem.

leem en de onderliggende laag
rode, verbrande leem.

-

106, Kw. IV

Rechthoekig

U-vormig

profiel

spoor waarvan de opening naar

aflopende

wanden

het zuidwesten gericht was. De

vlakke bodem. De maximum

totale lengte bedroeg 1,70 m. Het

bewaarde diepte bedroeg 32

centrale, rechthoekig deel had een

cm. De vulling bestond uit

breedte van 1,60 m terwijl de

heterogene, grijsgroene leem

opening 50 cm breed was.

met

- Homogene, grijsgroene, lemige

verschillende verspreide houts-

vulling

koolconcentraties en een fijn

met

verbrande

sleutelgatvormig

een

randje

rood

leem

aan

de

grijsbruine

met

steil

en

een

vlekken,

bandje roodverbrande leem.

zuidwestelijke zijde.

107, Kw.IV

- Vierkant spoor met een zijde van

Het profiel bestond uit twee U-

1,40

vormige

m.

Het

spoor

had

een

delen
wanden

met

centrale, cirkelvormige uitsparing

aflopende

met een diameter van 70 cm.

vlakke

- De vulling aan het oppervlak werd

bevond

gekenmerkt door homogene, grijs-

Het noordoostelijk profiel was

groene leem.

bewaard tot een diepte van 18

bodem.
zich

en

steil
een

Tussenin

moederbodem.

cm terwijl het noordwestelijk
profiel 26 cm diep bewaard
was.
29

Beide

profielen

vertoonden een gelijkaardige
opvulling. Bovenaan bevond
zich

een

grijsgroene,
met

heterogene,
zandige

grijsbruine

vulling
vlekken.

Onderaan was een homogeen
laagje aanwezig dat bestond
uit bruingrijze leem met enkele
verspreide

houtskoolconcen-

traties.
-

113, Kw. IV

Cirkelvormig,

U-vormig profiel met schuin

spoor waarvan de opening zich

aflopende

aan de oostzijde bevond. De totale

vlakke bodem. Het spoor was

lengte

Het

bewaard tot een diepte van 20

centrale gedeelte had een breedte

cm en bestond uit verschil-

van 1,80 m terwijl de opening 60

lende opvullaagjes. Centraal in

cm was.

de vulling bevond zich een

- De vulling van dit spoor was aan

lensje rode, verbrande leem.

het

heterogeen.

Het grootste deel van het

Centraal in het spoor bevond zich

spoor was opgevuld met een

een

heterogene

bedraagt

oppervlak

1,80

erg

cirkelvormige

verbrande

leem

m.

vlek

rood

waarin

wanden

en

mengeling

een

van

enkele

bruine, grijze tot lichtgroene,

verspreide leemlenzen in voor-

lemige vulling. Op verschil-

kwamen. Aan de randen werd

lende plaatsen bevonden er

deze verbrande leem begrensd

zich lensjes houtskool in de

door een 10 cm dik houtskool-

opvulling. Helemaal onderaan

bandje. Het overige deel van het

en parallel met één van de

spoor bestond uit een witgrijze,

wanden

zandige vulling. Aan de oostzijde

aanwezig dat bestond uit een

bevond zich eveneens een bandje

lichtgrijsgroene, zandige opvul-

rood verbrande leem.

ling.

-

Cirkelvormig spoor

was

lensje

Twee

m,

een

profielen met moederbodem in

gemiddelde dikte van 30 cm en

het centrale gedeelte en een

een

cirkelvormige

maximumdiepte van 10 cm. De

uitsparing met een diameter van 80

vulling bestond uit homogene,

cm (ringvormig).

zeer lichtgrijze leem met kleine

-

van

1,50

centrale,

De vulling bestond

U-vormige

een

houtskoolspikkels. De bodem

homogene, lichtgrijze tot beige,

en de wanden van de profielen

lemige

waren afgezet met een 2 cm-

vulling

met

houtskoolbrokjes.

uit

aparte

een

met een

diameter

179, Kw. III

sleutelgatvormig

grotere

dik, houtskoolrijk bandje.
30

-

Cirkelvormig spoor

met een

Twee

m,

een

profielen met moederbodem in

gemiddelde dikte van 30 cm en

het centrale gedeelte en een

een

cirkelvormige

maximumdiepte van 15 cm. De

uitsparing met een diameter van 70

vulling bestond uit homogene,

cm (ringvormig).

lichtgrijze leem. De bodem van

diameter

182, Kw. III

-

van

1,40

centrale,

De vulling bestond

uit

een

aparte

beide profielen was afgezet

homogene, lichtgrijze tot beige,

met

lemige

bandje.

vulling

met

grotere

U-vormige

een

dun,

houtskoolrijk

houtskoolbrokjes.
2.2. Paardengraf
In de noordwestelijke sector van het opgravingsterrein werd een onregelmatige kuil (spoor 31)
aangetroffen met een lengte van 2,20 m en een breedte van 1,30 m. Dit spoor doorsneed een
gedeelte van de eerste, Romeinse dakpanconcentratie (DP 1, infra). Omdat het bovenste gedeelte
van deze kuil terug opgevuld werd met de vulling van de Romeinse dakpanconcentratie, kon dit spoor
aan het oppervlak zeer moeilijk als een recente kuil herkend worden. Om deze reden werd ze in
eerste instantie als een deel van de Romeinse dakpanconcentratie geïnterpreteerd en werd ze niet als
een aparte kuil afgelijnd. Tijdens het couperen van DP 1 werd duidelijk dat het een afzonderlijk spoor
betrof waarin een paard begraven was. Er werd daarom beslist om de kuil verder vlakdekkend op te
graven en het paardenskelet vrij te leggen.

De beenderen van het paard, die opvallend goed bewaard waren, lagen in anatomisch verband.
Opvallend was de onnatuurlijke houding van het dier. Het achterdeel van de romp en de benen lagen
over de rug gedraaid. Het paard was begraven met de vier hoefijzers aan de poten. Alle wanden van
de kuil waren afgezet met een 3 cm-dikke laag ongebluste kalk. Daardoor bestaat het vermoeden dat
het paard ziek was op het moment dat het stierf (Fig. 15).

Op basis van het aangetroffen materiaal in de onmiddellijke nabijheid van het paard, veronderstellen
we dat het paard in de loop van de 20ste eeuw op deze plaats begraven werd. Bovendien herinneren
oudere buurtbewoners zich dat er ongeveer 50 jaar geleden paarden liepen in deze wei.

Fig. 15: Recent paardenskelet dat in één van de kuilen aangetroffen werd.

31

2.3. Overige kuilen
Behalve de sporen die als mogelijke veldoventjes beschouwd kunnen worden en het 20 ste-eeuwse
paardengraf werden er nog talrijke andere sporen uit recentere tijden aangetroffen. Het betreft de
sporen 1A, 1B, 1C, 4, 5, 6A, 6B, 14, 24, 52, 62, 66, 67, 68, 75, 90, 104, 112, 114 (Fig. 17). Zij worden
hieronder verder in detail beschreven.

De vermelde bewaarde dieptes van de sporen in onderstaande tabel werden telkens gemeten t.o.v.
het schaafvlak.

SPOORNUMMER EN

KENMERKEN AAN HET

KENMERKEN VAN HET

SITUERING

OPGRAVINGSVLAK

PROFIEL

- Vierkant spoor met een zijde van

Onregelmatig U-vormig profiel

1,80 m. Dit spoor sneed spoor 1B.

met schuin aflopende wanden

- Homogene, grijze, lemige vulling.

en een vlakke bodem. Het
spoor

had

een

bewaarde

maximumdiepte van 14 cm.
Bovenaan bevond zich een
1A, Kw. II

laagje

homogene,

bruine

leem

lichtgrijs-

met

houtskoolspikkels.

enkele

Daaronder

bestond de opvulling uit een
laagje donkergrijze, humeuze
leem

met

enkele

stukjes

baksteen.

1B, Kw. II

- Onregelmatig, vierkant spoor met

Deel van een U-vormig profiel

een zijde van 2,00 m. Dit spoor

met schuin aflopende wanden

werd voor een groot gedeelte

dat

oversneden door spoor 1A.

werd door spoor 1A. Het spoor

- Homogene, grijze, lemige vulling.

was 10 cm diep bewaard. De

grotendeel

oversneden

opvulling bestond uit een laag
homogene, grijze leem met
enkele

houtskoolspikkels

en

zandige lensjes.

1C, Kw. II

- Dit spoor kon aan het oppervlak

U-vormig profiel met schuin

niet onderscheiden worden omdat

aflopende wanden en een min

het zich onder spoor 1A en 1B

of meer vlakke bodem. Het

bevond. Op een lager gelegen

spoor

niveau kon het spoor afgelijnd

bewaard. Kenmerkend was de

worden.

homogene,

Het

betrof

een

ellipsvormig spoor met een lengte
van 90 cm en een breedte van 80
32

was

12

cm

beige,

opvulling van het spoor.

diep

lemige

cm.

De

vulling

bestond

uit

homogene, beige leem.

4, Kw. III

- Ellipsvormig spoor met een lengte

U-vormig profiel met schuin

van 60 cm en een breedte van 50

aflopende

cm.

vlakke bodem. De maximum-

- De vulling bestond volledig uit

diepte

bedroeg

6

cm.

De

homogene, rood verbrande leem

vulling

bestond

volledig

uit

met houtskoolconcentraties langs

homogene,

de randen van het spoor.

brande leem met houtskool-

wanden

en

roodoranje,

een

ver-

concentraties langs de wanden.

5, Kw. III

- Onregelmatig spoor met een

Dit spoor bleef slechts erg

lengte van 1,10 m en een breedte

ondiep bewaard waardoor het

van 80 cm.

niet

- De vulling aan het oppervlak

beschrijving van het profiel te

bestond uit een centraal gedeelte

geven.

mogelijk

is

om

een

van lichtgrijze tot lichtbruine leem
met enkele houtskoolconcentraties.
Aan de noordelijke rand bevond
zich een lensje van rood verbrande
leem.
-

6A, Kw. III

Cirkelvormig spoor

met een

U-vormig profiel met schuin

diameter van 50 cm.

aflopende

wanden

- De vulling bestond enkel uit

vlakke bodem. De maximum-

homogene, rood verbrande leem.

diepte

bedroeg

en

4

cm.

een

De

vulling bestond uit homogene,
rood verbrande leem.

6B, Kw. III

- Onregelmatig spoor met een

Onregelmatig profiel met een

lengte van 1,40 m en een breedte

maximumdiepte van 2 cm. De

van 1,20 m.

vulling bestond uit homogene,

-

De vulling bestond

een

vrij compacte, gelaagde leem

homogene, lichtbruine, compacte

met enkele verspreide houts-

leem

koolspikkels.

met

enkele

houtskoolbrokjes

en

uit

verspreide
houtskool-

spikkels.

14, Kw. II

- Rechthoekig spoor met afgeronde

U-vormig

profiel

hoeken, een lengte van 50 cm en

aflopende

wanden

een breedte van 40 cm.

bewaarde diepte van 26 cm.

- Homogene, lichtgrijze, lemige

De

vulling aan het oppervlak.

homogene, lichtgrijze leem met
enkele

33

vulling

met

steil

en

een

bestond

houtskoolspikkels

uit

en

stukjes baksteen.

24, Kw. III

- Deel van een rechthoekig spoor.

Onregelmatig, U-vormig profiel

Het spoor was bewaard over een

met een vlak gedeelte en

lengte van 2,20 m. Omdat het

schuin aflopende wanden. Het

spoor verder doorliep onder de

spoor

aangelegde wegeniswerken is de

lichtgrijze tot lichtbruine leem

totale lengte van het spoor niet met

met verschillende mangaan-

zekerheid gekend. Het spoor had

spikkels. De maximum bewaar-

een breedte van 1,10 m.

de diepte bedroeg 20 cm.

was

opgevuld

met

- De vulling aan het oppervlak
bestond uit heterogene, lichtbruine
tot bruine leem met houtskoolspikkels.

52, Kw. IV

- Langwerpig, rechthoekig spoor

Onregelmatig

met een totale lengte van 2,20 m

schuin aflopende wanden en

en een breedte van 80 cm.

een maximale diepte van 24

- De vulling aan het oppervlak werd

cm. De kuil was opgevuld met

gekenmerkt

homogene,

een homogene, lichtgrijze tot

leem

grijze, lemige vulling.

lichtgrijze

door

tot

grijze

met

profiel

met

baksteenbrokjes.
-

62, Kw. IV

Rechthoekig spoor

met een

Onregelmatig

profiel

met

lengte van 80 cm en een breedte

schuin aflopende wanden en

van 50 cm.

een

- De vulling bestond aan het

maximaal

oppervlak uit een bleekbeige tot

bedroeg 10 cm. De vulling

lichtbruine

bestond

leem

met

vrij

veel

houtskoolbrokjes.

vlakke

bodem.

bewaarde

uit

De
diepte

heterogene,

bleekbeige tot lichtbruine leem
met

verspreide

houtskool-

lensjes en enkele baksteenstukjes.

66, Kw. IV

- Onregelmatig, langwerpig spoor

- Onregelmatig profiel met een

met een totale lengte van 1,10 m

maximale diepte van 6 cm. De

en een maximumbreedte van 60

vulling bestond uit bleekbeige

cm.

tot

- De vulling aan het oppervlak

plaatselijk

bestond

concentraties.

lichtbruine

uit
leem

bleekbeige
met

vrij

tot

lichtbruine

leem

met

enkele houtskool-

veel

houtskoolbrokjes.
67, Kw. IV

Cirkelvormig spoor

met een

U-vormig profiel met schuin

diameter van 30 cm.

aflopende wanden. Dit spoor

- De vulling werd gekenmerkt door

was slechts 4 cm diep be-
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beige

leem

vermengd

houtskoolbrokjes

en

met
stukjes

verbrande leem.

waard. De vulling bestond uit
een

mengeling

van

rode,

verbrande leem met bleekbeige tot lichtbruine leem en
houtskoolbrokjes.

68, Kw. IV

- Onregelmatig spoor met een

U-vormig profiel met schuin

maximumlengte van 40 cm en een

aflopende wanden. Het spoor

maximumbreedte van 30 cm.

was slechts 4 cm diep bewaard

- Homogene, lichtbruine, lemige

en bestond uit een homogene,

vulling met houtskoolbrokjes.

rood verbrande, lemige vulling
met bovenaan een fijn laagje
dat bestond uit een mengeling
van lichtbruine leem met houtskoolbrokjes.

75, Kw. IV

- Onregelmatig spoor met een

Dit spoor bleek slechts erg

lengte van 80 cm, een breedte van

ondiep

30 cm aan de noordoostzijde en

waardoor het profiel onduidelijk

een breedte van 50 cm aan de

was.

bewaard

te

zijn

zuidwestzijde.
- De vulling bestond uit homogene,
beige tot lichtbruine leem.
- Onregelmatig spoor dat slechts

Omdat

voor

kon

gedeeltelijk kon worden vrij-

lengte

gelegd werd het spoor niet

de

worden.
90, Kw. III

helft
De

vrijgelegd

bewaarde

bedroeg 90 cm, de bewaarde

het

spoor

slechts

gecoupeerd.

breedte was 1,00 m.
- Homogene, donkergrijze, lemige
vulling aan het oppervlak.

104, Kw. IV

- Onregelmatig ellipsvormig spoor

Dit recent spoor werd niet

met een lengte van 50 cm en een

apart gecoupeerd omdat het

breedte van 40 cm. Dit spoor

zich in de vulling van de ge-

bevond zich in de vulling van de

meenschappelijke stookruimte

gemeenschappelijke

van

stookruimte

van de twee Romeinse potten-

de

Romeinse

ovens

bevond.

bakkersovens (supra).
- Homogene, lichtbeige tot lichtbruine, lemige vulling aan het
oppervlak.

112, Kw. IV

- Ellipsvormig spoor met een lengte

Onregelmatig U-vormig profiel

van 1,20 m en een breedte van 90

met schuin aflopende wanden

cm.

en een maximale diepte van 25
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- Homogene, bruingrijze, lemige

cm. De opvulling bestond uit 3

vulling

laagjes:

bovenaan

een

homogene,

bruingrijze

blauwgrijze,

lemige

tot

vulling,

daaronder en parallel met één
van

de

schuin

aflopende

wanden een homogene, grijswitte tot lichtgroengrijze zandige vulling. Helemaal onderaan bevond zich, parallel met
de

wand

een

donkergrijze,

homogene,

lemige

vulling

met talrijke houtskoolstipjes en
stukjes verbrande leem.
-

Cirkelvormig spoor

met een

U-vormig

profiel

diameter van 50 cm.

aflopende

wanden

- Homogene, bruingrijze, lemige

vlakke bodem. De maximaal

vulling.

bewaarde diepte bedroeg 24

114, Kw. IV

met

steil

en

een

cm. Het spoor was opgevuld
met

een

grijze,

homogene,

lemige

vulling

bruinmet

enkele verspreide houtskoolspikkels.

3. Interpretatie
3.1. Veldoventjes (?)
Sporen 28, 29, 40, 59, 60, 64, 71, 85, 106, 113, 179 en 182 onderscheidden zich zowel aan het
opgravingsoppervlak als in hun profiel van de andere recente sporen (Fig. 16). Om die reden worden
ze hier apart behandeld.

Opmerkelijk is het feit dat al deze sporen zich in de meest noordoostelijk gelegen zone van het
opgravingsterrein bevonden. Daardoor bestaat het vermoeden dat ze ruimtelijk met elkaar in verband
gebracht kunnen worden.

Sporen 25, 40, 59, 60, 64, 71, 106 en 113 vertoonden aan het opgravingsoppervlak een
sleutelgatvorm. We kunnen hierin echter verschillende types onderscheiden:
- Type 1: Ronde sleutelgatvorm (sporen 40, 85 en 113) (Fig. 16-1).
- Type 2: Rechthoekige sleutelgatvorm (sporen 64, 71 en 106) (Fig. 16-2).
- Type 3: Onregelmatige sleutelgatvorm (sporen 59 en 60) (Fig. 16-3).
De windrichting waarin de opening of uitsparing van deze sporen lag was de volgende:
- Gericht naar het NO (sporen 40 en 85)
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- Gericht naar het ZO (sporen 59 en 64)
- Gericht naar het Z (spoor 60)
- Gericht naar het W (spoor 71)
- Gericht naar het ZW (spoor 106)
Rond de wanden van de opening of uitsparing was telkens een bandje rode, verbrande leem
aanwezig. De totale lengte en breedte evenals de breedte van de opening waren bij al deze sporen
sterk vergelijkbaar. Deze kuilen waren vaak ondiep bewaard en bevatten weinig karakteristiek
archeologisch materiaal. Zowel in grondplan als in de profielen waren sporen van rood verbrande
leem en houtskool zichtbaar.

1)

4)

2)

5)

3)

6)

Fig. 16: Voorbeelden van enkele sporen die mogelijk als recente veldoventjes geïnterpreteerd kunnen worden:
1) spoor 113 – grondvlak, 2) spoor 64 – grondvlak, 3) spoor 60 – grondvlak,
4) spoor 71 – profiel, 5) spoor 85 – profiel, 6) spoor 113 – profiel.

Voorlopig beschikken we niet over vergelijkingsmateriaal om deze opmerkelijke sporen van recente
oorsprong eenduidig te interpreteren. Op basis van hun typische vorm en de aanwezigheid van
verbrande leem en houtskool in hun vulling gaan we er voorlopig van uit dat het om recente
(veld)oventjes gaat. Het blijft echter onduidelijk welke producten erin vervaardigd werden of wat hun
precieze functie was.
Behalve deze sleutelgatvormige sporen werden er nog vier ‘ringvormige’ sporen aangetroffen. Zij
bevonden zich telkens in de nabijheid van de sleutelgatvormige ‘oventjes’. Sporen 29, 179 en 182
37

kunnen omschreven worden als ringvormige cirkels met een centrale uitsparing (Fig. 17-1). Spoor 29
was slechts voor de helft bewaard. Spoor 107 is een ringvormig vierkant met een centrale uitsparing
(Fig. 17-2). Over hun functie en hun mogelijke relatie met de (veld)oventjes tasten we volledig in het
duister.

1)

2)

Fig. 17: Grondvlak van de ringvormige sporen 182 (1) en 107 (2).

Spoor 29 kan omschreven worden als een volledig cirkelvormig spoor in de onmiddellijke nabijheid
van de sleutelgatvormige en ringvormige sporen. De vulling ervan werd eveneens gekenmerkt door de
aanwezigheid van rode verbrande leem en houtskoolconcentraties. Het blijft eveneens erg onduidelijk
wat de precieze functie van dit spoor was.

Bij gebrek aan weinig karakteristiek materiaal (behalve enkele stukjes baksteen) in de vulling van al
deze sporen kunnen ze (voorlopig) niet gedateerd worden. Op dit moment gaan we uit van een
postmiddeleeuwse datering (18de tot 20ste eeuw).

3.2. Overige kuilen
De meerderheid van de aangetroffen postmiddeleeuwse sporen bestaat uit kuilen en vergravingen
waarvan de primaire en de secundaire functie niet achterhaald konden worden (sporen 1A, 1B, 1C, 4,
5, 6A, 6B, 14, 24, 52, 62, 66, 67, 68, 75, 90, 104, 112 en 114). Sommigen onder hen bevatten enkel
rode, verbrande leem al dan niet vermengd met houtskool. Anderen waren gevuld met leem waarin
nauwelijks archeologisch materiaal (soms enkele stukjes baksteen) gerecupereerd kon worden. Bij
deze kuilen tasten we volledig in het duister voor wat betreft hun functie en hun precieze datering.
Enkel spoor 31 kon met een grote waarschijnlijkheid als een 20ste-eeuws paardengraf geïnterpreteerd
worden.

4. Besluit
Tijdens het archeologisch onderzoek langsheen de Krokegemseweg werden in totaal 34 sporen
aangetroffen die als postmiddeleeuws beschouwd konden worden. Een aantal onder hen werd
voorlopig voorzichtig geïnterpreteerd als een veldoventje of een structuur die met een veldoventje in
verband gebracht kan worden. Van de overgrote meerderheid van de onderzochte kuilen en
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vergravingen konden de primaire en de secundaire functie evenals hun datering niet achterhaald
worden wegens een gebrek aan archeologisch materiaal in de vulling.
Eén spoor kon met zekerheid als een 20ste-eeuws paardengraf beschouwd worden. Omdat de wanden
van de kuil afgezet waren met ongebluste kalk kunnen we ervan uitgaan dat het paard ziek was toen
het stierf.
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B. Middeleeuwen
1. Inleiding
Tijdens de laatste fase van het archeologisch onderzoek werden er 7 graven uit de Merovingische
periode aangetroffen aan de zuidwestelijke rand van het opgravingsterrein. Reeds eerder was er al
één graf aan het licht gekomen in de centrale sector van het opgravingsterrein. Aan de zuidwestelijke
rand bleek één van de graven onder de aangrenzende betonplaten door te lopen waardoor het
vermoeden bestaat dat het grafveld zich in westelijke richting verder uitstrekt onder de aanpalende
percelen die niet tot de opgravingszone behoorden (Fig. 18).
In de volgende punten zal de gebruikte methodiek beschreven worden waarna elk graf afzonderlijk in
detail besproken wordt. Daarna volgen een analyse en een synthese van de opgravingsresultaten.
Aangezien de eigenlijke verwerking van het archeologisch materiaal nog aangevat moet worden, zal
een voorlopig overzicht ervan volstaan. Eindigen doen we met een algemeen besluit.

2. Toegepaste methodiek
Omdat het vrij snel duidelijk was dat we met grafcontexten te maken hadden, werd er geopteerd om
de graven volledig via de schaaftechniek te onderzoeken. Behalve een algemeen grondplan op schaal
1/20 werd er op verschillende relevante niveaus een deelgrondplan op schaal 1/10 gemaakt en de
hoogte ervan ingemeten. De positie van het aangetroffen archeologisch materiaal en de sporen van
de lijkschaduwen werden eveneens op deze plannen aangeduid. De hevige vorst tijdens de laatste
week van het archeologisch onderzoek zorgde ervoor dat de vulling van de graven tot 15 cm diep
bevroren was. Op dat moment werd de beslissing genomen om de bevroren laag met de kraan te
verwijderen maar het is onwaarschijnlijk dat hierdoor archeologische gegevens verloren gegaan zijn.
Van elk graf werden eveneens één of meerdere grondstalen genomen die in een volgende fase van
de verwerking verder uitgezeefd zullen worden met het oog op zaden- en vruchtenonderzoek.
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3. Grondplan Merovingisch grafveld

Fig. 18: Algemeen grondplan van het grafveld met de acht graven aangeduid in het blauw.
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4. Detailbeschrijving van de afzonderlijke graven
4.1. Graf 1 (spoor 69)
Dit inhumatiegraf met NNO-ZZW oriëntering lag schijnbaar geïsoleerd in de centrale sector van het
opgravingsterrein. Het graf werd zichtbaar vanaf + 35 cm15 en verdween op + 28 cm. Een grafkuil was
niet zichtbaar. De buitenafmetingen van de grafkist op het eerste opgravingsniveau bedroegen 2,50 m
x 0,76 m. De grafkist was zichtbaar in de vorm van blauwgrijze bandjes in de bodem met een
gemiddelde dikte hadden van 10 cm (Fig. 19 en 20).

Fig. 19: Grondvlak van spoor 69 (Tekening: E. Mahy – K.U. Leuven).

Een lijkschaduw van de benen was zichtbaar op niveau + 32 cm. Er waren geen sporen van tandenof botresten. Vondsten binnen de grafkist:
a. Lage, reducerend gebakken schaal met ingekraste golflijn en vlakke lijn op het bovendeel van
het stuk, aangetroffen aan het voeteinde tussen de voeten (Fig. 21-1).
b. IJzeren gesp, aangetroffen ter hoogte van het bekken.
c.

Blauwgrijze glazen kraal, aangetroffen ter hoogte van de hals (sterk gefragmenteerd).

d. 1 zwarte en 4 rood-witte kralen in glaspasta (1 rood-witte kraal aangetroffen ter hoogte van de
hals, de overige kralen aangetroffen tijdens het uitzeven van de grondstalen) (Fig. 1-2 en 1-3).
e. 1 kraal in barnsteen (zeer sterk gefragmenteerd).
Mogelijk kan op basis van deze grafgiften gedacht worden aan een vrouwelijke begraving.

15

Hoogten gemeten vanaf het vaste meetpunt op de opgraving waarvan de hoogte t.o.v. het geodetisch punt aan
de Nerviërsstraat nog bepaald moet worden.
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Fig. 20: Spoor 69, grondvlak.

1)

2)

3)
Fig. 21: Grafgiften uit spoor 69: lage, reducerend gebakken schaal (1),
zwarte kubusvormige kraal (2) en vier rood-witte kralen (3).

In de onmiddellijke omgeving van dit graf werd deze losse Merovingische
kraal aangetroffen (Fig. 22). Het blijft echter onduidelijk of ze afkomstig is uit
spoor 69 of toebehoorde aan een nabijgelegen graf. Waarschijnlijk werden
een aantal graven in deze zone recent verstoord, enerzijds door erosie en
anderzijds door het aanleggen van de verkavelingswegen en andere
nutsvoorzieningen.

Fig. 22: Losse Merovingische kraal.
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4.2. Graf 2 (spoor 7 = spoor 94)
Dit inhumatiegraf met een NNO-ZZW oriëntering
(38° in oostelijke richting) bevond zich in de
zuidwestelijke sector van het opgravingsterrein.
Het graf werd zichtbaar vanaf + 115 cm. Op dit
eerste

niveau

en

het

daaropvolgende

opgravingsniveau van + 94 cm was een grafkuil
zichtbaar met een lengte van 4 m en een breedte
van 1,15 m. De grafkist, in de bodem zichtbaar als
blauwgrijze bandjes met een gemiddelde dikte van
8 cm, bevond zich in het westelijke gedeelte van
de grafkuil. De grafkist had een lengte van 2,18 m
en een breedte van 60 cm. In het oostelijk

Fig. 23: Grondvlak van spoor 94

gedeelte van de grafkuil waren noch sporen van

(Tekening: E. Mahy – K.U. Leuven).

een begraving noch van archeologisch materiaal
aanwezig. Er werd geen lijkschaduw opgemerkt. Ook sporen van tand- of botresten ontbraken
waardoor geen informatie beschikbaar is over het geslacht van de overledene. Het graf verdween op
een diepte van + 84 cm (Fig. 23). Vondsten in de vulling van het graf:
a. Enkel een beperkt aantal kleine aardewerkfragmentjes waarvan het niet altijd even duidelijk is
of ze van Romeinse of Merovingische origine zijn.

4.3. Graf 3 (spoor 8)
Dit inhumatiegraf met een NNO-ZZW oriëntering
(36° in oostelijke richting) bevond zich in de
zuidwestelijke sector van het opgravingsterrein.
Het graf werd zichtbaar op een diepte van + 99
cm. Op dit niveau tekende zich een grafkuil af met
een lengte van 1,87 m en een maximumbreedte
van 1 m. Binnen deze grafkuil was een grafkist
zichtbaar, in de vorm van blauwgrijze bandjes met
een dikte van 4 cm, met een lengte van 1, 87 m en
een breedte van 50 cm. Op het niveau + 98 cm/ +
Fig. 24: Grondvlakken van spoor 8 op verschillende

95 cm werden de twee dwarsbalkjes zichtbaar

niveaus (Tekening: E. Mahy – K.U. Leuven).

waarop de kist in de grafkuil geplaatst was. Op dit

niveau versmalde de grafkist tot een lengte van 1, 70 m en een breedte van 34 cm. Op het niveau +
92 cm was de aflijning van de grafkist en de grafkuil volledig verdwenen. Op dit niveau waren enkel de
dwarsbalkjes nog zichtbaar. Ze hadden een gemiddelde lengte van 87 cm en een gemiddelde breedte
van 10 cm. Deze balkjes verdwenen op een diepte van + 88 cm. Op het niveau + 98 cm/ + 95 cm
werden sporen van een lijkschaduw van de schedel, de onderkaak, de armen en de benen zichtbaar
(Fig. 24). Vondsten binnen het graf:
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a. Bodem van een potje in aardewerk, aangetroffen aan het voeteinde.
b. IJzeren gesp, aangetroffen ter hoogte van het bekken.
c.

Kraal in barnsteen, aangetroffen ter hoogte van de bovenzijde van de schedel.

d. Klein aantal fragmentjes Romeins aardewerk in de vulling van het graf.
Mogelijk kan op basis van deze grafgiften gedacht worden aan een vrouwelijke begraving.

4.4. Graf 4 (spoor 9)
Dit inhumatiegraf met een NNO-ZZW oriëntering
(38° in oostelijke richting) werd aangetroffen in de
zuidwestelijke sector van het opgravingsterrein.
Het graf werd zichtbaar op een diepte van + 100
cm. Op dit niveau was de grafkist met een lengte
van 2,20 m en een breedte van 90 cm zichtbaar in
de vorm van blauwgrijze bandjes met een dikte
van 4 cm. Aan de westelijke zijde was de aflijning
van deze grafkist onduidelijk. Op het niveau + 94
cm werd ook de aflijning van de grafkuil, met een
lengte van 2,20 m en een breedte van 1,64 m
zichtbaar (Fig. 26). Op het niveau + 90 cm was de
grafkist versmald tot 84 cm. De lengte bleef
onveranderd. De grafkuil had op dit niveau een
lengte van 2, 30 m en een breedte van 1,75 m.
Een homogeen grijze ‘kuil’ die de vulling van het

Fig. 25: Grondvlakken van spoor 9 op verschillende
niveaus (Tekening: E. Mahy – K.U. Leuven).

graf aan de westzijde op dit niveau leek te
doorsnijden kan mogelijk beschouwd worden als een plunderkuil. Op dit niveau waren de eerste
sporen van dwarsbalkjes zichtbaar. Op het niveau + 77 cm was de aflijning van de grafkuil volledig
verdwenen. Op dit niveau bevond zich het onderste gedeelte van de grafkist. De aflijning van de
dwarsbalkjes was hier goed zichtbaar. Ze hadden een lengte van 1,45 m en een breedte van 10 cm.
De noordoostelijke balk was iets dieper ingezet dan de zuidoostelijke balk. Er konden geen
skeletresten

of

een

lijkschaduw

herkend

worden, mogelijk

veroorzaakt door

de

slechte

weersomstandigheden (vorst). Het graf was volledig verdwenen op + 72 cm (Fig. 25).
Vondsten binnen het graf:
a. Blauwgrijs glazen kraaltje in een apart, ondiep kuiltje buiten de grafkuil.
b. Zilveren gesp met ijzeren middenstuk in de grafkuil.
c.

Twee ijzeren nagels, vermoedelijk afkomstig van de grafkist.

d. Verschillende kleinere ijzeren (13-tal) voorwerpen die nog niet geïdentificeerd konden worden.
e. IJzeren wapen, aangetroffen op de bodem van de grafkist.
f.

Talrijke fragmenten aardewerk uit de Romeinse periode in de vulling van het graf.

Mogelijk kan op basis van deze grafgiften (wapen en ontbreken aan kralen) gedacht worden aan
een mannelijke begraving.
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Fig. 26: Houten grafkist en grafkuil van graf 4.

4.5. Graf 5 (spoor 92)
Dit inhumatiegraf met een NNO-ZZW oriëntering
(38° in oostelijke richting) lag in de zuidwestelijke
sector van het opgravingsterrein. Het graf werd
zichtbaar op een diepte van + 109 cm. Op dit
niveau was de 2,40 m lange grafkist zichtbaar. De
breedte ervan bedroeg ongeveer 90 cm. Enkel aan
de noordelijke en de westelijke zijde was de kist
afgelijnd door middel van een blauwgrijs bandje
met een dikte van ongeveer 4 cm. Vanaf het
eerste niveau tot op het niveau + 92 cm werd de
garfkist

aan

de

westelijke

zijde

blijkbaar

doorsneden door een ‘kuil’ met een donkergrijze,

Fig. 27: Grondvlak van spoor 92 op verschillende
niveaus (Tekening: E. Mahy – K.U. Leuven).

homogene vulling. Mogelijk betreft het hier een
plunderkuil. De grafkist versmalde verder tot 85 cm (op niveau + 92 cm) en uiteindelijk tot 76 cm (op
niveau + 74 cm). De lengte bleef echter quasi onveranderd. Ook aan de oost- en de zuidzijde tekende
de grafkist zich op een hoogte van + 74 cm af door middel van een blauwgrijs bandje. Sporen van de
grafkuil werden niet aangetroffen. Op een hoogte van + 61 cm werden sporen waargenomen van de
lijkschaduw (de armen en de benen). Op verschillende niveaus konden kleine stukjes bot
gerecupereerd worden. Het westelijk deel van het graf verdween op + 60 cm, het oostelijk gedeelte op
+ 54 cm (Fig. 27). Vondsten binnen het graf:
a. Reducerend gebakken knikpot met rolstempelversiering op het bovendeel van de pot,
aangetroffen aan het voeteinde en binnen de grafkist (Fig. 36).
b. Oxiderend gebakken knikpotje zonder versiering aangetroffen aan het voeteinde en binnen de
grafkist (Fig. 36).
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c.

IJzeren wapen (lanspunt?), aangetroffen bij het aardewerk aan het voeteinde van de
overledene.

d. IJzeren nagel.
e. Verschillende kleinere fragmentjes aardewerk waaronder Romeins aardewerk (terra sigillata)
in de vulling van het graf.

4.6. Graf 6 (spoor 93)
Dit inhumatiegraf met een NNO-ZZW oriëntering (38° in oostelijke richting) bevond zich in de
zuidwestelijke sector van het opgravingsterrein. Dit graf werd zichtbaar op niveau + 119. De grafkuil
had een lengte van 2,40 m en een breedte van 1,20 m. De grafkist, met een grootte van 2,30 m x 72
cm, tekende zich in de bodem af door blauwgrijze bandjes waarvan de dikte varieerde tussen 4 cm en
14 cm. Op niveau + 97 cm bleef de grootte van de grafkuil onveranderd. De grafkist had op dit niveau
een lengte van 2,15 m en een breedte van 62 cm. Op het derde opgravingsniveau, + 78 cm, had de
grafkuil een lengte van 1,55 m en een breedte van 1 m. De afmetingen van de grafkist bedroegen op
dit niveau 1,72 cm x 42 cm. De dikte van de blauwgrijze bandjes varieerde van 2 cm tot 4 cm. Het graf
verdween op + 74 cm (Fig. 28).

Fig. 28: Grondvlak van spoor 94
(Tekening: E. Mahy – K.U. Leuven).

Op + 78 cm werden ook sporen zichtbaar van de lijkschaduw van de overleden persoon met name
van de schedel, de armen en de benen (Fig. 29). Er konden eveneens een beperkte hoeveelheid
botfragmentjes gerecupereerd worden.
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Fig. 29: Goed bewaarde lijkschaduw in graf 6.

Vondsten uit het graf:
a. Reducerend gebakken knikpot met rolstempelversieringen op het bovendeel van de pot,
aangetroffen aan het voeteinde van de overledene (Fig. 30-1).
b. 45 kralen met verschillende vormen, kleuren, versieringen, grootten, aangetroffen ter hoogte
van de hals en de linkerpols. De kralen zijn vervaardigd in ceramiek, glas, glaspasta en
barnsteen (Fig. 30-2).
c.

Kraal die opvallend groter en zwaarder was dan de overige kralen en vermoedelijk als
koordverzwaarder geïnterpreteerd kan worden. Dit object bevond zich ter hoogte van het
bekken (Fig. 30-2).

d. IJzeren gesp, aangetroffen ter hoogte van het bekken (Fig. 30-4).
e. IJzeren voorwerp dat geïnterpreteerd kan worden als een riemverdeler (mogelijk paardentuig)
(Fig. 30-3).
f.

Reeks aaneengekitte schakels (Fig. 30-5).
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g. IJzeren nagel.
h. Klein ijzeren voorwerp dat nog niet geïdentificeerd kon worden.
i.

Verschillende kleinere fragmentjes Romeins aardewerk.

Mogelijk kan op basis van deze grafgiften gedacht worden aan een vrouwelijke begraving.

1)

2)

3)

4)

5)
Fig. 30: Goed bewaarde vondsten uit graf 6: 1) een reducerend gebakken knikpot, 2) kralen,
3) een riemverdeler, 4) een gesp en 5) aaneengekitte schakels.

4.7. Graf 7 (spoor 95)
Omdat dit graf zich op de grens van het opgravingsterrein bevond, kon slechts een deel van het
blauwgrijze bandje van de grafkist en een beperkte oppervlakte van de vulling van de grafkist
vrijgelegd en onderzocht worden. Het spoor kwam tevoorschijn op niveau + 91 cm en verdween op
niveau + 72 cm. Sporen van een grafkuil, dwarsbalkjes of van een lijkschaduw konden niet herkend
worden. Er werd geen archeologisch materiaal aangetroffen in de onderzochte vulling.
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4.8. Graf 8 (spoor 149)
Dit inhumatiegraf met een NNO-ZZW oriëntering
bevond zich in de zuidwestelijke sector van het
opgravingsterrein.

Dit

spoor

kwam

op

het

archeologisch niveau + 97 cm tevoorschijn als een
onregelmatige langwerpige kuil met een lengte van
3,10 m en een breedte van 1,60 m. In de centrale,
homogeen buingrijze vulling van deze kuil was een
onregelmatige,

homogeen

donkergrijze

vlek

zichtbaar die zich ook op de daaronderliggende
niveaus verderzette. Op dit eerste niveau kon niet
vastgesteld worden dat het een Merovingisch graf

Fig. 31: Grondvlakken van spoor 149 op verschillende

betrof. De grafkist lijnde zich nog niet af door

niveaus (Tekening: E. Mahy – K.U. Leuven).

middel van blauwgrijze bandjes. Door de minder goede opgravingsomstandigheden kon enkel het
noordelijk gedeelte van dit graf onderzocht worden. Door spiegeling kon ook het zuidelijk gedeelte
gereconstrueerd worden. Op niveau + 95 cm werd duidelijk dat dit spoor eveneens als Merovingisch
graf geïnterpreteerd kon worden. De 2,50 m lange grafkist tekende zich aan de noordelijke en de
oostelijke zijde af door middel van een blauwgrijs bandje. Het onderzochte deel van de grafkist had
een breedte van 46 cm (dus totale breedte = 92 cm). Rond de grafkist tekende zich een 2,70 m lange
grafkuil af met een breedte van 62 cm (totale breedte = 124 cm). De
donkergrijze vlek die op het eerste niveau zichtbaar was, tekende zich
ook op dit niveau verder af maar bestond nu uit twee delen met een
onregelmatige vorm. Het meest westelijk deel had een lengte van 1,97
m en een breedte die varieerde tussen 7 cm en 31 cm (dus totale
breedte tussen 14 cm en 62 cm). De lengte van het oostelijk deel
bedroeg 46 cm. De breedte varieerde tussen 5 cm en 39 cm (dus een
totale breedte tussen 10 cm en 78 cm). Deze onregelmatige vlekken
tekenden zich volledig af binnen de eigenlijke grafkist. Mogelijk betreft
het hier de restanten van een plunderkuil die aan het hoofd- en het
voeteinde aangelegd werd. Op het niveau + 54 cm waren deze kuilen Fig.

32:

Aardewerk

dat

volledig verdwenen. De grafkist had op dit niveau een lengte van 2,18 m

mogelijk meegegeven werd in

en een buitenbreedte van 25 cm (totaal = 50 cm) aan het hoofdeinde.

een apart kistje buiten de

De buitenbreedte aan het voeteinde bedroeg 50 cm (totaal = 1 m). De

grafkuil.

dikte van de blauwgrijze bandjes varieerde tussen 5 cm en 7 cm. Aan
de oostzijde van het graf en buiten de eigenlijke grafkist werd op dit niveau een blauwgrijze rechthoek
zichtbaar van 50 cm x 37 cm. Mogelijk gaat het hier om een apart kistje dat aan het voeteinde van de
overledene maar buiten de eigenlijke grafkist meegegeven werd (Fig. 32). Sporen van dwarsbalkjes,
resten van het skelet of sporen van een lijkschaduw ontbreken volledig (Fig. 31). Het graf verdween
op niveau + 42 cm. Vondsten binnen het graf:
a. Reducerend gebakken knikpot met rode kern en rolstempelversieringen op het bovendeel van
de pot, aangetroffen binnen het aparte kistje (?) aan het voeteinde van de grafkist.
b. IJzeren wapen (lanspunt?), aangetroffen aan het voeteinde van de overledene.
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c.

Enkele kleinere stukjes ijzer die nog niet geïdentificeerd konden worden.

d. Verschillende kleinere fragmentjes ceramiek in de vulling van het graf waarvan er enkelen als
Romeins aardewerk geïnterpreteerd konden worden.

5. Analyse en synthese
5.1. Situering van het grafveld
Vanuit topografisch standpunt bevindt het grafveld zich op de noordelijke rand van een noordoostzuidwest georiënteerd plateau (Kalkoven).

In totaal werden 8 graven vrijgelegd. 7 graven bevonden zich aan de meest zuidwestelijke rand van
het opgravingsterrein terwijl 1 graf geïsoleerd voorkwam in de centrale sector van het terrein. In de
onmiddellijke nabijheid ervan werd een losse Merovingische kraal aangetroffen. Waarschijnlijk werden
een aantal graven recent verstoord, enerzijds door erosie en anderzijds door het aanleggen van de
verkavelingswegen en andere nutsvoorzieningen. In westelijke richting strekt het grafveld zich nog
verder uit over de aanpalende percelen waardoor we de totale omvang ervan niet kennen (Fig. 18 en
33).

5.2. Interne structuur van het grafveld
Alle graven zijn inhumatiegraven met een NNO-ZZW oriëntatie. Vier graven oversneden een oudere,
Romeinse spitsgracht. Kenmerkend voor de interne structuur van het grafveld is dat de zeven graven
aan de zuidwestelijke rand van het opgravingsterrein in twee rijen aangelegd waren (rijengrafveld)
(Fig. 18 en 33).

Fig. 33: Deel van het Merovingisch grafveld in de
zuidwestelijke sector van het opgravingsterrein.
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5.3. Manier van bijzetten
De manier van bijzetten was vrij uniform. Alle individuen waren begraven in rechthoekige houten
kisten – herkenbaar aan een fijne, blauwgrijze band in de bodem – die in een rechthoekige grafkuil
werden geplaatst. Bij twee graven waren de houten dwarsbalkjes zichtbaar waarop de grafkist rustte
(Fig. 34 en 35). Bij één graf was de grafkuil opvallend groter. De grafkist zelf bevond zich in de meest
westelijke helft van de kuil. Mogen we aannemen dat de noordelijke helft oorspronkelijk bedoeld was
voor de bijzetting van een tweede grafkist?

Fig. 34: De overledenen werden begraven in rechthoekige houten kisten.
Fig. 35: Houten dwarsbalkjes waarop de grafkist rustte, zichtbaar bij graf 3.

5.4. Plunderkuilen (?)
Bij twee graven (graf 4 en graf 8 werden mogelijk sporen aangetroffen van een plunderkuil. De
atypische positie van het glazen kraaltje en een ijzeren nagel (buiten de grafkuil) en de gesp (in de
grafkuil) bij graf 4 en het gebrek aan veel archeologisch materiaal in graf 8 kunnen vermoedelijk
hiermee in verband gebracht worden. Deze plunderingen moeten waarschijnlijk in de Merovingische
periode zelf gesitueerd worden.

5.5. Skeletresten
De schommelende watertafel heeft er voor gezorgd dat de skeletten niet bewaard waren. Binnen vier
grafkisten waren wel vage sporen te herkennen van een lijkschaduw. Bij twee graven werden nog
verschillende broze stukjes bot van enkele grote beenderen aangetroffen.
Omdat de skeletresten niet bewaard zijn, kan het geslacht van de overledenen moeilijk vastgesteld
worden. Mogelijk kunnen de afmetingen van de kisten en de studie van de grafinhoud verdere
gegevens opleveren over mannelijke versus vrouwelijke begraving. Op basis van de huidige informatie
van het archeologisch materiaal gaat het om minstens drie vrouwengraven en één mannengraf. Bij de
andere vier graven kunnen nog geen uitspraken gedaan worden over het geslacht van de overledene.
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5.6. Archeologisch materiaal en datering
De graven bevatten heel wat archeologisch materiaal. Een eerste
vondstencategorie wordt gevormd door het aardewerk. In totaal werden
vijf intacte knikpotten aangetroffen. Deze ceramiek bevond zich telkens
aan het voeteinde van de overledene. Bij vier graven bevond het
aardewerk zich binnen de eigenlijke grafkist. Bij één graf werd het
vaatwerk in een apart kistje (?) buiten de eigenlijke grafkist meegegeven.
Vier biconische potten waren reducerend gebakken. Het bovendeel van
drie exemplaren was versierd met rolstempelversieringen, terwijl één stuk
een ingekraste golflijn als versiering had. Eén kleiner oxiderend
gebakken knikpotje was niet versierd.

Fig. 36: Aardewerk in graf 5.

Behalve aardewerk werden er ook verschillende voorwerpen in ijzer meegegeven aan de dode.
Wegens de schommelende watertafel zijn zij sterk gecorrodeerd waardoor de identificatie sterk
bemoeilijkt wordt. Nu reeds is duidelijk dat het wellicht gaat om verschillende gespen (allen
aangetroffen ter hoogte van het bekken), een riemverdeler (mogelijk paardentuig), enkele wapens en
verschillende nagels waarmee de grafkisten gemaakt werden. De functie van verschillende kleinere
stukjes ijzer kon nog niet achterhaald worden. Na de noodzakelijke conservatie- en restauratiefase
zullen deze voorwerpen verder bestudeerd worden. Voorwerpen in brons, munten en fibulae
ontbraken volledig.

Een derde categorie van archeologisch materiaal wordt gevormd door de kralen. In totaal werden in
de verschillende graven meer dan 50 kralen aangetroffen. Het gaat om kralen in ceramiek, glas,
glaspasta en barnsteen met verschillende vormen, grootten, kleuren, versieringen,… De meeste
kralen bevonden zich ter hoogte van de hals en zijn waarschijnlijk afkomstig van een halsketting. In
één graf werden er ook enkele kralen aangetroffen ter hoogte van de pols, vermoedelijk afkomstig van
een armbandje. Eén kraal die opvallend zwaarder is dan de overige kralen en gevonden werd ter
hoogte van het bekken kan als koordverzwaarder geïnterpreteerd worden.

Glazen bekers of andere voorwerpen in glas werden niet aangetroffen in de graven.

De verschillende vondsten uit de grafcontexten werden nog niet in detail onderzocht maar een eerste
indruk van de karakteristieke vormen en versieringen van het aardewerk laat toe deze graven te
dateren in de 6de eeuw n.C. De kleine hoeveelheid Romeins aardewerk dat in enkele graven
aangetroffen werd, kan verklaard worden door het feit dat vijf Merovingische graven in de opvulling
van een oudere, Romeinse gracht aangelegd waren.

5.7. Diepte van de graven en mate van bewaring
De diepte waarop de verschillende graven zichtbaar werden, varieerde van + 35 cm tot + 119 cm. De
gemiddelde diepte waarop ze aan het licht kwamen bedroeg + 95 cm. De diepte waarop de graven
ingezet werden, varieerde van + 28 cm tot + 88 cm. Het gemiddelde bedroeg + 64 cm. De bewaring
van de graven varieerde van 7 cm tot 55 cm. Gemiddeld waren ze 31 cm diep bewaard.
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De cijfergegevens van graf 1 wijken in grote mate af van deze van de andere graven. De diepte
waarop het graf zichtbaar werd en verdween, waren opmerkelijk groter dan bij de andere 7 sporen.
Vermoedelijk kan dit verklaard worden door het feit dat de graven op een helling aangelegd werden.
Graven 2 tot en met 8 lagen ingeplant op het bovenste gedeelte van de helling terwijl graf 1 zich op
een lager deel van de helling bevond. Mogelijk heeft erosie en opname in de ploeglaag ervoor
gezorgd dat een aantal graven, aanwezig in de onmiddellijke nabijheid van graf 1, verdwenen zijn. De
losse kraal die in deze zone aangetroffen werd, bevestigt dit vermoeden. Graf 1 was slechts 7 cm diep
bewaard. Mogelijke andere graven in deze zone, die minder diep ingeplant waren, zijn eveneens
verdwenen. Graf 1 is dus naar alle waarschijnlijkheid minder geïsoleerd dan het op het eerste zicht
leek (Fig 37).

Graf en spoor
Graf 1 = spoor 69
Graf 2 = spoor 7/94
Graf 3 = spoor 8
Graf 4 = spoor 9
Graf 5 = spoor 92
Graf 6 = spoor 93
Graf 7 = spoor 95
Graf 8 = spoor 149
Gemiddelde

Diepte waarop het
Diepte waarop het
graf zichtbaar werd (+) graf verdween (+)
28
35
84
115
88
99
72
100
54
109
74
119
72
91
42
97
64
95

Dikte van bewaring van het
graf
7
31
11
28
55
45
19
55
31

Fig. 37: Tabel met de diepte waarop de graven aan het licht kwamen en verdwenen
en de dikte van bewaring.

5.8. Het Merovingisch grafveld van Asse in zijn Vroegmiddeleeuwse context
Hoewel aangenomen kan worden dat dit grafveld behoorde tot een Vroegmiddeleeuwse nederzetting
in de onmiddellijke nabijheid, werden er tijdens het archeologisch onderzoek geen sporen van
bewoning uit deze periode waargenomen. Ook elders in Asse-centrum werden nog nooit eerder
sporen uit de Merovingische periode aangetroffen.

De wetenschappelijke studie van de opgravingsresultaten en het vondstmateriaal (aardewerk, metalen
voorwerpen en kralen) evenals het verder uitzeven van de grondmonsters zullen het in de nabije
toekomst mogelijk moeten maken om deze graven in een ruimere context te plaatsen. Tevens zullen
de onderzoeksresultaten een nieuw licht werpen op de Vroegmiddeleeuwse occupatie in Vlaanderen
in het algemeen en in Asse en omgeving in het bijzonder.

6. Besluit
De vondst van deze Merovingische graven uit de 6de eeuw n.C. is voor Asse van uitzonderlijk belang
omdat er nog nooit eerder sporen uit de Vroege-Middeleeuwen aangetroffen waren in het centrum van
de gemeente. Hoewel er geen skeletresten bewaard gebleven zijn, waren de graven nog in vrij goede
staat. Ze bevatten onder meer intacte stukken aardewerk, kledingsaccessoires (ijzeren gespen,
koordverzwaarder), kralen van halskettingen en armbanden en enkele wapens.
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De verdere wetenschappelijke studie van de opgravingsresultaten en het vondstmateriaal (aardewerk,
metalen voorwerpen en kralen) evenals het verder uitzeven van de grondmonsters zullen het in de
tweede fase van de verwerking mogelijk moeten maken om deze graven in een ruimere context te
plaatsen. Tevens zullen de onderzoeksresultaten een nieuw licht werpen op de Vroegmiddeleeuwse
occupatie in Vlaanderen in het algemeen en in Asse en omgeving in het bijzonder.
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C. Romeinse periode
1. Inleiding
De overgrote meerderheid van de onderzochte archeologische sporen (115 sporen - 62,5%) was
afkomstig uit de Romeinse periode.
Het betreft de afwateringsgrachten van de Romeinse weg richting Rumst, talrijke afvalkuilen waarvan
de

primaire

functie

niet

altijd

duidelijk

was

(mogelijk

enkele

afzonderlijke

paalkuilen,

leemwinningskuilen, silo’s, een waterput en een kuil met crematieresten), verschillende greppels en
twee V-vormige grachten, een pottenbakkersatelier met twee goed bewaarde ovens en bijhorende
afvalkuilen en een 3de-eeuwse dempingslaag bestaande uit drie dakpanconcentraties.
In de hiernavolgende punten zullen deze verschillende sporen en structuren verder in detail
besproken worden.

2. De Romeinse weg
2.1. Methodiek en beperkingen
Tijdens het archeologisch onderzoek werd een Romeinse weg aangesneden die dwars over het
opgravingsterrein liep. Wegens de contractueel opgelegde voorwaarde (beperking van de diepte op
de plaats

waar

de huizen

worden ingeplant)

en de voorafgaandelijke aanleg van de

verkavelingswegen, kon de structuur niet over de volledige lengte ingetekend en gecoupeerd worden.
Deze weg liep over een lengte van ongeveer 85 m dwars over het opgravingsterrein. Rekening
houdend met de beperkingen kon hij slechts over een lengte van 28 m onderzocht worden. In
Kwadrant I en II werd hij enkel in de vakken AB 5, AB 6, C 5, C 6, C 7, F 8 en F9 vlakdekkend
vrijgelegd. In Kwadrant IV kon hij niet onderzocht worden waardoor we geen zekerheid hebben over
de aansluiting van de Romeinse weg met de rechtlijnige V-vormige gracht (infra). Er werden eveneens
twee machinale doorsneden gemaakt op deze weg. De inplanting van deze coupes werd bepaald
door de opgelegde voorwaarden. Zo werd, omwille van de dieptebeperking, de doorsnede in E 7 en E
8 niet loodrecht op de Romeinse weg aangelegd. Het maken van een loodrechte doorsnede was
enkel mogelijk in C 5, C 6 en C 7. Op de plaats waar men de verkavelingsweg aanlegde, kon de
Romeinse weg op geen enkele manier onderzocht worden. Omwille van al deze voorwaarden en
beperkingen zal zijn exacte verloop op het opgravingsterrein enigszins hypothetisch en
gefragmenteerd blijven (Fig. 38).

2.2. Grachten
Dwars over het opgravingsterrein werden twee parallelle grachten (sporen 160 en 161) aangetroffen
met een onderlinge afstand van 5 m en een noordzuid oriëntatie. De meest oostelijke gracht (spoor
161) had in het grondvlak een breedte van ongeveer 3 m. De breedte van de westelijke gracht (spoor
160) varieerde aan het sleufoppervlak van 1,40 m, over 2,20 m tot 2,60 m (Fig. 38). Beide grachten
werden in het vlak gekenmerkt door een homogene, donkergrijze tot zwarte lemige tot kleiige vulling
waarin aardewerk, rolkeien en stukken kalkzandsteen aanwezig waren. De oostelijke gracht werd in
het zuidoosten doorsneden door een cirkelvormig spoor dat als een waterput geïnterpreteerd werd
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(supra). De twee parallelle grachten werden beschouwd als de afwateringsgrachten van een
Romeinse weg die in noordelijke richting afhelde.

Fig. 38: Twee parallelle grachten die dwars over het terrein liepen worden geïnterpreteerd als de
afwateringsgrachten van de Romeinse weg richting Rumst.

Op deze afwateringsgrachten werden twee machinale doorsneden gemaakt: coupe AB in C 5, C 6 en
C 7 en coupe XY in E 6, E 7 en E 8. Omwille van de opgelegde dieptebeperking kon coupe XY niet
loodrecht op beide grachten aangelegd worden waardoor de profieltekening met de nodige
voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden.

De westelijke afwateringsgracht (spoor 160) werd gekenmerkt door een V-vormig profiel. De oostelijke
gracht (spoor 161) had een min of meer vlakke bodem (Fig. 39 en 40). Beide grachten vertoonden
onderaan geen sedimentatielaagjes waardoor het vermoeden bestaat dat de grachten tijdens hun
gebruik goed onderhouden werden. De opvulling van deze afwateringsstructuren bestond telkens uit
één pakket aarde waarin verschillende laagjes onderscheiden konden worden. Bij de westelijke gracht
varieerde de kleur van de lemige tot licht kleiige laagjes van donkergrijs tot donkergrijs-lichtblauw.
Laag (2) bevatte verschillende kleine stukjes verweerde kalkzandsteen. In laag (3) werden grotere en
vaak minder verweerde stukken kalkzandsteen aangetroffen. Laag (4) werd gekenmerkt door een
grotere concentratie verweerde kalkzandsteen. In het vulpakket van de oostelijke gracht werd een
donkergrijs lemig en een donkergrijs kleiig laagje aangetroffen. Vermoedelijk werden beide grachten
na hun gebruik op relatief korte termijn gedempt. De westelijke gracht, met een diepte van – 138 cm,
was dieper uitgegraven dan de oostelijke gracht die een diepte had van – 84 cm.16 Dit heeft
vermoedelijk te maken met de hellingsgraad van het terrein waardoor de gracht aan de westzijde
meer regenwater diende op te vangen (Fig. 39).

16

Diepte bepaald ten opzichte van het centraal gelegen nulpunt op het opgravingsterrein. De diepte t.o.v. de
zeespiegel moet nog bepaald worden.
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Fig. 39: Profieltekening van de doorsnede op de twee afwateringsgrachten
(Tekening: E. Mahy – Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven).

Fig. 40: Profiel van de twee afwateringsgrachten langsheen de Romeinse weg richting Rumst.

2.3. Wegdek
Op basis van de afstand tussen de twee afwateringsgrachten kan besloten worden dat de eigenlijke
weg een breedte had van ongeveer 5 m. Van de eigenlijke weg (wegdek, funderingslagen, laag
aangestampte leem) werden er tijdens het archeologisch onderzoek geen sporen waargenomen. In de
zone tussen de grachten was er enkel moederbodem (leem) aanwezig. In het meest zuidelijk gedeelte
werd in het grondvlak, tussen de afwateringsgrachten, een zone aangetroffen die gekenmerkt werd
door een hoge concentratie verweerde kalkzandsteen en rolkeien. Ook de vulling van de
afwateringsgrachten bevatte verschillende grotere stukken kalkzandsteen. Daardoor bestaat het
vermoeden dat ook dit stuk weg geplaveid was (Fig. 41).
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Fig. 41: Grondvlak van de twee afwateringsgrachten langsheen de Romeinse weg richting Rumst.

2.4. Vergraving
Bovenop de reeds opgevulde afwateringsgrachten van de weg en de tussenliggende zone van het
wegdek lag een 3de-eeuws dumppakket met een dikte die varieerde van 10 tot 50 cm (infra) (Fig. 78).
Daaruit kan besloten worden dat de eigenlijke weg op deze plaats, na het buiten gebruik stellen,
vergraven/ uitgebroken werd. De afwateringsgrachten werden opgevuld met nederzettingsafval.
Nadien werd de zone opgevuld met een dumppakket waarin aardewerk en drie dakpanconcentraties
aangetroffen werden (infra). Met de aanleg van dit dumppakket was de Romeinse weg in deze zone
volledig buiten gebruik gesteld.
2.5. Interpretatie
In 1950 trof Prof. J.R. Mertens op de Kalkoven een geplaveid stuk van een Romeinse weg aan
waarvan hij vermoedde dat deze in de richting van Rumst liep. 17 Nadat Ch. Léva via luchtfotografie te
Asse-Koereit in 1987 een rechtlijnig spoor ontdekte, werd er op deze plaats een elektrische prospectie
en een kleinschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ook hier werd een Romeinse weg
aangetroffen. Het eigenlijke baandek was echter verdwenen. 18 Dit stuk baan lag min of meer in het
verlengde van de weg die door J.R. Mertens op de Kalkoven onderzocht werd. De Romeinse weg die
tijdens het archeologisch onderzoek aan de Krokegemseweg aangetroffen werd, bevindt zich op het
tracé van beide vroegere waarnemingen. Daardoor wordt de aangesneden weg geïnterpreteerd als de
Romeinse weg die vanuit de Romeinse nederzetting van Asse in de richting van Rumst liep.

2.6. Datering
Tijdens het archeologisch onderzoek langs de Krokegemseweg werd geen materiaal aangetroffen om
de aanleg van deze weg de dateren. De opvulling van de grachten kan op basis van een eerste indruk
van het archeologisch materiaal in de vulling gedateerd worden tussen het einde van de 2de eeuw n.C.
en de eerste helft van de 3de eeuw n.C. De demping van beide grachten en het uitgraven van het
17
18

Mertens 1951: 129-140; Scheltens 1981: 12-29.
Léva, Hus en Munaut 1990: 129-148.
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eigenlijke wegdek gebeurde vermoedelijk op relatief korte termijn. Daarna werd de zone opgevuld met
een dumppakket waarin 3de-eeuws materiaal aangetroffen werd. De aanleg van dit afvalpakket vormt
aldus een terminus ante quem voor het buiten gebruik stellen van de Romeinse weg.
Op basis van het archeologisch materiaal dat J.R. Mertens op de Kalkoven aantrof in de deklaag en
de daaronderliggende lagen (Gallische munt, toegeschreven aan de Atrebaten, een scherf van een
Arretijnse sigillata beker, een bronzen fibula uit de 1ste eeuw n.C., een fibula van het Aucissa-type, een
ijzeren fibulae uit de Laat-La Tène periode of het begin van de Romeinse bezetting, een kleine
bronzen knop gelijkend op een dergelijk voorwerp uit het kamp van Oberraden) dateerde hij de aanleg
van deze baan in het midden van de 1 ste eeuw n.C.19 Bij gebrek aan materiaal in de onderste vullagen
kon Ch. Léva geen constructiedatum voor de weg vooropstellen. 20 Over de datering van de aanleg
van de Romeinse baan vanuit Asse naar Rumst bestaat nog geen zekerheid. Een aanleg in de eerste
helft van de 1ste eeuw n.C. valt in ieder geval niet uit te sluiten. Met de aanleg van deze baan in het
gebied langsheen de huidige Krokegemseweg kwam de rest van deze noordoostelijke zone van de
vicus in de daaropvolgende periode verder tot ontsluiting. Getuige hiervan zijn de vele greppels,
grachten en kuilen die tijdens de opgraving aangetroffen werden.

3. Kuilen
3.1. Inleiding
Van alle Romeinse sporen vormen de kuilen de grootste groep met een totaal aantal van 92 (80%).
De primaire functie van de meeste kuilen is echter moeilijk te achterhalen. Sommigen werden
geïnterpreteerd als afzonderlijke paalkuilen, leemwinningskuilen, silo’s, een waterput en een kuil met
crematieresten. Deze sporen zullen hieronder verder in detail besproken worden. Uiteindelijk
geraakten al deze kuilen opgevuld met nederzettingsafval.

3.2. Paalkuilen
Sporen 21, 27, 32, 39, 41 A, 41 B, 43, 44 A, 47, 48, 51 A, 54, 72, 82, 101, 110 A, 110 B, 152, 163,
180, 193, 199 onderscheidden zich aan het opgravingsoppervlak van de andere sporen door hun
eerder kleine afmetingen en hun ronde of langwerpige vorm. Deze kuilen waren vaak ondiep en soms
vertoontden het profiel een revolvertasvorm.

Deze kuilen worden hieronder verder in detail besproken. De vermelde bewaarde dieptes van de
sporen in onderstaande tabel werden telkens gemeten t.o.v. het schaafvlak.

SPOORNUMMER EN

KENMERKEN AAN HET

KENMERKEN VAN HET

SITUERING

OPGRAVINGSVLAK

PROFIEL

Ellipsvormig
21, Kw. III

19

20

spoor

met

een

U-vormig

profiel

met

recht

maximumlengte van 1,00 m en een

aflopende wanden, een vlakke

maximumbreedte van 50 cm. De

bodem en een maximumdiepte

vulling bestond uit een bruingrijze

van 22 cm. De vulling bestond

Scheltens 1981: 23.
Léva, Hus en Munaut 1990: 129-148.
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leem met houtskoolspikkels en

uit een grijze tot grijsbruine, vrij

enkele brokjes verbrande leem.

homogene leem met weinig
houtskoolbrokjes

en

enkele

kleine, bleke, zandige vlekjes.

27, Kw. I

Onregelmatig vierkant spoor met

Dit

spoor

kon

slechts

een zijde van 1,00 m en een

gedeeltelijk onderzocht worden

homogene, grijze, lemige vulling.

waardoor we de vorm van het
profiel niet kennen. De vulling
bestond uit een homogene,
bruingrijze, lemige vulling.

Ellipsvormig

32, Kw. IV

spoor

met

een

U-vormig profiel met schuin

maximumlengte van 30 cm, een

aflopende

maximumbreedte van 14 cm en

convexe bodem. De maximum-

een

diepte bedroeg 12 cm. De

homogene,

vulling

met

grijze,

enkele

lemige

houtskool-

brokjes.

vulling

wanden

bestond

homogene,

grijze

en

een

uit

een

tot

grijs-

bruine leem met houtskoolspikkels. Het profiel was zeer
sterk gebioturbeerd.

39, Kw. IV

Halvemaanvormig spoor met een

U-vormig profiel. De maximum-

lengte van 90 cm, een maximum-

diepte bedroeg 14 cm. De

breedte

vulling

van

40

cm

en

een

bestond

uit

een

homogene, grijze, lemige vulling

homogene, grijze leem met

met houtskoolspikkels.

houtskool-

en

mangaan-

spikkels. Het profiel was zeer
sterk gebioturbeerd.

41A, Kw. IV

Ellipsvormig spoor met een lengte

U-vormig profiel. De maximum-

van 60 cm, een breedte van 60 cm

diepte bedroeg 12 cm. De

en

vulling

een

homogene,

grijsbruine,
enkele

lemige

verspreide

grijze
vulling

tot
met

houtskool-

brokjes.

bestond

homogene,

uit

een

grijze

tot

grijsbruine leem met weinig
houtskoolspikkels. Het profiel
was zeer sterk gebioturbeerd.

41B, Kw. IV

Onregelmatig cirkelvormig spoor

U-vormig profiel met een licht

met een diameter van 60 cm en

onregelmatige

bodem.

De

een homogene, grijsbruine, lemige

maximumdiepte

bedroeg

14

vulling met een weinig houtskool-

cm. De vulling bestaat uit een

spikkels.

homogene,

grijsbruine

leem

met weinig houtskoolspikkels.
Het profiel was zeer sterk
gebioturbeerd.
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Cirkelvormig

een

Onregelmatig U-vormig profiel

en een

met een maximumdiepte van 8

homogene, grijze, lemige vulling

cm en een homogene grijze

met enkele houtskoolspikkels.

leemvulling met weinig houts-

diameter
43, Kw. IV

spoor

met

van 40 cm

koolspikkels.

44A, Kw. IV

Quasi cirkelvormig spoor met een

U-vormig

diameter

maximumdiepte van 14 cm en

homogene,
vulling

47, Kw. IV

van 40 cm

met

en een

bruingrijze,
enkele

lemige

verspreide

een

profiel

bruingrijze

lemige

vulling

met

een

tot

grijze,

met

enkele

houtskoolspikkels.

verspreide houtskoolspikkels.

Ellipsvormig spoor met een lengte

U-vormig profiel met schuin

van 24 cm, een breedte van 20 cm

aflopende

en een homogene, grijze, lemige

maximumdiepte van 6 cm en

vulling

een homogene, grijze leem-

met

enkele

mangaan-

spikkels.

wanden,

een

vulling met enkele mangaanspikkels. Het profiel was sterk
gebioturbeerd.

48, Kw. IV

Ellipsvormig spoor met een lengte

U-vormig profiel met schuin

van 70 cm, een breedte van 30 cm

aflopende

en een homogene, grijze, lemige

maximumdiepte van 10 cm en

vulling

een homogene, grijze leem-

met

enkele

houtskool-

spikkels.

wanden,

een

vulling met weinig houtskoolspikkels. Het profiel was sterk
gebioturbeerd.

51A, Kw. IV

Ellipsvormig spoor met een lengte

U-vormig profiel met een licht

van 40 cm, een breedte van 20 cm

onregelmatige

en een homogene, grijze, lemige

maximumdiepte van 8 cm en

vulling met houtskoolspikkels en

een homogene, grijze leem-

brokjes verbrande leem.

vulling met enkele houtskool-

bodem,

een

brokjes en stukjes verbrande
leem.

54, Kw. IV

Halvemaanvormig spoor met een

U-vormig

lengte

maximumdiepte van 12 cm en

van

70

cm

en

een

profiel

maximumbreedte van 66 cm. De

een

bruine

vulling bestond uit een homogene,

lemige

bruine leem.

verspreide

tot

vulling

met

een

bruingrijze,
met

enkele

houtskoolspikkels.

Het profiel was sterk gebioturbeerd.

72, Kw. I

Ellipsvormig spoor met een lengte

U-vormig profiel met rechte

van 1,10 m en een maximum-

wanden.

breedte van 60 cm. De vulling

opgelegde
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Wegens

de

dieptebeperking

bestond

uit

een

donkerbruine

leem

homogene,
met

enkele

verspreide houtskoolbrokjes.

kon het spoor niet volledig
onderzocht worden waardoor
we de maximumdiepte niet
kennen. De vulling bestond uit
een homogene, donkerbruine
leem met enkele houtskoolstukjes.

82, Kw. IV

Ellipsvormig spoor met een lengte

Quasi revolvertasvormig profiel

van 1,14 m, een breedte van 90

met een maximumdiepte van

cm en een homogene, bruingrijze,

22 cm. De vulling bestond uit

lemige vulling.

een

homogene,

bruingrijze

leem.

101, Kw. III - wegkoffer

Driehoekig spoor met afgeronde

U-vormig profiel met schuin

hoeken, een maximumlengte van

aflopende

38 cm, een maximumbreedte van

maximumdiepte van 18 cm.

30 cm en een homogene, bruin-

Het grootste gedeelte van de

grijze lemige vulling met weinig

vulling bestond uit een pakket

houtskool.

van

wanden

homogene,

en

een

bruingrijze

leem met weinig houtskool.
Schuin oplopend met de wand
bevond zich een lens homogene, lichtgrijze leem.

110A, Kw. IV

Onregelmatig, ellipsvormig spoor

Zeer onregelmatig profiel met

met een maximumlengte van 60

een maximumdiepte van 38

cm, een maximumbreedte van 44

cm. De vulling bestond uit

cm en een homogene, lichtgrijze,

homogene, lichtgrijze leem.

lemige vulling.

110B, Kw. IV

Driehoekig spoor met afgeronde

Zeer onregelmatig profiel met

hoeken, een lengte van 1,30 m en

een maximumdiepte van 20

een maximumbreedte van 1,40 m.

cm. De vulling bestond uit een

De

homogene, lichtgrijze leem.

vulling

bestond

uit

een

homogene, lichtgrijze leem.
Onregelmatig

152, Kw. I

rechthoekig

spoor

Onregelmatig U-vormig profiel

met afgeronde hoeken, een lengte

met een maximumdiepte van

van 80 cm en een maximum-

32

breedte van 60 cm. De vulling

bovenste

bestond uit een homogene, bruin-

vulling

grijze, lemige vulling met houts-

homogene, grijsbruine vulling

koolbrokjes

met

en

kleine

verbrande leem.

stukjes

cm.

Het

grootste

gedeelte
bestond

brokjes

van
uit

houtskool

en
de
een

en

weinig verbrande leem. Oplopend met de wand van het
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profiel bevond zich een pakket
homogene, donkergrijze leem
met

verschillende

brokjes

houtskool. Bovendien bevatte
de vulling één lensje verspitte
leem.

163, Kw. III

Ellipsvormig spoor met een lengte

U-vormig profiel met schuin

van 1,04 m en een breedte van 80

aflopende

cm. De vulling bestond uit een

convexe bodem. De maximum-

homogene, donkergrijze tot zwarte

diepte bedroeg 38 cm. De

houtskoolrijke, lemige vulling die

vulling

plaatselijk kleiig aanvoelde .

homogene,

wanden

bestond

en

uit

een

een

donkergrijze

tot

zwarte houtskoolrijke leem die
kleiig aanvoelde.

180, Kw. III

Ellipsvormig spoor met een lengte

U-vormig

van 1,00 m en een breedte van 70

maximumdiepte van 26 cm en

cm. De vulling bestond uit een

een

homogene, grijze leem met grotere

lemige vulling met grotere en

stukjes houtskool.

kleinere stukjes houtskool.

Regelmatige

193, Kw. III

vijfhoek

met

een

profiel

homogene,

met

een

lichtgrijze,

U-vormig profiel met schuin

lengte en een breedte van 70 cm

aflopende

en een homogene, donkergrijze,

convexe bodem. De maximum-

lemige

diepte bedroeg 32 cm. De

vulling

met

houtskool-

brokjes.

wanden

en

een

vulling bestond uit een homogene, donkergrijze leem met
houtskoolstukjes.

199, Kw. I

Rechthoekig spoor met afgeronde

U-vormig profiel met schuin

hoeken, een lengte van 1,00 m en

aflopende wanden, een vlakke

een breedte van 60 cm. Het

bodem en een maximumdiepte

grootste

van 36 cm. De vulling bevatte

deel

van

de

vulling

bestond uit een homogeen pakket

onderaan

van grijze leem met kleine houts-

grijsgroene, verspitte leem. Het

koolspikkels.

grootste deel van de vulling

bevond

zich

Aan

de

een

verspitte leem.

westzijde

grote

lens

een

klein

pakket

bestond uit een pakket homogene, grijsbruine leem

met

brokjes houtskool. Helemaal
bovenaan bevond zich een
lensje van verspitte leem.

Op basis van hun, vaak ronde of langwerpige, vorm en de vaststelling dat de meeste van deze sporen
erg ondiep waren, werden zij in deze eerste fase van het onderzoek geïnterpreteerd als kleinere
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paalgaten. Gelet op hun verspreide ligging op het opgravingsterrein gaat het wellicht om afzonderlijke
paalgaten die niet meteen aan een structuur (woning, spijkertje,…) toegewezen kunnen worden.
Bij de aanleg of bij de opvulling achteraf is er in meer of mindere mate nederzettingsafval (vooral
aardewerk) in de vulling terecht gekomen. Een eerste indruk van dit materiaal doet vermoeden dat
hun opvulling in de loop van de 2de eeuw n.C. plaatsvond.
In de tweede fase van de verwerking zal het aangetroffen materiaal verder in detail bestudeerd
worden teneinde meer zekerheid te krijgen over de periode waarin ze opgevuld werden.

3.2. Leemwinningskuilen
Sporen 137 (Fig. 42), 151, 168, 176 (Fig. 43) en 198 onderscheidden zich aan het opgravingsvlak
door hun grotere afmetingen en hun regelmatige, vaak rechthoekige plattegrond:

De vermelde bewaarde dieptes van de sporen in onderstaande tabel werden telkens gemeten t.o.v.
het schaafvlak.

SPOOR

LENGTE

BREEDTE

137

2,20 m

2,40 m

151

2,50 m

1,00 m

168

3,40 m

1,40 m

176

3,30 m

1,60 m

198

3,80 m

1,40 m

Aan het opgravingsoppervlak vertoonden zij de volgende vulling:

SPOORNUMMER EN SITUERING

VULLING AAN HET OPPERVLAK
Dit spoor vertoonde aan het oppervlak vier
verschillende vullingen:
(1)

Homogene,

lichtbruine

humeuze

leem

(verspitte moederbodem) aan de zuidelijke top
van de kuil.
(2) Heterogene, grijze tot bruine leem met
verschillende
137, Kw. I

houtskoolbrokjes

en

stukjes

verbrande leem aan de zuidelijke rand van de
kuil.
(3) Homogene, lichtbruine tot lichtbruingrijze
leem met enkele verspreide houtskoolspikkels
rond het centraal gedeelte van de vulling.
(4) Heterogene, grijze tot lichtgrijze leem met aan
de zuidzijde concentraties van houtskool en
verbrande leem.

151, Kw. I

Westelijke zijde: homogene, donkergrijze, lemige
65

vulling met grote houtskoolfragmenten en stukjes
verbrande leem.
Oostelijke zijde: heterogene, donkerbruine vulling
met grote fragmenten gebakken leem.
Homogene, donkergrijze lemige vulling met
168, Kw. III

houtskoolstukjes

en

fragmenten

Romeins

aardewerk.
Heterogene, grijze tot lichtgrijsbruine leem met
houtskoolspikkels, vlekken geelbeige leem en
176, Kw. I

langs twee randen een plaatselijk houtskoolrijk
bandje met een dikte die varieerde van 6 cm tot
20 cm.

198, Kw. I

Heterogene, donkergrijze tot zwarte lemige tot
kleiige vulling met houtskoolstukjes.

Vier sporen (151, 168, 176 en 198) situeerden zich onmiddellijk ten oosten van de Romeinse weg
richting Rumst terwijl spoor 137 zich langs de westelijke kant van deze weg bevond.

De profielen van al deze kuilen worden gekenmerkt door hun steile, vaak rechte wanden en een
onderste vulpakket bestaande uit homogene, lichtbruine, humeuze leem (verspitte moederbodem).

VULLING VAN DE KUIL OP BASIS

SPOOR

VAN HET PROFIEL

Het

bovenste

heterogene,

vulpakket
lichtgrijze

bestond
leem

met

uit

een
daarin

houtskoolbrokjes, stukjes verbrande leem en
lenzen van licht humeuze, geelbeige, groengrijze
tot lichtgrijze, verspitte leem. De tweede laag
137, Kw. I

bestond uit licht humeuze, lichtbruine, verspitte
leem. Onderaan was de kuil afgeboord met een
laagje homogene, bruine, kleiige leem van 4 cm
dik. De maximumdiepte van deze kuil vanaf het
oppervlak bedroeg ongeveer 56 cm. De bodem
van de kuil was min of meer vlak.
Het grootste deel van deze kuil was opgevuld
met een pakket heterogene grijze tot grijsbruine
lemige vulling met daarin grote lenzen van licht

151, Kw. I

humeuze,

geelbeige

verspitte

leem,

houtskoolbrokjes en een weinig verbrande leem
en kalkzandsteen. Dit vulpakket werd gedeeltelijk
overdekt door een laagje heterogene, lichtgrijze
66

tot grijswitte lemige vulling met bruine en beige
leemvlekken en kleine houtskoolstukjes. Hierboven bevond zich een pakket bestaande uit een
donkerbruine kleiige leem met grote stukken
verbrande leem en grotere fragmenten tegula en
imbrices. Deze kuil had een maximumdiepte van
44 cm tot 54 cm en een vlakke bodem.
De opvulling van deze kuil bestond uit twee
pakketten.

Onderaan

bevond

zich

een

heterogene, zwarte, houtskoolrijke kleiige leem
met kleine lenzen verspitte leem. De bovenste
168, Kw. III

laag bestond uit een donkergrijze, homogene
vulling van kleiige leem met grote houtskoolbrokjes en kleine lenzen verspitte leem. De kuil
werd gekenmerkt door een ‘getrapt’ profiel aan
de westzijde en een min of meer vlakke bodem.
De maximum diepte bedroeg 50 cm.
De opvulling van deze kuil bestond uit drie grote
pakketten. Langsheen twee zijkanten bevond
zich een homogeen, donkergrijs tot zwart pakket
kleiige en houtskoolrijke leem. Deze laag bevond
zich gedeeltelijk op de bodem van de kuil. Het
overig deel van de bodem was bedekt met een
heterogeen pakket bestaande uit een lichtgrijze

176, Kw. I

vulling met lenzen van verspitte leem. Onderaan
was deze laag afgelijnd door een zeer dun laagje
houtskool. Het bovenste pakket bestond uit een
homogene,

grijze

tot

lichtgrijsbruine

lemige

vulling met kleine houtskoolbrokjes. De kuil had
een diepte van 20 cm tot maximum 50 cm. Het
lengteprofiel vertoonde enkele ‘trappen’. De
bodem was min of meer vlak met enkele kleine
niveauverschillen.
De vulling in deze kuil bestond uit homogene,
donkergrijze leem waarin kleinere en grotere
stukjes houtskool, stukjes verbrande leem en
198, Kw. I

verweerde kalkzandsteen aanwezig waren. In dit
pakket werden lenzen van verspitte leem en
lenzen met een bruingrijze lemige tot een
lichtgrijsblauwe zanderige vulling aangetroffen.
Het profiel van de kuil was ‘getrapt’ en vertoonde
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een vlakke bodem. De diepte varieerde van 20
cm tot 48 cm.

Op basis van de vorm, de afmetingen en de vulling van deze kuilen en naar analogie met onder meer
voorbeelden in de Romeinse nederzetting van Velzeke kunnen deze vijf kuilen mogelijk
geïnterpreteerd worden als leemwinningskuilen.21 Leem werd ondermeer gebruikt om de muren van
de huizen te bepleisteren. Resten van gebouwen kwamen er tijdens de opgraving echter niet aan het
licht. Het is dan ook niet meteen duidelijk waarvoor men de leem gebruikte die op deze plaats, aan de
noordoostelijke rand van de nederzetting, ontgonnen werd.

Fig. 42: Grondvlak en profiel van spoor 137, een mogelijke leemwinningskuil.

Fig. 43: Grondvlak en profiel van spoor 176, een mogelijke leemwinningskuil.

Op basis van een eerste indruk van het archeologisch materiaal, aangetroffen in de vulling van deze
kuilen, kan hun opvulling gedateerd worden in de loop van de 2 de eeuw n.C. Met het oog op een
nauwkeurigere datering zullen in de tweede fase van de verwerking het aangetroffen aardewerk, de
metalen voorwerpen en de grondmonsters verder bestudeerd en geanalyseerd worden.
3.3. Silo’s
Sporen 78 (Fig. 44-1), 126 (Fig. 44-2) en 174 (Fig. 45) onderscheidden zich van de andere sporen
door hun vorm en afmetingen aan het opgravingsoppervlak en in profiel. Deze specifieke kenmerken
21

Braeckman, De Mulder en Rogge 1995: 276; Deschieter en De Mulder 2001: 151-153 en 157; De Mulder en
Deschieter 2003: 274.
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worden in de onderstaande tabel verder toegelicht. De vermelde bewaarde dieptes van de sporen in
onderstaande tabel werden telkens gemeten t.o.v. het schaafvlak.

SPOORNUMMER

KENMERKEN AAN HET

EN SITUERING

OPGRAVINGSVLAK

78, Kw. III

KENMERKEN VAN HET PROFIEL

Onregelmatig, rechthoekig spoor met

U-vormig profiel met schuin aflopende

een

een

tot rechte wanden en een vlakke tot

maximumbreedte van 1,00 m en een

licht onregelmatige bodem. De vulling

homogene,

bestond uit een donkergrijze tot zwarte

lengte

van

1,50

m,

donkergrijze,

lemige

vulling.

leem, stukjes houtskool en gebakken
leem.

Op

verschillende

plaatsen

kwamen lensjes van verspitte leem
voor.

De

maximumdiepte

bedroeg

ongeveer 90 cm.
Ellipsvormig spoor met een lengte

Het profiel van deze kuil had licht naar

van 1,50 m, een breedte van 1,00 m

buiten uitstaande wanden en een

en een bruingrijze, lemige vulling met

onregelmatige bodem (licht convex

veel

wordt afgewisseld met licht concaaf).

houtskoolspikkel

en

brokjes

verbrande leem.

Het grootste opvullingspakket bestond
uit een homogene, grijsbruine, lemige
vulling met kleine houtskoolspikkels.
Binnen dit pakket kwamen één grotere
(centraal) en drie kleinere (op een deel

126, Kw. IV

van de bodem en centraal in het
vulpakket) lenzen voor die bestonden
uit een zwarte, houtskoolrijke vulling
met kleine stukjes gebakken leem.
Tussen deze lenzen bevond zich een
lens met een homogene, bruingrijze
vulling en enkele houtskoolspikkels. De
maximumdiepte bedroeg ongeveer 90
cm.
Vierkant spoor met een zijde van 1,30

U-vormig profiel met rechte wanden en

m en een homogene, donkergrijze,

een licht onregelmatige bodem. De

lemige vulling met stukjes houtskool.

vulling bestond uit een homogene en
houtskoolrijke

174, Kw. III

leem.

Binnen

dit

vulpakket kwamen twee houtskoolbandjes

en

enkele

lensjes

van

verspitte leem voor. De maximumdiepte van deze kuil bedroeg 1,00 m.
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Op basis van hun vorm en grootte aan het opgravingsoppervlak, het U-vormig profiel met rechte of
licht naar buiten uitstaande wanden en de vlakke tot quasi vlakke bodem kunnen deze kuilen mogelijk
als silo’s of voorraadkuilen geïnterpreteerd worden. In tegenstelling met voorbeelden van silo’s in
onder meer de vicus van Velzeke, werden er in de onmiddellijke nabijheid van deze kuilen geen
sporen van constructies of gebouwen aangetroffen. De betekenis van drie mogelijke voorraadkuilen
aan de rand van de vicus van Asse blijft onduidelijk. De primaire functie van deze kuilen als silo blijft
daarmee erg onzeker. Het verder onderzoek van de grondstalen heeft als doel meer duidelijkheid te
brengen over de oorspronkelijke betekenis van deze sporen.
In de tweede fase werden deze kuilen als afvalkuil gebruikt. In de vulling werden voornamelijk
fragmenten aardewerk en enkele metalen voorwerpen aangetroffen. Op basis van een eerste indruk
van dit archeologisch materiaal kan hun opvulling gedateerd worden in de loop van de 2 de eeuw n.C.
Met het oog op een nauwkeurigere datering zullen het aangetroffen materiaal en de grondmonsters in
de tweede fase van de verwerking verder bestudeerd en geanalyseerd worden.

1)

2)

Fig 44: Grondvlak en profiel van spoor 78 (1) en spoor 126 (2)
die mogelijk als een silo geïnterpreteerd kunnen worden.

1)

2)

Fig 45: Grondvlak en profiel van spoor 174 dat mogelijk als een silo geïnterpreteerd kan worden.

3.4. Waterput
In de meest zuidelijke sector van het opgravingsterrein (Kwadrant I, AB6) kwam een groot cirkelvormig
spoor met een donkergrijze tot zwarte houtskoolrijke vulling tevoorschijn (spoor 159). Kenmerkend
waren de vele Romeinse scherven aan het oppervlak. Opvallend was dat dit spoor één van de
grachten van de Romeinse weg doorsneed of zelf doorsneden werd door één van de
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afwateringsgrachten

(supra).

Wegens

een

gebrek

aan

tijd

en

mede

door

de

slechte

weersomstandigheden van begin december (sterke vorst) kon dit spoor niet meer manueel onderzocht
worden. Er werd daarom beslist om een machinale coupe (kraanbak van 1,80 m) op dit cirkelvormig
spoor te zetten. Om veiligheidsredenen werd niet dieper dan 3 m gegraven. Op een diepte van
ongeveer 3 m onder het geschaafde oppervlak bleek de maximale diepte van het spoor nog niet
bereikt te zijn. Wel werd er op deze diepte een groene, zanderige tot kleiige laag aangetroffen die
afgewisseld werd met een oranje, ijzerhoudende laag zand die erg rijk was aan rolkeien (Fig. 46). In
de literatuur bestaat nog enige discussie over de interpretatie van deze laag. Een eerste mogelijkheid
is dat het om topgrint van het Tongeriaan gaat. Volgens anderen gaat het om Pleistocene, residuaire
grintlaagjes (Kwartair rivierterras). Zeker is wel dat de eerste watervoerende laag, de Formatie van
Sint-Huibrechts-Hern, zich hieronder bevindt. Deze laag, opgebouwd uit zand en zandhoudende klei,
vormt de overgang tussen het laatste Eoceen en het jongere Oligoceen. 22 Vermoed wordt dat het
archeologisch spoor tot op deze watervoerende laag loopt. In dat geval kan gedacht worden aan een
waterput uit de Romeinse periode. Sporen van een houten bekisting werden niet teruggevonden.
Omwille van het dichtklappen van beide sleufwanden kort na het openleggen van de coupe en de erg
gevaarlijke situatie werd dit spoor niet verder onderzocht (Fig. 47) waardoor ook de relatie met de
afwateringsgracht van de Romeinse weg onduidelijk bleef. Op basis van het gerecupereerde materiaal
uit de vulling kunnen we vermoeden dat deze ‘waterput’ in de loop van de 3 de eeuw n.C. gedempt
werd.

Fig. 46: Diepe kuil die mogelijk een Romeinse waterput is.

Fig. 47: Instorting van de wanden waardoor
verder onderzoek onmogelijk was.

3.5. Kuil met crematieresten (?)
In de centrale sector van het opgravingsterrein (Kwadrant IV, G12) kwam een langwerpig spoor
tevoorschijn met een lengte van 1,55 m (spoor 105). Het spoor bevond zich tussen twee greppels uit
de Romeinse periode (sporen 83 en 84, infra). Aan het oppervlak werd dit spoor gekenmerkt door een
erg houtskoolrijke band met een variabele breedte van 4 cm tot 12 cm (Fig. 48-1). De centrale vulling
bestond uit homogene, bruingrijze leem. Het spoor werd via de kwadrantenmethode verder
onderzocht. De bodem en de wanden van de kuil waren bedekt met een dikke, houtskoolrijke vulling.
Dit pakket voelde ’vettig’ aan en bevatte eveneens kleine stukjes botmateriaal (Fig. 48-2). Van dit
pakket werd een grondmonster van 200 l genomen voor 14C-datering, zaden- en vruchtenonderzoek

22

http://dov.vlaanderen.be, geraadpleegd op 31/12/2007.
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en het onderzoek van het botmateriaal. In de vulling werd eveneens een Romeinse fibula
aangetroffen. Bovenop dit pakket bevond zich de homogene, bruingrijze vulling waarin geen
archeologisch materiaal aanwezig was. De aanwezigheid van een dik houtskoolpakket in combinatie
met stukjes bot zou er op kunnen wijzen dat het hier om een kuil met crematieresten gaat. De datering
van dit spoor is nog erg onzeker. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de
betekenis en de datering van deze kuil.

1)
Fig. 48: Grondvlak (1) en profiel (2) van spoor 105 dat mogelijk als
een Romeins crematiegraf geïnterpreteerd kan worden.
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2)

3.6. Kuilen waarvan de oorspronkelijke functie niet gekend is
3.6.1. Inleiding
Van 61 grondsporen, die als Romeinse afvalkuilen beschouwd werden, kon de oorspronkelijke functie (voorlopig) niet achterhaald worden. De tabel hieronder
vat hun voornaamste kenmerken, waaronder spoornummer en situering op het terrein, vorm en afmetingen aan het opgravingsvlak, vorm en
maximumdiepte23 op basis van het profiel en de vulling, samen. De vermelde bewaarde dieptes van de sporen in onderstaande tabel werden telkens gemeten
t.o.v. het schaafvlak. De inhoud van deze kuilen evenals hun datering komen daarna aan bod. De vermelde bewaarde dieptes van de sporen in onderstaande
tabel werden telkens gemeten t.o.v. het schaafvlak.

Fig. 49: Romeinse kuilen in de zuidelijke sector van het opgravingsterrein.

23

Fig. 50: Romeinse kuilen in de noordoostelijke sector van het opgravingsterrein.

De diepte van de sporen is hier uitgedrukt t.o.v. het opgravingsvlak.
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3.6.2. Samenvattende tabel

Spoornummer

10, Kw. I

Opgravingsvlak:
Vorm, afmetingen en
vulling

Profiel:
Vorm en
maximumdiepte

Onregelmatige, ellipsvormige

Regelmatig profiel met een

Homogene,

kuil;

cm;

min of meer revolvertasvorm,

lemige vulling met enkele

homogene, lichtgrijze, lemige

een schuin en een recht

houtskoolstukjes.

vulling.

aflopende

1,30

m

x

90

wand

en

Vulling

Opmerking

lichtgrijsbruine

een

vlakke bodem. De maximumdiepte bedroeg 36 cm.
Onregelmatig,

11, Kw. I

langwerpig

Erg onregelmatig profiel met

Het grootste vulpakket (5)

spoor met een lengte van

een erg wisselende diepte.

bestond uit een homogene,

2,44 m en een breedte die

De maximumdiepte bedroeg

donkergrijze, lemige vulling

varieerde van 80 cm tot 1,00

50 cm.

met grotere stukken houts-

m. De vulling bestond uit een

kool en fragmenten Romeins

homogene,

aardewerk.

donkergrijs-

Bovenop

dit

bruine, lemige vulling met

pakket bevond zich een ho-

veel houtskoolstukjes.

mogene, lichtgrijze, lemige
vulling (4). Het onderscheid
tussen beide pakketten was
onduidelijk.
plaatsen

Op

onder

sommige
laag

(5)

bevond zich een homogene,
lichtgrijze vulling. Verspreid
over de lagen (4) en (5)
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kwamen verschillende leemlensjes voor.

15, Kw. II

Ellipsvormig spoor met een

Erg ondiep spoor met een

Homogene,

lengte

maximumdiepte van 5 cm.

lemige vulling.

/

/

van

90

cm,

een

grijsbruine,

breedte van 40 cm en een
homogene, donkergrijze, lemige vulling.
Rechthoekig spoor met een

19, Kw. III

Dit spoor kon wegens de

lengte van 1,80 m en een

opgelegde

dieptebeperking

breedte van 80 cm. Homo-

niet gecoupeerd worden.

gene bruine leem met enkele
houtskoolspikkels.
Zeer

20 = 77, Kw. III, spoor 81A
maakte hier deel van uit.

groot,

onregelmatig

/

/

Wegens

opgelegde

spoor met een lengte van

dieptebeperking op de plaats

ongeveer

waar

21

m

en

een

de

huizen

zullen

breedte die varieerde van 6,5

worden ingeplant (supra) kon

m

homogene

dit spoor niet gecoupeerd

zwarte

worden. Een reeks boringen

tot

2

m;

donkergrijze

tot

vulling met veel houtskool-

deed

vermoeden

stukjes en Romeins aarde-

spoor vermoedelijk op een

werk.

dieper
uiteenvalt
sporen.

Onregelmatig,
23, Kw. III

de

rechthoekig

Onregelmatig profiel met een

Homogene, lichtbruine, le-

spoor met een lengte van

wisselende

De

mige vulling met lichtgrijze

3,60 m en een gemiddelde

maximumdiepte bedroeg 13

vlekken, een weinig houts-

diepte.
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niveau
in

dat

dit

verder

afzonderlijke

breedte van 1,00 m. De

cm.

koolspikkels en verschillende

vulling bestond uit een bruine
tot

lichtbruingrijze,

gene

leem

mangaanspikkels.

hetero-

met

enkele

houtskool- en mangaanspikkels
Onregelmatig,

30, Kw. III

rechthoekig

Onregelmatig

profiel

met

Homogene,

lichtgrijze

tot

spoor met een lengte van

schuin aflopende wanden en

lichtbruine lemige vulling met

3,60 m en een gemiddelde

een wisselende diepte. De

veel mangaanspikkels.

breedte van 1,80 m. De

maximumdiepte

vulling

ongeveer 16 cm.

bestond

heterogene,
lichtbruine

uit

bruine
en

bedroeg

tot

lichtgrijze

leem.

33, Kw. IV

Onregelmatig spoor met een

U-vormig profiel met schuin

Homogene,

minimumlengte van 70 cm,

aflopende wanden en een

bruingrijze,

een breedte van 60 cm en

maximumdiepte van 20 cm.

met

een

homogene,

bruine,

bruine
lemige

tot
vulling

houtskoolspikkels

en

enkele stukjes van Romeinse

lemige vulling met mangaan-

dakpannen.

spikkels.
Onregelmatig,

35, Kw. IV

ellipsvormig

Revolvertasvormig

profiel

spoor met een lengte van

met een maximumdiepte van

1,20 m, een breedte van 80

18 cm.

cm

en

een

Homogene,

lichtgrijsbruine,

lemige vulling.

Mogelijk kan dit spoor als
een

paalkuil

beschouwd

worden.

homogene,

bruine, lemige vulling.
36A, Kw. IV

Ellipsvormig spoor; 90 cm x

Onregelmatig

profiel
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met

Homogene,

grijze

tot

Dit spoor vormde samen met

1,50 m; homogene, grijze tot

schuin aflopende wanden en

donkergrijze, lemige vulling

spoor

donkergrijze leem met vrij

een maximumdiepte van 28

met weinig houtskool.

onregelmatige,

veel

cm tot plaatselijk 36 cm.

houtskoolbrokjes

enkele

brokjes

en

36B

één
grijze

grote
tot

donkergrijze, lemige vlek op

verbrande

het eerste opgravingsniveau.

leem.
Ellipsvormig; 80 cm x 1,40 m;

Vrij steil aflopende wanden

De vulling bestond van onder

Dit spoor vormde samen met

homogene grijze tot grijs-

en een min of meer vlakke

naar boven uit drie grote

spoor

bruine leem met houtskool-

bodem. De maximumdiepte

pakketten:

onregelmatige,

spikkels

bedroeg 50 cm.

(5) heterogene, beige tot

donkergrijze, lemige vlek op

lichtgrijze, lemige vulling.

het eerste opgravingsniveau.

aantal

en

een

brokjes

beperkt

verbrande

leem.

(4) homogene, grijze leem
met

weinig

houtskool-

spikkels.
(1) homogene, lichtgrijze tot
36B, Kw. IV

lichtbruingrijze lemige vulling
met

verspreide

houtskool-

brokjes en enkele brokjes
verbrande

leem.

In

deze

vulling waren eveneens een
lensje licht humeuze, beige
tot lichtbruine leem en een
lensje

verspitte

moeder-

bodem aanwezig.

37, Kw. IV

Rechthoekig spoor; 80 cm x

U-vormig profiel met een min

Homogene, grijze leem met

1,20 m; homogene, grijze tot

of meer vlakke bodem en

verspreide

donkergrijze leem met veel

een maximumdiepte van 30

mangaanspikkels.
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houtskoolIn

en
het

36B

één
grijze

grote
tot

houtskoolspikkels.

cm.

profiel van coupe CD kwam
een

intacte

kruikamfoor

tevoorschijn.
Onregelmatig spoor met een

Onregelmatig profiel met een

Homogene, grijze leem met

lengte van 2,60 m en een

maximumdiepte van 14 cm.

verspreide houtskoolspikkels

maximumbreedte van 1,70 m

en verbrande leem.

op het eerste opgravingsniveau.

Op

het

tweede

niveau verkleinde deze vlek
tot een ellipsvormig spoor
42, Kw. IV

met een lengte van 1,10 m
en een breedte van 70 cm.
De vulling bestond uit grijze
tot

grijsbruine

leem

met

enkele verspreide houtskoolspikkels

en

brokjes

ver-

brande leem.
Ellipsvormig; 1,00 m x 2,00

U-vormig profiel met een

Trechtervormig

m;

vlakke

geen vulpakket van lichtgrijze

homogene,

bruingrijze

lemige vulling met verspreide

44B, Kw. IV

bodem

en

een

maximumdiepte van 80 cm.

en

hetero-

tot lichtbruingrijze leem met

houtskoolspikkels en houts-

verschillende

houtskool-

koolbrokjes

brokjes. Onderaan werd dit
pakket afgelijnd door een 4
cm dik lensje van kleiige,
bruingrijze leem. Rond het
vulpakket kwam een vulling
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voor

die

heterogene,

bestond

uit

lichtbruingrijze

tot lichtgrijze leem met beige
vlekken.
Onregelmatig,

45A, Kw. IV

ellipsvormig

Onregelmatig profiel met een

Homogene,

spoor; 70 cm x 1,00 m;

diepte die varieerde van 18

vulling met houtskool- en

tamelijk homogene, grijze tot

cm tot plaatselijk 30 cm.

mangaanspikkels en enkele

donkergrijze
verschillende

leem

met

grijze

lemige

brokjes verbrande leem.

houtskool-

spikkels en enkele brokjes
verbrande leem.
Onregelmatig

45B, Kw. IV

ellipsvormig

Onregelmatig profiel met een

Heterogene mengeling van

spoor; 1,30 m x 1,68 m;

diepte die varieerde van 16

grijze tot lichtbruine leem en

heterogene, donkergrijze tot

cm tot plaatselijk 24 cm.

verspitte moederbodem. Aan

bruine

leem

met

enkele

één van de wanden was een

verspreide houtskoolspikkels

lens van homogene, grijze

en enkele brokjes verbrande

leem aanwezig.

leem.

46, Kw. IV

Ellipsvormig; 50 cm x 1,00 m;

Onregelmatig

profiel

met

Homogene, grijze tot grijs-

homogene, grijsbruine leem

schuin aflopende wanden en

bruine

met enkele houtskoolspikkels

een maximumdiepte van 15

houtskoolspikkels

en brokjes verbrande leem.

cm.

klein

leem

met

enkele
en

aantal

een

brokjes

verbrande leem.
Onregelmatige
49, Kw. IV

rechthoek

U-vormig profiel met steil

De

met een lengte van 2,50 m

aflopende wanden en een

homogene,

op het eerste opgravings-

maximumdiepte van 56 cm.

donkergrijze leem met veel
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vulling

bestond

uit

grijze

tot

niveau. Het spoor verkleinde

houtskoolbrokjes en verschil-

tot een regelmatige recht-

lende,

hoek met een breedte van 90

verbrande leem. In de vulling

cm en een lengte van 1,50

kwam

m.

het

lichtbruine tot lichtgrijze leem

oppervlak bestond uit een

voor met weinig houtskool-

grijze tot donkergrijze leem

spikkels en een lensje van

met veel houtskoolspikkels

lichtbruine tot lichtgrijze leem

en verspreid enkele grotere

met weinig houtskoolspikkels

brokken verbrande leem.

en enkele stipjes verbrande

De

vulling

aan

verspreide

een

brokjes

lensje

van

leem.
L-vormig

spoor

met

een

Onregelmatig profiel met een

Homogeen grijze leem met

maximumdiepte van 14 cm.

verspreide houtskoolspikkels.

vier-

U-vormig profiel met quasi

Heterogene, grijze, lemige

kantig) spoor met een zijde

recht aflopende wanden en

vulling

van 1,70 m . De vulling

een

mangaanspikkels.

bestond

maximumdiepte

maximumlengte van 90 cm
en een maximumbreedte van
51B, Kw. IV

60 cm. De vulling bestond uit
grijze leem met houtskoolspikkels en brokjes verbrande leem.
Onregelmatig

57, Kw. IV

uit

(ietwat

een

grijze,

heterogene, leem met vrij

vlakke

bodem.

De

met

vrij

veel

bedroeg

ongeveer 38 cm.

veel mangaanspikkels.
61, Kw. IV

Deel van een onregelmatig

Schuin aflopende wand en

Homogene,

spoor; de bewaarde lengte

een tamelijk vlakke bodem.

bruine

80

leem

bruingrijze
met

tot

Dit spoor werd grotendeels

enkele

doorsneden door spoor 60

bedroeg

1,20

m

en

de

bewaarde breedte was 1,00

De maximumdiepte bedroeg

houtskoolspikkels.

dat

12 cm.

als

post-middeleeuws

gedateerd kon worden.

m; homogene, grijsbruine tot
bruine

leem

met

enkele

houtskoolspikkels.

70, Kw. II

Ellipsvormig spoor met een

Regelmatig

lengte

schuin aflopende wanden en

mige vulling die bovenaan

dakpanpakket 1 en

breedte van 2,40 m en een

een

vermengd was met de vulling

doorsneden door spoor 3 dat

houtskoolrijke, donkergrijze,

maximumdiepte bedroeg 44

van

eerder als een recent spoor

lemige vulling.

cm.

(DP 1).

geïnterpreteerd kon worden.

Homogene, grijze tot grijs-

Dit spoor kon niet volledig
onderzocht

Deel

73, Kw. IV

van 2,80

van

een

m, een

rechthoek;

vlakke

profiel

bodem.

Onregelmatig

profiel

met

De

met

Homogene,

dakpanconcentratie

minimumlengte van 1,70 m

schuin aflopende wanden en

bruine

en minimumbreedte van 1,44

een maximumdiepte van 38

koolspikkels.

m;

cm.

homogene,

grijsbruine

grijze

leem

tot

lichtgrijze,

leem

met

le-

1

houts-

Deze kuil bevond zich onder

het

worden

doorliep

op

werd

omdat
het

aanpalende perceel.

met

houtskoolspikkels.

76, Kw. IV

Ellipsvormig; 60 cm x 70 cm;

U-vormig profiel met een min

Homogene, grijze tot grijs-

homogene grijze tot grijs-

of meer vlakke bodem en

bruine leem.

bruine leem.

een maximumdiepte van 16
cm.

Rechthoekige uitstulping met

79, Kw. III

/

/

Dit spoor maakte deel uit,

een lengte van 2,60 m, een

wordt

breedte van 1,60 m en een

spoor 20 = 77. Wegens de

homogene, donkergrijze tot

opgelegde

zwarte, houtskoolrijke, lemi-

(supra) kon dit niet verder

ge vulling.

onderzocht worden.

81

gesneden

of

snijdt

dieptebeperking

Onregelmatige vorm met een
lengte
80, Kw. III

van

1,40

/

/

Dit spoor kon niet verder

m.

onderzocht worden.

Homogene, grijze tot grijszwarte, lemige vulling.

81B, Kw. III

Deel van een ellipsvormig

Het volledig profiel kon niet

Homogene,

donkergrijze,

Dit spoor maakte in het

spoor met een minimum-

worden

lemige vulling met stukjes

grondvlak deel uit van spoor

lengte van 1,20 m en een

door we de vorm en de

houtskool.

81A

minimumbreedte van 1,40 m.

maximumdiepte niet kennen.

behoorde tot spoor 20 =

De vulling bestond uit een

Het vrijgelegde deel had een

spoor 77. Spoor 81B kon

homogene, donkergrijze tot

schuin aflopende wand, een

slechts

zwarte, houtskoolrijke vulling.

vlakke

zocht worden.

vrijgemaakt

waar-

bodem

en

een

maximumdiepte

van

on-

profiel

dat

op

zijn

gedeeltelijk

beurt

onder-

geveer 14 cm.

87, Kw. IV

Ellipsvormig; 80 cm x 1,40 m;

Onregelmatig

met

Vulling bestond uit homo-

Gelet op de nabijheid van de

homogene, grijze tot grijs-

schuin aflopende wanden en

gene, grijze tot grijsbruine

kuil met pottenbakkersafval

bruine leem met houtskool-

een maximumdiepte van 26

leem met houtskoolbrokjes

(spoor

spikkels en enkele brokjes

cm.

en enkele spikkels verbrande

pottenbakkersoven,

leem.

deze kuil mogelijk verband

verbrande leem.

89,

infra)

en

de

houdt

met het atelier.

88, Kw. IV

100, Kw. III - wegkoffer

Onregelmatige, ellipsvormige

Onregelmatig profiel met een

De vulling bestond uit grijze

Gelet op de nabijheid van de

kuil; 1,40 m

maximumdiepte van 30 cm.

leem met lichtgrijze vlekken,

kuil met pottenbakkersafval

homogene, grijze tot grijs-

houtskool-

(spoor

bruine leem met verspreide

spikkels

en

houtskoolspikkels en enkele

zijkanten

enkele

vlekken verspitte leem.

verspitte leem.

met het atelier.

Het vulpakket bestond uit

Dit spoor kon slechts voor de

x 2,20

m;

Onregelmatig spoor met een

U-vormig profiel met vrij recht

82

en

mangaanlangs

de

brokken

89,

infra)

pottenbakkersoven,

en

de

houdt

deze kuil mogelijk verband

lengte van 3,20 m, een halve

aflopende wanden en een

een

lichtgrijs-

helft onderzocht worden. Het

maximumbreedte van 90 cm

vlakke bodem. De diepte van

bruine vulling met weinig

bevond zich in de wegkoffer,

en

deze kuil bedroeg 1,05 m.

houtskoolspikkels die lang-

op de plaats waar riolerings-

bruine vulling met weinig

zaam

buizen geplaatst werden.

houtskoolstippen.

homogene, donkergrijsbruine

een

homogene,

grijs-

homogene,

overgingen

in

een

vulling met kleine houtskoolspikkels en met weinig botmateriaal.

102, Kw. III - wegkoffer

Half ellipsvormig spoor met

Onregelmatig,

een lengte van 3,50 m, een

het

Dit spoor kon slechts voor de

profiel met schuin aflopende

vulpakket uit een homogene,

helft onderzocht worden. Het

halve maximumbreedte van

wanden

donkergrijsbruine,

lemige

bevond zich in de wegkoffer,

90 cm en een bruingrijze,

matige

De

laag met weinig houtskool.

op de plaats waar riolerings-

lemige vulling met enkele

maximumdiepte

bedroeg

Daaronder bevond zich een

buizen geplaatst werden.

houtskoolspikkels.

1,02 m.

en

U-vormig

een

onregel-

bodem.

Bovenaan

bestond

homogene, lichtgrijze, lemig
aanvoelende
minder

laag

houtskool.

met
Binnen

deze laag bevonden zich
enkele

verspreide

leem-

lenzen.

109, Kw. IV

Onregelmatig L-vormig spoor

Onregelmatig profiel met een

Homogene,

met een lengte van 1,60 m,

wisselende

lemige vulling.

een maximumbreedte van 80

maximumdiepte bedroeg 18

cm en een homogene, licht-

cm.

diepte.

De

lichtgrijze,

grijze, lemige vulling.
Cirkelvormig
123, Kw. I

met

een

Schuin aflopende wanden en

Homogeen, donkergrijze tot

diameter van 70 cm; homo-

een min of meer vlakke

zwarte,

83

kleiige

leem

met

gene,

donkerbruine

tot

bodem. De maximumdiepte

houtskoolstipjes en brokjes

zwarte, lemige vulling.

bedroeg 12 cm.

verbrande leem.

Onregelmatige ellips met een

Erg

lengte van 2,20 m en een

waarvan de diepte varieerde

bestond uit een homogene,

maximumbreedte van 1,60

van 4 cm tot 22 cm.

donkergrijze

onregelmatig

profiel

Het

grootste

opvulpakket

tot

zwarte,

m; homogene, donkerbruine

lemige vulling met stukjes

tot zwarte vulling.

houtskool en kleine stukjes
verbrande leem. Verspreid in
de vulling kwamen verschil-

124, Kw. I

lende

leemlenzen

voor.

Onderaan bevond zich een
klein pakket dat bestond uit
een

lichtgrijsbeige,

homo-

gene, lemige vulling waarin
geen archeologisch materiaal
of houtskool aanwezig was.
Onregelmatig,

127, Kw. IV

langwerpig

U-vormig profiel met schuin

Homogene,

spoor met een lengte van

aflopende wanden en een

lemige vulling met enkele

2,00 m en een breedte van

convexe

mangaanspikkels.

60 cm. De vulling bestond uit

maximumdiepte bedroeg 26

een bruine tot bruingrijze

cm.

bodem.

De

bruingrijze,

leem met mangaanspikkels
en een weinig houtskoolspikkels.
Deel van een (cirkelvormig?)
128, Kw. IV

/

/

spoor met een vrijgelegde

Dit spoor kon niet verder
onderzocht

84

worden

omdat

lengte

van 1,40

m, een

het verder doorliep onder de

vrijgelegde breedte van 1,20

aanpalende percelen.

m en een donkerbruine tot
donkergrijze, lemige vulling.
Onregelmatig,

rechthoekig

Schuin aflopende wanden en

De vulling van deze kuil

spoor; 1,40 m x 1,50 m; (1)

een vlakke tot licht convexe

bestond uit:

lens homogene, bleekbeige

bodem. De maximumdiepte

(1) heterogene, lichtgrijze tot

verspitte moederbodem, (2)

bedroeg 26 cm.

donkergrijszwarte, lemige tot

idem (1) maar iets bruiner en

kleiige vulling met grotere en

lemiger, (3) homogene, grijze

kleinere stukjes houtskool en

leem met veel houtskool-

enkele

brokjes, stukjes verbrande

leem.

leem en lensjes verspitte

(2)

leem.

kwamen grotere en kleinere

129, Kw. III

stukjes

binnen

verbrande

deze

vulling

lenzen voor van homogene,
bruine

tot

beige

leem

(verspitte leem) met kleine
houtskoolspikkels

en

een

grijsblauw lensje van zandige
leem.
(3) de vulling van de kuil was
volledig afgeboord door een
dun bandje (2 à 4 cm) van
bruinbeige leem.
132, Kw. III

Onregelmatige ellips; 70 cm

Vlak tot licht convex profiel

Homogene,

x 1,50 m; homogene, grijze

met een maximumdiepte van

vulling met weinig houtskool-

85

grijze,

lemige

tot

grijsbruine

leem

met

14 cm.

spikkels.

Ellipsvormig; 72 cm x 1,30 m;

Schuin aflopende wanden en

Heterogene,

homogene,

tot

een vlakke tot licht convexe

donkergrijze, lemige vulling

donkergrijsbruine leem met

bodem met een maximum-

met grotere houtskoolstukjes.

veel

diepte van 34 cm.

weinig houtskoolspikkels.

133, Kw. III

grijze

houtskoolspikkels

en

lichtgrijze

tot

een beetje verbrande leem.
Onregelmatig,

langwerpig

Schuin aflopende wanden en

De vulling van deze kuil

spoor met een maximum-

een min of meer vlakke

bestond

lengte van 2,60 m en een

bodem. De maximumdiepte

pakketten. Van onder naar

maximumbreedte van 1,20

bedroeg 74 cm.

boven zijn dit een:

uit

vier

grote

m; homogene, donkerbruin-

(4) donkerbeige, homogene,

grijze, lemige vulling met een

lemige vulling,

centrale, houtskoolrijke vlek.

(2) witgrijze, ietwat zandige
vulling met brokken verspitte
leem,
(3) zwarte, homogene, licht

146, Kw. I

humusrijke

vulling

met

stukjes houtskool,
(1) bruinbeige, homogene,
lemige vulling.
Op

sommige

plaatsen

konden lenzen met een witte,
zandige vulling of lenzen van
verspitte

leem

waargenomen.
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worden

148, Kw. I

Onregelmatige, langwerpige

Regelmatig

kuil met een maximumlengte

schuin aflopende wanden en

lemige

van

een

een licht convexe bodem. De

houtskoolstipjes en vlekjes

maximumbreedte van 1,80

maximumdiepte bedroeg 46

verspitte leem.

m; homogene, donkergrijs-

cm.

3,00

m

en

profiel

met

Homogene,

lichtgrijze,

vulling

met kleine

bruine, lemige vulling met
kleine houtskoolstukjes.

151B, Kw. I

Ellipsvormig; minimale lengte

Schuin aflopende wanden,

De vulling bestond uit een

Dit spoor werd gesneden

van

heterogene,

een licht convexe bodem en

mengeling van leemlenzen

door spoor 151A.

donkergrijze

een maximumdiepte van 16

en stukjes houtskool in een

cm.

donkergrijze

1,00

m;

houtskoolrijke,

tot beige, lemige vulling.

tot

zwarte,

lemige vulling.

154, Kw. I

155, Kw. I

Ellipsvormig; 80 cm x 1,20 m;

Onregelmatig

heterogene,

schuin aflopende wanden en

lemige vulling met enkele

een maximumdiepte van 12

houtskoolstukjes.

lemige

donkergrijze,

vulling

met

leem-

profiel

met

Homogene,

donkergrijze,

lenzen en houtskoolbrokjes.

cm.

Ellipsvormig; 50 cm x 70 cm;

Licht V-vormig profiel met

Homogene, lichtgrijze vulling

homogene,

een maximumdiepte van 10

met enkele houtskoolstukjes.

bruingrijze,

lemige vulling met houtskool-

cm.

brokjes.

157, Kw. I

Ellipsvormig; 1,20 m x 1,30

Onregelmatig

met

Homogene, donkerbruine tot

m; homogene, donkergrijze,

schuin aflopende wanden en

grijze, lemige vulling met

lemige vulling met houtskool-

een maximumdiepte van 46

enkele

brokjes

cm.

leem,

en

kleine

leem-

profiel

lenzen.

brokjes

verbrande

enkele

stukjes

houtskool

en

kalkzandsteen.
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verweerde

162, Kw. III

Onregelmatige ellips; 60 cm

Recht aflopende wanden met

Heterogene, grijze, lemige

x 88 cm; homogene, licht-

een vlakke bodem en een

vulling met houtskoolspikkels

grijze, lemige vulling met

maximumdiepte van 10 cm.

en geelbeige vlekken van

grotere houtskoolstukjes.

165, Kw. III

verspitte leem.

Onregelmatige vorm; lengte

Schuin aflopende wanden;

Homogene, donkergrijze tot

Dit spoor werd gedeeltelijk

van

breedte

de bodem heeft een licht

zwarte, lemige tot kleiige

gesneden door spoor 163

varieerde van 1,20 m tot 1,60

convexe vorm. De maximum-

vulling met grotere houts-

(supra).

m; heterogene, grijze, lemige

diepte bedroeg 36 cm.

koolstukjes, weinig verbran-

2,00

vulling

m;

met

verschillende

de leem en een beetje bot-

stukken verbrande leem en

materiaal.

kleine houtskoolstukjes.

166, Kw. III

Vierkant spoor met een zijde

Onregelmatig

van

1,60

profiel

met

lichtbruine,

lichtgrijze
lemige

tot

m;

heterogene,

schuin aflopende

tot

grijszwarte,

een licht convexe bodem en

met weinig houtskoolspikkels

lemige vulling met houtskool-

een maximumdiepte van 62

en mangaanspikkels.

stippen.

cm.

Cirkel met een diameter van

Recht aflopende wanden en

(1)

64 cm; homogene, bruin-

een licht convexe bodem. De

meuze, beige tot lichtgrijze,

grijze, lemige vulling.

maximumdiepte bedroeg 60

verspitte leem met mangaan-

cm.

spikkels.

lichtgrijze

wanden,

Homogene,

homogene,

vulling

licht

hu-

(2) homogene, grijze, lemige
167, Kw. III

vulling

met

houtskool-

spikkels.
(3)

homogene,

lichtgrijze,

lemige vulling met onderaan
een fijn bandje van ijzer-

88

concreties.

169, Kw. III

170, Kw. III

171, Kw. III

Ellipsvormig; 1,20 m x 1,10

Schuin aflopende wanden,

Homogene,

m; homogene, grijze leem

een licht convexe bodem en

lichtgrijze lemige vulling met

met

een maximumdiepte van 30

houtskool-

spikkels.

cm.

spikkels.

Onregelmatige vorm; 1,40 m

Schuin aflopende wanden en

Homogene,

x 1,80 m; homogene, licht-

een min of meer vlakke

vulling met houtskoolbrokjes

grijze

bodem. De maximumdiepte

en houtskoolspikkels.

weinig

lemige

houtskool-

vulling

met

grijze

en

tot

mangaan-

grijze,

lemige

houtskoolstipjes.

bedroeg 30 cm.

Ellipsvormig; 50 cm x 70 cm;

V-vormig profiel met een

Homogene, grijze maar sterk

homogene, lichtgrijze lemige

maximumdiepte van 14 cm.

gebioturbeerde lemige vulling

vulling met houtskoolstipjes

met houtskoolspikkels.

en verspitte leem.

172; Kw. III

Cirkelvormig spoor met een

Licht convex profiel met een

Homogene,

diameter van 78 cm; homo-

min of meer vlakke bodem.

lichtgrijze lemige vulling met

gene,

De maximumdiepte bedroeg

weinig

12 cm.

houtskoolspikkels.

Onregelmatige ellips; 70 cm

Het profiel vertoonde rechte

Onderaan bevond zich een

x 90 cm; heterogene licht-

wanden

homogeen, licht humeuze,

grijze, lemige vulling met

bodem. De maximumdiepte

bruinbeige,

verspitte leem en stukjes

bedroeg 52 cm.

met mangaanspikkels (2).

lichtgrijze,

lemige

vulling met weinig houtskool-

grijze

tot

mangaan-

en

stipjes.

173, Kw. III

kalkzandsteen

en

en

een

verwe-

vlakke

Bovenop

lemige

deze

vulling

vulling

ringsproduct van kalkzand-

bevond zich een homogene,

steen.

grijsbruine lemige tot kleiige
vulling met verspreide, geel-

89

beige leemvlekken, weinig
houtskoolbrokjes en houtskoolspikkels

en

enkele

brokjes kalkzandsteen (1).
Onregelmatige, ellipsvormige

Onregelmatig,

kuil;

vormig

1,40

m

x

90

cm;

homogene grijze tot donker175, Kw. I

revolvertas-

profiel

met

een

Homogene,

donkergrijze,

houtskoolrijke, lemige tot licht

maximumdiepte van 22 cm.

kleiige vulling.

Onregelmatige kuil met een

U-vormig profiel met een licht

Het

lengte van 1,30 m en een

convexe

bestond uit een homogene,

maximumbreedte van 1,06

maximumdiepte van 65 cm.

grijze lemige vulling met veel
houtskoolbrokjes en houtskoolspikkels.

177, Kw. I

bodem

en

een

grootste

vulpakket

lichtbruingrijze, lemige vulling

m; homogene lichtgrijze tot

met weinig houtskoolspikkels

lichtbruine lemige vulling met

en veel mangaanspikkels. Dit

weinig houtskoolspikkels.

pakket werd aan één zijde
afgeboord met een laagje
bestaande

uit

geelbeige

leem vermengd met mangaanspikkels.

178, Kw. I

Vierkant spoor met een zijde

Onregelmatig profiel en een

Er

konden

drie

vullagen

van 90 cm; homogene, licht-

maximumdiepte van 12 cm.

onderscheiden worden:

grijze, lemige vulling met een

(1) een homogene, bruin-

weinig houtskoolspikkels en

grijze, lemige vulling met

een

kleine houtskoolstipjes,

homogene,

donkergrijze,

lemige,

houtskoolrijke

(2) een heterogene, licht-

90

lens aan de oostzijde.

grijze, lemige vulling
(3) een homogene, lichtgrijze
vulling met weinig houtskool.

Regelmatige,

rechthoekige

De kuil had recht aflopende

Onderaan de kuil bevond

kuil; 1,00 m

x 1,20

wanden

zich

Homogene,

grijze,

m;

lemige

vulling met houtskoolspikkels

en

een

convexe

een

houtskoolbandje

bodem. De maximumdiepte

met een dikte van 4 cm tot

bedroeg 66 cm.

12 cm (3).

en grotere houtskoolbrokjes.

Daarbovenop lag een pakket

181

bestaande
rogene,
vulling
verspitte

uit

een

lichtgrijze,
met

hetelemige

lensjes

leem

en

van
houts-

koolbrokjes (4).

183 = 185, Kw. III

Ellipsvormig; 60 cm x 80 cm;

Erg onregelmatig profiel met

De vulling bestond uit een

homogene, lichtgrijze, lemige

een maximumdiepte van 14

homogene,

vulling met houtskoolstukjes

cm.

vulling met houtskoolbrokjes.

Ellipsvormig; 1,00 m x 1,60

V-vormig profiel met een min

Er

m; heterogene, donkergrijze

of meer vlakke bodem en

onderscheiden. Van onder

tot zwarte, lemige vulling met

een maximumdiepte van 74

naar boven zijn dit een:

verschillende leemlenzen.

cm.

(3) homogene, donkergrijze

grijze,

lemige

en verspitte leem.

tot

197, Kw. I

werden

zwarte

drie

lagen

houtskoolrijke

vulling,
(2) heterogene, grijsblauwe
ietwat zandige vulling met
verschillende

91

lenzen

van

bruinbeige

leem

(verspitte

moederbodem),
(1) homogene, donkergrijze,
lemige vulling met grotere
stukjes
leemlenzen.

92

houtskool

en

3.6.3. Bespreking van de kuilen
Van de Romeinse kuilen die in bovenstaande tabel besproken werden, kon de oorspronkelijke functie
niet achterhaald worden. De vorm en de grootte van deze kuilen aan het opgravingsvlak, de vorm en
de diepte van hun profiel en de vulling van al deze kuilen verschilde sterk (Fig. 49, 50 en 52).

Het afval dat in al deze kuilen en sporen werd aangetroffen, bestaat vooral uit ceramiek. Bij het
aardewerk vinden we naast het geïmporteerd luxevaatwerk (terra sigillata, terra nigra,…) ook gewoon
aardewerk, zoals containers (vooral amforen) voor het vervoer van wijn, olie en vissaus, wrijfschalen,
kookpotten, kruiken, kommen en borden. Enkele kuilen leverden onverwachte vondsten op zoals de
kruikamfoor die in het profiel van een kuil te voorschijn kwam (Fig. 51). In de vulling van deze kuilen
werden ook enkele voorwerpen in brons (verschillende munten, fibulae, beslagstukjes,…), objecten in
ijzer (constructienagels, schoennageltjes,…) en enkele glasfragmentjes aangetroffen. Andere
voorwerpen, zoals objecten uit organisch materiaal, inclusief botmateriaal, zijn niet of nauwelijks
bewaard gebleven.
Op basis van een eerste indruk van het materiaal, kan de opvulling van al deze kuilen tussen het
laatste kwart van de 1ste eeuw en de 2de eeuw n.C. gedateerd worden. Pré-Flavisch materiaal en
voorwerpen uit de 3de en de 4de eeuw n.C. ontbreken volledig.

Fig. 51: Intacte kruikamfoor die in het profiel van één van de kuilen tevoorschijn kwam.
In deze fase van de basisverwerking werden alle aardewerk- en glasfragmenten per context
gewassen en verpakt. De meest bijzondere voorwerpen in brons en ijzer (munten, fibulae, een
armbandje,

naald,

schoennageltjes

in

patroon,…)

worden

momenteel

geconserveerd

en

gerestaureerd door het archeologisch conservatie- en restauratieatelier Archefact (Katleen
Vandenbranden). In een latere fase zullen zij verder bestudeerd worden.

In de tweede fase van de verwerking zullen alle vondsten per context uitgebreid en in detail
bestudeerd en gepubliceerd worden. Op die manier zal een duidelijker beeld verkregen worden over
de inhoud en de datering van de verschillende contexten. Mogelijk zal van sommige kuilen ook de
primaire functie nog achterhaald kunnen worden.
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3.7. Besluit
Binnen de Romeinse sporen is de categorie van de kuilen de grootste, met een vertegenwoordiging
van 92 sporen (80%). De primaire functie van de meeste kuilen kon soms moeilijk achterhaald
worden. Sommigen werden geïnterpreteerd als afzonderlijke paalkuilen, leemwinningskuilen, silo’s,
een waterput en een kuil met crematieresten. Van de meeste kuilen kon echter geen primaire functie
achterhaald worden. In de vulling van deze kuilen kwam meestal in meer of mindere mate
nederzettingsafval terecht waaronder fragmenten aardewerk, glas, ijzeren en bronzen voorwerpen
(munten, fibulae, constructienagels, dagelijkse gebruiksvoorwerpen,…), dierlijk botmateriaal,…
Verdere verwerking van de opgravingsresultaten en het archeologisch materiaal zal in de toekomst
meer duidelijkheid kunnen geven over de betekenis en de datering van al deze kuilen.

Fig. 52: Romeinse kuilen in de zuidoostelijke sector van het opgravingsterrein.
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4. Greppels
4.1. Spoor 83 en spoor 84
In de noordoostelijke sector van het opgravingsterrein (Kwadrant IV, F12-G12-H12-I12-F13-G13),
onmiddellijk ten noordoosten van de rechtlijnige spitsgracht (infra), kwamen twee smalle greppels aan
het licht (Fig. 53).

Spoor 83 kon over een lengte van ongeveer 28 m in noordwestelijke richting gevolgd worden. De
greppel had een rechtlijnig verloop en zette zich verder onder het aanpalende perceel. In het
zuidoosten maakte hij een rechte hoek waarna hij 3 m verder, samen met spoor 84, eindigde in een
breder en halfrond gedeelte waarvan de functie onduidelijk is. De greppel had een gemiddelde
breedte van 60 cm. De vulling van deze greppel aan het
oppervlak bestond uit homogene, grijze leem die opgevuld was
met verschillende fragmenten Romeins aardewerk en dierlijk
botmateriaal. Spoor 83 werd doorsneden door spoor 106 dat
eerder van recente datum is (supra).
Spoor 84 liep vanaf de sleufrand in westelijke richting waar hij na
15 m plots eindigde. Hoewel deze greppel in Kwadrant III niet
meer aangetroffen werd, kunnen we vermoeden dat hij nog
enkele meters verder liep op de plaats van de vooraf aangelegde
verkavelingsweg. Deze gracht versmalde van ongeveer 70 cm
tot 40 cm. De vulling bestond uit een homogene, bruingrijze leem
die eveneens enkele stukken Romeins aardewerk en dierlijk
botmateriaal bevatte. Op dezelfde plaats als spoor 83 maakte
ook deze greppel een rechte hoek. Beiden mondden samen uit
Fig.

53:

Twee

greppels

in

de

noordoostelijke sector van het terrein

in een halfrond gedeelte, met een totale breedte van 1,44 m,
waar ze niet meer van elkaar te onderscheiden waren. Tussen

en parallel met beide smalle greppels bevond zich spoor 105 dat mogelijk als een kuil met
crematieresten geïnterpreteerd kon worden (supra). De twee greppels werden op verschillende
plaatsen gecoupeerd (Fig. 18).

De dikte van de vulling van spoor 83 varieerde van 10 cm tot 34 cm waarbij het noordwestelijk deel
van de greppel beter bewaard was dan het zuidoostelijke deel. De vulling bestond uit een heterogene,
lichtgrijze tot lichtgrijsbruine, lemige vulling waarin fragmenten Romeins aardewerk werden
aangetroffen.
Spoor 84 kenmerkte zich door een homogene, lichtgrijze, lemige vulling waarvan de dikte varieerde
van 2 à 4 cm in het westelijk deel tot 14 à 20 cm in het oostelijk deel. Er konden eveneens enkele
fragmenten Romeins aardewerk gerecupereerd worden.
De twee grachten hadden een bodem met een vrij vlak, tot een licht onregelmatig of soms een licht
convex profiel.
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Op de plaats waar beide greppels een rechte hoek maakten en naast elkaar verder liepen, werd
coupe U-V gemaakt. Het profiel werd gekenmerkt door een vlakke bodem met een ‘trap’ langs elke
zijde. De vulling had een maximum dikte van 34 cm. Beide grachten waren min of meer van elkaar te
onderscheiden. Spoor 83 werd gekenmerkt door een homogene, donkergrijze, lemige vulling terwijl
spoor 84 een homogene, lichtgrijsbruine, lemige vulling had. Greppel 83 leek greppel 84 te snijden
waardoor het vermoeden bestaat dat spoor 84 iets ouder is.
Coupe X-Y werd gemaakt op de plaats waar de twee greppels uitmondden in een halfrond deel. Het
profiel had hier een erg onregelmatige vorm en de twee greppels waren niet meer van elkaar te
onderscheiden. De vulling, met een maximumdiepte van 30 cm, bestond uit homogene, lichtgrijze
leem. Langs de randen van deze vulling was een zeer sterke mangaanafzetting zichtbaar met een
maximum dikte van 10 cm tot plaatselijk 15 cm.

Op basis van het aangetroffen archeologisch materiaal kan hun opvulling vermoedelijk gedateerd
worden in de 2de eeuw n.C. Over de betekenis van deze greppels kan weinig met zekerheid gezegd
worden. Spoor 83 en 84 lopen parallel met spoor 22/34 (infra) en met de rechtlijnige V-vormige gracht
(infra). Het is echter niet duidelijk wat hun onderlinge relatie is. Bovendien lopen spoor 83 en 84 in de
richting van de oostelijke gracht van de Romeinse weg. De plaats waar ze er eventueel op aansluiten
bevond zich buiten het opgravingsterrein. Tenslotte bevinden sporen 83 en 84 zich ongeveer 35 m ten
zuidwesten van het pottenbakkersatelier. Het is onduidelijk of ze hiermee in verband gebracht kunnen
worden (vb. als (perceels)afbakening van het atelier). Ook de betekenis van de rechte hoek die beide
grachten samen maakten, ontgaat ons.

4.2. Spoor 22/34
In de meest zuidelijke hoek van het noordoostelijk gedeelte van het opgravingsterrein (Kwadrant IV, F
10) werd een smalle greppel aangesneden die in westelijke richting over een lengte van 5,5 m
gevolgd kon worden (spoor 34). Van deze greppel bleef enkel het onderste gedeelte van de vulling
goed bewaard. Op het bovenliggende niveau bevond zich een homogeen donkergrijs pakket waarin
de greppel en de andere grondsporen niet afzonderlijk afgelijnd konden worden De breedte aan het
oppervlak waarop spoor 34 zichtbaar was, varieerde van 16 cm tot 30 cm. Spoor 34 was nog 8 à 10
cm dik bewaard. De vulling bestond uit een homogene, grijsbruine leem met enkele verspreide
houtskoolspikkels. De bodem van de greppel vertoonde een licht convexe vorm. Het profiel van de
sleuf toonde aan dat de greppel een minimumbreedte van 80 cm (de totale breedte was niet te
achterhalen omdat spoor 34 doorsneden werd door recente verstoringen) en een minimumdiepte van
20 cm had.
In het verlengde van spoor 34 werd, aan de overzijde van de verkavelingsweg (Kwadrant III, D11E11), eveneens een smalle gracht aangetroffen (spoor 22). Gelet op zijn ligging gaat het vermoedelijk
om dezelfde greppel die doorsneden werd door de nieuw aangelegde verkavelingsweg. Spoor 22 kon
in oostelijke richting gevolgd worden over een lengte van ongeveer 9 m. De greppel had hier een
breedte die varieerde van 54 cm tot 90 cm. De vulling bestond uit een homogene, grijsbruine leem met
houtskoolbrokjes, houtskool- en mangaanspikkels en weinig stukjes verbrande leem. De greppel
eindigde in een halfronde uitstulping. Aan de meest westelijke zijde was deze greppel slechts 10 cm
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diep bewaard. De dikte van de vulling op de andere plaatsen varieerde van 14 cm tot 24 cm. De
greppel had een vlakke tot een licht convexe bodem.

Op basis van het materiaal dat aangetroffen werd in de vulling kan de demping van deze greppel
gedateerd worden tussen de Flavische periode en het midden van de 2 de eeuw n.C. Over de functie
van deze smalle gracht bestaat geen zekerheid. Zoals reeds aangehaald is het parallelle verloop met
spoor 83 en 84 en met de rechtlijnige V-vormige gracht opmerkelijk. Ook spoor 22/34 mondde
vermoedelijk uit in de oostelijke afwateringsgracht van de Romeinse weg. Door de voorafgaandelijke
aanleg van de verkavelingswegen kon dit niet onderzocht worden.

4.3. Spoor 156
In de zuidelijke sector van het opgravingsterrein (Kwadrant I, AB6-AB7-C7) kwam de aanzet van een
greppelachtige structuur aan het licht (Fig. 54). Het spoor bestond uit een onregelmatig, cirkelvormig
uiteinde met een diameter van 2 m tot 2,5 m dat overging in een rechtlijnig stuk met een breedte van
1,20 m. De vulling bestond uit homogene, donkergrijze tot zwarte houtskoolrijke leem waarin
verschillende

fragmenten

Romeins

aardewerk,

spikkels verbrande leem en grotere en kleinere
stukken kalkzandsteen werden aangetroffen. In
totaal kon dit spoor in noordelijke richting gevolgd
worden over een afstand van 6,5 m. Wegens de
opgelegde dieptebeperking op de plaats waar de
huizen zullen worden ingeplant (supra), kon deze
greppel in de aanpalende zones (Kwadrant I, D en
E) niet verder vrijgelegd en onderzocht worden
waardoor we zijn exact verloop niet kennen. Het
rechtlijnig

stuk

van

de

greppel

had

een

Fig. 54: Profiel van een greppeltje
in de zuidelijke sector.

maximumdiepte van 40 cm en een convex profiel. Het onregelmatig, cirkelvormig uiteinde had een
licht convex (enigszins onregelmatig) profiel. Op het eerste zicht lijkt deze greppel ongeveer parallel te
lopen met de oostelijke gracht van de Romeinse weg. Over de betekenis van deze smalle gracht kan
weinig met zekerheid gezegd worden. Op basis van het aangetroffen materiaal kan de opvulling ervan
gedateerd worden in de 2de eeuw n.C.

4.4. Spoor 140
Spoor 140 werd aangesneden in de westelijke zone van het opgravingsterrein (Kwadrant II, F9).
Wegens de opgelegde dieptebeperking (supra), kon het slechts over een afstand van 2 m vrijgelegd
worden. De breedte aan het oppervlak bedroeg ongeveer 1,40 m. De vulling bestond uit een
donkergrijze, kleiige leem waarin verschillende stukken Romeins aardewerk en talrijke rolkeien
aangetroffen werden. Vermoedelijk kan ook dit spoor als een greppel geïnterpreteerd worden. Het
spoor was erg ondiep bewaard (ongeveer 5 cm) waardoor het niet gecoupeerd werd. Deze smalle
gracht bevond zich tussen de oostelijke en de westelijke afwateringsgracht van de Romeinse weg. In
tegenstelling tot deze afwateringsgrachten, die een noordzuid oriëntatie hadden, liep deze gracht in
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NW-ZO richting. Over de betekenis, de functie, de datering en de mogelijke relatie met de Romeinse
baan richting Rumst bestaat weinig zekerheid.

4.5. Besluit
In totaal kwamen er tijdens het archeologisch onderzoek vier smalle grachten aan het licht. Wegens
de voorafgaandelijke aanleg van de verkavelingswegen en de opgelegde dieptebeperkingen op de
plaats waar de huizen zullen worden ingeplant, kon geen enkele greppel volledig vrijgelegd en
onderzocht worden. Over de betekenis ervan kan weinig met zekerheid gezegd worden. Twee
parallelle greppels (sporen 83 en 84 en spoor 22/34) liepen bovendien ook parallel met de rechtlijnige
V-vormige gracht. Hun onderlinge relatie is echter onduidelijk. Mogelijk houden greppels 83 en 84
verband met de afbakening van het pottenbakkersatelier. Ook over de functie van spoor 140, dat
tussen de afwateringsgrachten van de Romeinse weg liep, en spoor 156, dat schijnbaar parallel met
de Romeinse weg liep, bestaat geen zekerheid. Het is echter niet uitgesloten dat één of meerdere van
deze greppels dienden als perceelsafbakening of als extra afwateringsgrachtje op het afhellend terrein
(Fig. 18). Verdere verwerking van het archeologisch materiaal zal misschien meer duidelijkheid
kunnen brengen.
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5. Spitsgrachten
5.1. Een cirkelvormige spitsgracht
In de zuidwestelijke sector van het opgravingsterrein (Kwadrant I, C4-C3-C2-D2-E2), onmiddellijk ten
westen van de Romeinse baan richting Rumst, werd een 1,96 m brede gracht aangetroffen met een
opvallend cirkelvormig verloop (spoor 150) en een diameter
van ongeveer 30 m. Aan de oostzijde kon het verdere
verloop ervan niet verder in kaart gebracht worden wegens
de opgelegde dieptebeperking enerzijds en de afdekking
door

het

uitgestrekte,

Romeinse

dumppakket

(infra)

anderzijds. Aan de noordwestelijke zijde werd de gracht
onderbroken door de aangelegde verkavelingswegen. In de
onderzoekszone E4-E5 werd een gracht aangetroffen die
waarschijnlijk

het

meest

noordelijk

deel

van

deze

cirkelvormige spitsgracht vormt (spoor 25). Wegens de
opgelegde dieptebeperking en de grote droogte in juni, die
de zichtbaarheid van dit spoor uiterst bemoeilijkten, konden
we dit gedeelte van de gracht slechts in beperkte mate
onderzoeken. Enkel het zuidelijk deel van de cirkelvormige
gracht kon voldoende goed onderzocht worden (Fig. 55).
Fig. 55: Cirkelvormige spitsgracht, mogelijk
het restant van een Romeinse tumulus.

Aan het oppervlak werd de gracht gekenmerkt door een centrale, lichtgrijze, lemige vulling met kleine
houtskoolspikkels. Langs beide zijden werd deze vulling geflankeerd door een lemige, beige vulling.
Het spoor werd op drie plaatsen gecoupeerd. Daaruit bleek dat het om een V-gracht ging met een
diepte van 1,30 m. De onderste opvulling van de gracht bestond uit een afwisseling van beige-lemige
en grijswitte-zanderige sedimentatielaagjes. Later werd de gracht gedempt met een bruinbeige en een
lichtgrijs pakket aarde waarin nauwelijks archeologisch materiaal aangetroffen werd (Fig. 56).
De datering van dit spoor is nog erg onzeker. Het schaarse materiaal uit de vulling wordt nog
bestudeerd. Uit de sedimentatielaagjes kon geen archeologisch materiaal gerecupereerd worden. De
Merovingische graven die de gracht snijden, geven in ieder geval een terminus ante quem voor het
openliggen en de demping van de gracht. Er werden houtskoolstalen genomen uit de dempingslagen
voor 14C-datering.
Eén van de profielen werd volledig bemonsterd aan de hand van 5 pollenstalen om het natuurlijk
milieu en de vegetatie rond deze gracht te reconstrueren.
Opvallend was de quasi volledige afwezigheid van andere archeologische sporen binnen het areaal
van deze grachten. Over de functie van deze gracht is niks met zekerheid gekend. Mogelijk kan deze
structuur in verband gebracht worden met een Romeinse tumulus. De resultaten van de studie van het
aardewerk, de 14C-datering van de houtskool en de analyse van de pollen kunnen in een verdere
verwerkingsfase hopelijk nieuwe informatie geven over de betekenis en de datering van dit spoor.
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Fig. 56: Doorsnede op de cirkelvormige spitsgracht in de zuidwestelijke sector van het terrein.

5.2. Een rechtlijnige spitsgracht
In de centrale sector van het opgravingsterrein (Kwadrant III, C13-C14) werd op een diepte van 90 cm
onder het maaiveld een Romeinse V-gracht aangetroffen (spoor 200). De gracht was op deze plaats
afgedekt door een 40-cm dikke aanhogingslaag die het gevolg was van de infrastructuurwerken van
de aannemer Sools, een 30-cm dikke ploeglaag en een 20-cm dikke bruinebeige laag (mogelijk
colluvium?). Het onderzoek wees uit dat deze spitsgracht verder in noordwestelijke richting over het
terrein liep. Wegens de afgesproken dieptebeperking (supra) kon hij enkel in de onderzoekszone C13C14 gecoupeerd en uitvoerig onderzocht worden (Fig. 57).

Fig. 57: V-vormige gracht in de centrale sector van het opgravingsterrein
(Tekening: E. Mahy – Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven).
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De gracht had een breedte van 4,50 m en een diepte van 2,10 m. Sporen van een aarden wal naast
de gracht, aan de buitenkant of aan de binnenkant, werden niet aangetroffen. De onderste opvulling
van deze spitsgracht (met een dikte van ongeveer 90 cm) bestond uit verschillende fijne, afwisselend
beige-lemige

en

grijswitte-zanderige

inspoelingslaagjes

die

beschouwd

werden

als

sedimentatielaagjes uit de periode dat de gracht open lag. Later werd de gracht gedempt met een
pakket beigebruine, lemige vulling waarin Romeinse aardewerkfragmenten en houtskoolspikkels
aangetroffen werden (Fig. 58 en 59).

Fig 58: Romeinse spitsgracht in de centrale sector van het terrein.
Fig. 59: Sedimentatielaagjes onderaan de V-vormige gracht.

De datering van deze gracht kon nog niet achterhaald worden. Uit de onderste opvulling van de gracht
kon geen archeologisch materiaal gerecupereerd worden. Het aardewerk uit het dempingspakket
wordt op dit ogenblik verwerkt en bestudeerd. De mogelijkheid bestaat dat het derde dakpanpakket,
dat deel uitmaakt van een groter Romeins dumppakket (infra), de spitsgracht in de onderzoekszone
F10-G10-F11-G11 bedekt. De datering van het dumppakket met Romeinse dakpannen (vermoedelijk
3de-eeuws, infra) is dan een terminus ante quem voor het in gebruik zijn van de gracht en de demping
ervan.

Over de functie en de betekenis van deze gracht bestaat er nog geen zekerheid. V-grachten worden
vooral aangetroffen in militaire contexten, meer bepaald als verdedigingsgrachten rond militaire
kampen. Toch werden er tijdens de opgraving geen argumenten gevonden om deze spitsgracht met
een militaire aanwezigheid in verband te brengen. In de jaren ’80 van de vorige eeuw nam Ch. Léva
via luchtfotografische prospecties boven Asse een brede gracht waar die volledig rond de Romeinse
nederzetting liep. 24 Deze gracht werd door E. Scheltens op één plaats op de Kalkoven doorsneden en
onderzocht. Het bleek hier om een V-vormige gracht te gaan met een variabele breedte van 3 à 4 m
en een diepte van 2,5 m. Ook hier was het onderste gedeelte opgevuld met fijne slibbandjes. 25 De
spitsgracht, aangetroffen tijdens de opgraving aan de Krokegemseweg, zou dus deel uitgemaakt
kunnen hebben van de gracht die Ch. Léva opgemerkt had. Vermoedelijk betreft het hier een gracht
die in een bepaalde periode de grens van de nederzetting vormde. Aldus had de gracht een

24
25

Geubels 1987, 226-227.
Scheltens 1981, 47.
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afbakenende/verdedigende functie. Sporen van een wal naast de gracht werden echter nergens
aangetroffen.

Tijdens het onderzoek van de gracht werden er acht aaneensluitende pollenstalen genomen van de
verschillende opeenvolgende lagen van de gracht. Op die manier hopen we nieuwe informatie te
krijgen over de vegetatie in de nabijheid van de gracht tijdens zijn gebruik en op het moment dat hij
gedempt was.

Verder onderzoek van het aangetroffen aardewerk uit de vulling en 14C-datering van de
houtskoolresten uit de dempingslagen zal meer duidelijkheid moeten brengen over de betekenis en de
datering van deze gracht.
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6. Het pottenbakkersatelier
6.1. Beschrijving van de pottenbakkersovens
6.1.1. Inleiding
In de meest noordoostelijke zone van
het opgravingsterrein (Kwadrant IV, H
16/

I

16)

kwam

een

Romeins

pottenbakkersatelier aan het licht. Het
is de eerste keer dat er voor de vicus
van

Asse

sporen

pottenbakkersindustrie
kwamen.

De

goed

van

een

tevoorschijn
bewaarde

productiestructuren en de bijhorende
afvalkuilen kunnen ons voor Asse
eindelijk meer inzicht verschaffen in

Fig. 60: Grondplan van het pottenbakkersatelier

de lokale productie van aardewerk.

(Tekening: E. Mahy – K.U. Leuven).

Het atelier bestond uit twee goed
bewaarde ovenstructuren met een gemeenschappelijk, centraal gelegen stookkuil, twee paalgaten die
vermoedelijk wijzen op een constructie die boven de ovens aanwezig was, een kuil die mogelijk in
verband gebracht kan worden met de preparatie van de klei en een enorme afvalkuil. De twee ovens
met gemeenschappelijke stookkuil hadden een NW-ZO oriëntatie (Fig. 60, 61 en 62). De verschillende
structuren die deel uitmaakten van het atelier zullen in de hiernavolgende punten verder besproken
worden.

Fig. 61: Het pottenbakkersatelier met twee ovens en een gemeenschappelijke stookkuil
gefotografeerd op twee opgravingsniveaus.
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6.1.2. Pottenbakkersoven 1 (spoor 86 A)
Pottenbakkersoven 1 was de meest zuidoostelijk gelegen oven. Hij
kwam tevoorschijn op een diepte van – 2, 16 m26 en was in de
leem uitgegraven. Deze oven was minder diep ingegraven
waardoor hij minder goed bewaard was. Deze oven werd
gekenmerkt door een sleutelgatvormige basis die vervaardigd was
in gebakken leem. De oven had een totale lengte van 1,50 m en
een opening van 40 cm. Het binnenste gedeelte van de oven was
volledig opgevuld met een losse puinvulling die bestond uit grotere
en kleinere stukken verbrande leem en enkele stukken aardewerk.
Deze vulling werd via de kwadrantenmethode verder onderzocht
(Fig. 63). De gemiddelde dikte van de ovenwanden bedroeg
Fig. 62: Grondplan pottenbakkers- ongeveer 10 cm. De binnenzijde van de ovenwanden waren
oven 1.

afgestreken met leem die op sommige plaatsen sporen van

verglazing vertoonde. Aan de zijde van de ovenmond bevond zich een concentratie houtskool. Nadat
deze stukken verwijderd waren, werd de bodem van de oven zichtbaar. De vloer, bestaande uit
blauwgrijze gebakken leem, vertoonde sterke sporen van verglazing. Deze vitrificatie door de hitte in
de stookkamer geeft aan de leem een glazuurachtig uiterlijk met een kleur die varieerde van grijsbeige tot blauwgroen. Opmerkelijk is de alleenstaande pijler vervaardigd in oranje, gebakken leem
waarop de ovenplaat rustte. Deze rechthoekige pijler, met afgeronde hoeken, had een breedte van 32
cm en een lengte van 36 cm en vertoonde eveneens sporen van verglazing door de hitte. Deze
ovenstructuur was slechts 10 cm diep bewaard. De ovenplaat en de aanzet van de koepel bleven niet
bewaard (Fig. 62 en 64). Vermoedelijk werd deze oven reeds in de Romeinse periode uitgebroken en
nadien opgevuld met afval. Het is echter onduidelijk wanneer deze uitbraak precies gebeurde. In de
vulling van het stookkanaal werd een intact bekertje in grijs gedraaid aardewerk aangetroffen.

Fig. 63: Het binnenste gedeelte van oven 1 was opgevuld met een losse puinvulling.
Fig. 64: Pottenbakkersoven 1 had een centrale pijler.

26

Alle hier aangehaalde dieptes zijn diegene die bepaald zijn ten opzichte van het centraal gelegen nulpunt op
het opgravingsterrein. De diepte t.o.v. de zeespiegel moet nog berekend worden.
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6.1.3. Pottenbakkersoven 2 (spoor 96)

Fig. 65: Pottenbakkersoven 2, grondplan op de verschillende opgravingsniveaus
(Tekeningen: E. Mahy – Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven).

Pottenbakkersoven 2 was de meest noordwestelijk gelegen oven. Op een diepte van – 2,18 m kwam
hij tevoorschijn als een cirkelvormige vlek met een oranjerood verbrande leemrand (ovenwanden) met
een dikte die varieerde van 10 cm tot 18 cm en plaatselijk onderbroken was. Het centraal gedeelte
had een lichtrode kleur. De vulling van het centraal gedeelte bestond op dit niveau uit bruine leem met
brokken en brokjes verbrande leem (Fig. 65-DGP 1). Omdat het niet duidelijk was tot welk niveau
deze oven bewaard was, werd het binnenste gedeelte gecoupeerd via de kwadrantenmethode. Op
niveau – 2,50 m bestond de vulling uit grote brokken verbrande leem waarvan sommige sporen van
verglazing vertoonden. Op niveau – 2,62 m werd de ovenplaat aangesneden. Zowel de opvulling
boven de ovenplaat als de grond rondom de oven werden verder verwijderd waardoor de oven
volledig vrijgelegd kon worden. Op niveau – 2,63 m kwam, vóór de oven, het bovenste gedeelte van
een dakpan tevoorschijn. Het bovenste gedeelte van het stookkanaal werd aangetroffen op een diepte
van – 2,66 m (Fig. 65-DGP 2). Deze pottenbakkersoven was in uitstekende omstandigheden bewaard
gebleven en bestond uit verschillende delen. De stookkuil of de haard is de plaats voor de oven waar
brandstof verzameld kan worden om de oven te stoken. Het stookkanaal is de doorgang van de
stookkuil naar de stookkamer waar er door verbranding warmte gecreëerd wordt. Deze warmte stijgt
door de geperforeerde bakplaat (of ‘rooster’) naar de bakkamer waar de potten gestapeld werden. De
bakvloer werd nog ondersteund door een pijler in het midden van de stookkamer. Het geheel werd
afgesloten door een koepel die weggebroken diende te worden om aan de gebakken voorraad te
geraken (Fig. 65-DGP 2, 66 en 67-5). Deze delen, aanwezig bij de Assese oven, zullen hier verder in
detail besproken worden.
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Fig. 66: Totaalbeeld op de goed bewaarde tweede pottenbakkersoven.

a. Stookkuil
De gemeenschappelijke stookkuil van beide pottenbakkersovens zal in een volgend punt apart
besproken worden.

b. Stookkanaal + dakpan
Het stookkanaal, vervaardigd in gebakken leem, had een lengte van ongeveer 60 cm, een
binnenbreedte van 42 cm en een hoogte van 30 cm (bovenzijde op niveau – 2,66 m). De
doorsnede van het stookkanaal was ovaal van vorm. De wanden ervan hadden vooraan en
bovenaan een dikte van ongeveer 4 cm en achteraan, ter hoogte van de aansluiting met de
wanden van de stookkamer, een dikte van 8 cm. De bodem, die bestond uit donkergrijze tot
zwarte, houtskoolrijke leem met talrijke blauwgrijze, gebakken leembrokken, vertoonde sterke
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sporen van verglazing. Daaronder was een laagje, door de hitte roodbruin verbrande
moederbodem (leem) aanwezig. De vulling in het stookkanaal bestond uit grijze tot grijsbruine,
heterogene leem met veel houtskoolspikkels en verschillende brokjes verbrande leem. Aan de
ingang van het stookkanaal waren twee versmallingen van de wand in gebakken leem
aangebracht. Aan de oostelijke zijde was deze leem aangebracht rond een deel van een tegula
zodat het geheel verstevigd werd. Aan de westelijke zijden was de gebakken leem van de
versmalling rechtstreeks tegen de oorspronkelijke wand van het stookkanaal aangebracht. De
ingang van het stookkanaal was door deze versmalling gereduceerd tot 26 cm. Het is moeilijk te
zeggen of het hier om een reparatie van de oorspronkelijke wanden gaat. De rest van de lemen
wanden hadden onderaan een grijze kleur door de hitte en vertoonde sporen van verglazing. De
bovenzijde van de wanden had een roodoranje kleur. (Fig. 67-2). De ingang van het stookkanaal
was afgesloten door een in de breedte geplaatste tegula. Vermoedelijk werd deze dakpan gebruikt
om de toevoer van warme lucht in de oven te regelen (Fig. 67-1).

c.

Stookkamer

De stookkamer onder de bakplaat is 30 cm diep. De pijler snijdt de bakkamer door in twee
ruimtes. Het gedeelte vóór de pijler was samen met het stookkanaal opgevuld met grijze tot
grijsbruine, heterogene leem met veel houtskoolspikkels en verschillende brokjes verbrande leem.
In de vulling werden eveneens enkele stukken aardewerk aangetroffen. De rechter ruimte was
opgevuld met drie laagjes: bovenaan een laagje bruine, vrij homogene, kleiige leem (1) met een
dikte van 2 cm, centraal een laagje bruine leem met zeer veel grotere en kleinere brokken
gebakken leem (2) met een dikte van 20 cm en onderaan een 5 cm dik laagje dat bestond uit een
grijze, ietwat vettige leem met vrij veel houtskoolspikkels (3). De linker ruimte vertoonde een
gelijkaardige vulling hoewel het bovenste laagje bestond uit bruine leem met een zanderig laagje.
Mogelijk kunnen deze lagen in verband gebracht worden met de geleidelijke opvulling van de
oven na het buiten gebruik stellen van de ovenstructuur. De ovenvloer (– 3,22 m) bestond in de
noordelijke zone (rond de pijler) uit grijsblauwe, gebakken leem (vitrificatie). In de richting van het
stookkanaal was deze gebakken leem vermengd met donkergrijze, houtskoolrijke leem.
Bovendien bevatte de bodem enkele stukken aardewerk. Onder de ovenvloer was de
moederbodem (leem) door de hitte roodverbrand (ongeveer 4 cm dik) (Fig. 67-3).

d. Bakplaat
De bakplaat had een ronde vorm met een diameter van 1,06 m. Ze was geperforeerd met
minstens zes gaten, waarvan er vier volledig en twee slechts gedeeltelijk bewaard waren. Ze
hadden een gemiddelde diameter van ongeveer 8 cm. Ze stonden cirkelvormig en parallel met de
ovenwanden ingeplant op de bakplaat. Het meest zuidelijk gedeelte van het rooster was niet
bewaard gebleven. Het centraal gedeelte van de bakplaat was slecht bewaard waardoor de
ondersteunende pijler gedeeltelijk vrij kwam te liggen. De ovenplaat had een gemiddelde dikte van
10 à 14 cm en is vervaardigd in oranjerode gebakken leem (Fig. 67-4).
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e. Bakkamer
De bakkamer heeft een ronde vorm en is bewaard tot een hoogte van 42 cm. De wanden van
deze kamer staan licht naar binnen gebouwd waardoor de beneden diameter van de bakkamer
1,04 m bedraagt en de diameter aan de bovenzijde 1,20 m is. De wanden hebben een
gemiddelde dikte van 4 cm. Rond deze wanden is de moederbodem (leem) over een dikte van 4
cm tot 8 cm rood verbrand. Zoals reeds aangehaald was de bakkamer onderaan opgevuld met
grotere en kleinere stukken verbrande leem en bovenaan met bruine leem met brokken en brokjes
verbrande leem waarin eveneens enkele stukken ceramiek aangetroffen werden (Fig. 67-4).

f.

Steun

De centrale pijler kan omschreven worden als een tongvormige steun die, in tegenstelling tot de
eerste pottenbakkersoven, met de achterwand van de oven verbonden was. Het onderscheid
tussen de ovenplaat, de ovenwand en de pijler was onderaan niet te maken. De drie delen liepen
geleidelijk in elkaar over. De pijler had een lengte van ongeveer 60 cm en een breedte van 24 cm.
De steun had een licht zuidelijk verloop en stond daarmee niet loodrecht op de achterwand. Het
bovenste gedeelte van de pijler (op het niveau van de bakplaat, ongeveer 10 cm) was donkerrood
verbrand, het centrale deel (ongeveer 12 cm) was lichtrood verbrand. Het onderste gedeelte
(ongeveer 14 cm) was grijs verkleurd en vertoonde sporen van verglazing. Onder de pijler was de
moederbodem (leem) roodverbrand (Fig. 67-3).

g. Bovenbouw
Van de eigenlijke bovenbouw (vermoedelijk een koepel) waren geen sporen bewaard gebleven.
Toch is het niet uitgesloten dat de verbrande leembrokken, aangetroffen in de vulling van de
bakkamer en in spoor 89 (infra) afkomstig zijn van deze koepel.

1)

3)
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2)

4)

5)
Fig. 67: Details van de pottenbakkersoven: 1) dakpan aan de ingang –
2) stookkanaal – 3) zicht op de pijler binnen in de oven –
4) bakplaat met gaten – 5) doorsnede van de oven.

6.1.4. De stookkuil (spoor 86 B)
Tussen beide pottenbakkersovens strekte zich een spoor uit met een erg onregelmatige vorm. Op het
eerste opgravingsniveau (niveau – 2,19 m) raakte dit spoor de twee pottenbakkersovens. De vulling
bestond uit grijze tot grijsbruine leem met veel houtskoolbrokjes en houtskoolspikkels, brokken
verbrande leem en veel aardewerk waaronder een intacte pot. Op het volgende opgravingsniveau
(– 226 m) viel dit spoor uiteen in verschillende andere sporen: spoor 97 en spoor 99 die in een
volgend punt verder besproken zullen worden. Het centrale spoor (spoor 86 B of de eigenlijke
stoookuil) met onregelmatige vorm bleef bestaan maar kwam los van de tweede pottenbakkersoven.
Op niveau – 2,67 m werd duidelijk dat de stookkuil toch verbonden was met de tweede oven waardoor
we kunnen spreken van een gemeenschappelijke stookruimte voor beide ovens. Deze stookkuil had
een maximumlengte van 3,40 m en een maximumbreedte van 2,80 m (Fig. 61). Wegens de grootte,
de onregelmatige vorm en de inplanting van de ovens werden er verschillende coupes op deze sporen
gezet. Coupe AB sneed de eerste pottenbakkersoven en de stookkuil in de lengte middendoor. Omdat
de twee pottenbakkersovens niet in elkaars verlengde lagen, sneed coupe CD de tweede
pottenbakkersoven en de oostelijke uitstulping van de stookkuil doormidden (DGP 0). Een aparte
coupe A’B’ op DGP 1 sneed de oven en de stookruimte doormidden. Deze aparte coupe werd
gemaakt omdat op dit niveau de oven en de stookruimte elkaar weer raakten. De breedte van het
centraal gedeelte van de stookkuil werd onderzocht via coupe EF terwijl via coupe IJ de breedte van
de stookkuil nabij de eerste oven bestudeerd kon worden.

Profiel AB leert ons dat de stookkuil langs de zijkanten minder diep (variërend van 2 cm, over 8 cm tot
10 cm) ingegraven was dan het centrale gedeelte, dat een maximumdiepte van 72 cm (niveau – 3,00
m) had. De kuil vertoonde een onregelmatig profiel en een vrij vlakke bodem. De vulling bestond uit
verschillende laagjes. Bovenaan bevond zich een grijsbruine tot grijze leemlaag met veel
houtskoolbrokjes, veel aardewerk en grotere en kleinere brokjes verbrande leem. Langs de zijde van
de eerste pottenbakkersoven was deze laag sterk vermengd met roodverbrande moederbodem (3).
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Onder laag (3) bevond zich een laagje met veel brokjes verbrande leem (4) en een lensje verspitte
leem (5). Helemaal onderaan bevond zich een grijze tot donkergrijze leem met veel houtskool en
brokjes verbrande leem.
Uit profiel EF blijkt dat deze stookkuil langs de oostzijde erg ondiep was ingeplant terwijl het centrale
gedeelte een maximumdiepte had van 90 cm (– 3,17 m). De bodem had een licht convexe vorm.
Bovenaan vertoonde het spoor een laagje grijsbruine tot donkergrijze leem met verspreide spikkels
houtskool, verbrande leem en zeer veel aardewerk (1). Onder deze laag bevond zich een lensje
beigegrijze, licht humeuze, verspitte leem (4) en twee houtskoolrijke lensjes met veel brokken
verbrande leem (2). Daaronder was een laag grijze tot donkergrijze leem met veel houtskoolspikkels
zichtbaar dat veel aardewerk en brokjes verbrande leem bevatte (3). Helemaal onderaan bevatte deze
laag grotere brokken gebakken leem (5).
Profiel CD maakte duidelijk dat de oostelijke uitstulping van de stookkuil erg ondiep was met een
maximumdiepte van 14 cm. Op deze plaats raakten de tweede pottenbakkersoven en de stookkuil
elkaar niet. Daarom werd deze coupe naar westelijke richting verplaatst (coupe A’B’). De stookkuil had
hier een maximumdiepte van 64 cm (– 3,10 m). Het bovenste gedeelte van de opvulling bestond hier
uit een laagje heterogene grijsbruine tot donkergrijze leem met veel houtskoolspikkels, veel brokken
gebakken leem en veel aardewerk (1). Men dient hier rekening te houden met het feit dat het
bovenste gedeelte van deze vulling reeds verdwenen was bij het uitzetten van coupe AB. Onderaan
was een laagje grijze tot donkergrijze leem aanwezig dat houtskool, scherven en brokken gebakken
leem bevatte (4). Binnen dit laagje was een houtskoolrijk lensje aanwezig (3).

Fig. 68: Detail van het profiel van de stookkuil vóór de oven.

Tijdens de opgraving werden geen sporen aangetroffen van een zitgedeelte voor de stoker of treden
die uitgegraven werden om de stookkuil te bereiken. Mogelijk maakte de pottenbakker gebruik van
een houten ladder om in de stookkuil af te dalen (Fig. 68).
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6.1.5. Afvallaag
Nadat de eerste pottenbakkersoven (spoor 86A) buiten gebruik gesteld was, werd hij uitgebroken en
opgevuld met afval waaronder een groot aantal brokken gebakken leem. De tweede oven (spoor 96)
werd na zijn gebruik niet uitgebroken maar volledig in zijn oorspronkelijke toestand behouden. Wel
stelden we vast dat ook deze oven, zowel de stookkamer, de bakkamer als het stookkanaal, volledig
opgevuld waren met een afvallaag die bestond uit stukken gebakken leem en een groot aantal
fragmenten aardewerk. Bovendien dekte de afvallaag de hele zone van de beide ovens, hun
gemeenschappelijke stookkuil en spoor 91 af. De laag had, boven het niveau van de ovens, een dikte
van ongeveer 15 à 20 cm en bevatte een grote hoeveelheid aardewerk. De vulling van het afvalpakket
bestond uit een heterogene grijze tot donkergrijze leem.
De rest van het nederzettings- en pottenbakkersafval werd in deze zone, over de verschillende
individuele sporen, gedumpt waardoor het geheel een ‘rommelige’ indruk had.

6.1.6. Paalgaten (sporen 97 en 99)
Onmiddellijk ten oosten en ten westen van het smalste gedeelte van de stookruimte bij de eerste
pottenbakkersoven kwamen twee sporen tevoorschijn. Spoor 97 had een ovale vorm met een lengte
van 30 cm en een breedte van 24 cm. De vulling bestond uit bruine tot bruingrijze leem met een
weinig houtskoolspikkels. Dit spoor was 22 cm diep. Spoor 99 had een rechthoekige vorm met
afgeronde hoeken, een lengte van 36 cm, een breedte van 26 cm en een diepte van 24 cm. De vulling
bestond uit een ietwat zandige bruine tot grijsbruine leem met weinig houtskoolspikkels en weinig
brokjes verbrande leem. Beide sporen werden geïnterpreteerd als afzonderlijke paalkuilen die mogelijk
in verband gebracht kunnen worden met een constructie die boven deze oven(s) aanwezig was.

6.2. Typologische toewijzing van de pottenbakkersovens
Voor een typologische toewijzing van de pottenbakkersovens maken we gebruik van de typologie die
Dufaÿ voorgestelde.27 Dufaÿ beschreef de ovens op vijf verschillende niveaus: het aantal kamers
(niveau 1), de vorm van de oven (niveau 2), het aantal stookgangen (niveau 3), de eigenschappen
van de bakplaat (niveau 4) en de plaatsing en de eigenschappen van de pijler (niveau 5).

6.2.1. Onderbouw
De eerste pottenbakkersoven (spoor 86A) is onvoldoende bewaard gebleven zodat een volledige
indeling volgens de typologie van Dufaÿ hypothetisch blijft. Deze typologie kan echter wel volledig
uitgewerkt worden voor de tweede pottenbakkersoven (spoor 96) die in uitstekende omstandigheden
bewaard was.
In beide gevallen hebben we te maken met een oven die over twee kamers (een stookkamer en een
bakkamer) beschikte (niveau 1). Bij oven 1 waren de bakplaat en de bakkamer echter niet bewaard
gebleven. Oven 1 was quasi cirkelvormig (met een sleutelgatvormige basis), terwijl spoor 96 als een
ronde oven omschreven kan worden (niveau 2). Beide ovens hadden slechts één stookgang (niveau
3). Oven 2 had een bakplaat met gaten die aan de buitenzijde gelegen waren. Over de bakplaat van
de eerste oven kan weinig met zekerheid gezegd worden (niveau 4). In de stookkamer van de eerste
27

Dufaÿ 1996: 297-312.
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pottenbakkersoven is duidelijk een alleenstaande, centrale pijler aanwezig. Een dergelijk type pijler
komt minder vaak voor bij Romeinse pottenbakkersovens. Ook in de vicus van Bram in de Languedoc
in Frankrijk werd een pottenbakkersoven met een dergelijk type pijler aangetroffen. 28 Oven 2 beschikte
over een tongvormige steun die met de achterwand verbonden was en de bakplaat ondersteunde
(niveau 5).

6.2.2. Bovenbouw
Het is onduidelijk hoe hoog de bakkamers van beide ovens waren in de Romeinse periode. De
bakkamer van de eerste oven was verdwenen terwijl de bakkamer van de tweede oven over een
hoogte van 42 cm bewaard was. Bovenop de bakkamer was een koepel aanwezig waaronder het
aardewerk gebakken werd. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: een permanente koepel of een koepel
die na elke bakking werd afgebroken.

6.3. Werking van de pottenbakkersovens
Voor dit pottenbakkersatelier hebben we aldus te maken met twee ovens die een gemeenschappelijke
stookkuil hadden. Het is niet uitgesloten dat de ovens in dezelfde periode werden aangelegd en
gedurende een bepaalde periode samen in gebruik waren. Tijdens het stoken van de ene oven kon de
pottenbakker de andere terug gebruiksklaar maken en tijdens het afkoelen deze terug volstapelen met
potten29. Indien beide ovens inderdaad gedurende een bepaalde periode samen in gebruik waren, is
het nog onduidelijk over welke periode we spreken. De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook dat één van
beide ovens vroeger aangelegd werd en dat bij de constructie van de tweede oven de bestaande
stookruimte uitgebreid werd. Uiteraard kunnen ze ook in dit geval samen in gebruik geweest zijn. Het
is op dit ogenblik moeilijk te zeggen hoe lang beide ovens, afzonderlijk en/of samen, gefunctioneerd
hebben en welke van de twee ovens eventueel de oudste was. Wel kon worden vastgesteld dat de
eerste pottenbakkersoven op een bepaald moment in de Romeinse periode uitgebroken werd en
daarna met afval opgevuld werd. Het is echter moeilijk te zeggen of dit samen gebeurd is met het
verlaten van de twee ovens of dat één van beide ovens nog langer in gebruik was.

6.4. Datering van het pottenbakkersatelier
Ovens met een geperforeerde bakplaat en twee kamers (een stookkamer en een bakkamer) komen in
Gallië voor vanaf het begin van de 1ste eeuw n.C. Het type met een tongvormige steun, verbonden met
de achterwand werd vanaf de Flavische en de Trajaanse periode erg populair in het Romeinse Rijk. 30
Tuffreau-Libre plaatst de opkomst van ovens met een gemeenschappelijke stookkuil op het einde van
de 1ste en het begin van de 2de eeuw n.C. Ze ziet deze vernieuwing als een stap naar een meer
efficiëntere productie in serie31.

28

Passelac 1996: 14-15.
Duhamel 1975: 19.
30 Swan 1984: 87.
31 Tuffreau-Libre 1992: 79.
29
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Op basis van een eerste indruk van het archeologisch materiaal, aangetroffen in de vulling van de
stookruimte en de ovens, situeert de bloeiperiode van dit atelier zich vooral in de tweede helft van de
2de eeuw en/of het begin van de 3de eeuw n.C.

Om tot een definitieve en gedetailleerde datering te komen, werkt de Onderzoekseenheid Archeologie
van de K.U. Leuven samen met een gespecialiseerd onderzoeksteam onder leiding van Prof. J. Hus,
verbonden aan de afdeling Omgevingsmagnetisme van het KMI in Dourbes. Omdat vooral de tweede
oven in een dergelijk goede en volledige staat bewaard was, was dit een unieke gelegenheid voor het
onderzoeksteam om dit onderzoek uit te voeren. Van beide ovens samen werden ongeveer 200 stalen
genomen (ongeveer 50 stalen van de eerste oven en 150 stalen van de tweede oven) (Fig. 69).

Fig. 69: Het team van Prof. J. Hus neemt stalen voor archeomagnetisch onderzoek.

Archeomagnetisch onderzoek werkt met de volgende principes. De veldlijnen van het aardmagnetisch
veld zijn aardeomvattend en lopen van pool naar pool. Het aardmagnetisme is niet overal even sterk
en reageert op verstoringen in de aardkorst, zoals ijzeroerbanken en breuken van de aardschollen in
de diepte. Met de jaren verandert ook de positie van de magnetische noordpool. Verbrande en
gebakken materialen (ovens, haarden, brandlagen, keramisch materiaal), die talrijk voorkomen in
archeologische sites, registreren het geomagnetisch veld tijdens afkoeling onder de vorm van een
permanente magnetisatie. Tijdens het bakken wordt de curie-temperatuur bereikt waardoor
ijzerdeeltjes zich vrij kunnen richten naar het magnetisch veld. Bij het afkoelen gaan die deeltjes
vastzitten maar gericht naar het toenmalig veld eigen aan die bepaalde plaats. Via gekende ijkcurven
kan dit worden gereconstrueerd.

Begin april 2008 waren de eerste resultaten van dit onderzoek bekend. Wegens de uitzonderlijke
bewaringstoestand van de tweede oven geven de metingen bovendien erg goede resultaten. In eerste
instantie is men begonnen met de metingen van de stalen van de stookplaat van spoor 96. In totaal
werden hiervan 32 stalen genomen. Als referentiecurve werd de ijkcurve van Parijs gebruikt.
Momenteel zijn er nog twee mogelijke oplossingen: 161 AD (+/- 36) en 271 AD (+/- 63). Naar alle
waarschijnlijkheid is het eerste resultaat het juiste (Fig. 70). Bovendien komt die overeen met onze
eerste indruk van het aardewerk aanwezig in de vulling van de ovens. Omdat de ovenplaat
onderhevig is aan magnetische breking zullen de wanden van de oven een preciezere datering
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moeten opleveren. Voorlopig kunnen we dus stellen dat de oven in de tweede helft van de 2de eeuw
n.C. voor het laatst in gebruik was. De rest van de resultaten wordt verwacht in de loop van 2009.

Fig. 70: Declinatie en inclinatie; de combinatie van beide geeft
een datering van 161 AD (+/- 36) en 271 AD (+/- 63).

6.5. Omringende sporen
6.5.1. Inleiding
In de directe omgeving van de pottenbakkersoven (binnen een straal van 10 m) werden verschillende
sporen aangetroffen die zowel in de Romeinse periode als in de meer recentere perioden gedateerd
konden worden. De meest opvallende zijn sporen 59, 60, 64 en 85 (vermoedelijk recente
veldoventjes, supra) en sporen 61, 65, 87, 88, 89 en 91. Hiervan kunnen de sporen 65, 89 en 91
rechtstreeks met het pottenbakkersatelier in verband gebracht worden (Fig. 60). Zij zullen hier verder
in detail besproken worden. Deze kuilen bevatten allemaal een zeer grote hoeveelheid ceramiek. Het
komt vaker voor dat kuilen, gegraven met een zekere functie voor het pottenbakkersatelier, na hun
gebruik dienden als afvalkuil voor pottenbakkersafval en misbaksels. Omdat de verwerking van het
archeologisch materiaal nog volop aan de gang is, zal een algemene bespreking van deze kuilen hier
volstaan.
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6.5.2. Spoor 65
Spoor 65 bevond zich slechts op 1,50 m ten noordwesten
van de tweede pottenbakkersoven en op 20 cm van de
westelijke rand van spoor 89. Dit ovaalvormig spoor had een
lengte van 1,20 m en een breedte van 90 cm. Langs de
westelijke zijde werd dit spoor gesneden door een spoor van
eerder recente datum. Aan de bovenzijde kenmerkte spoor
65 zich door een opvulling van grijze tot grijsbruine leem en
een hoge concentratie scherven die zich op de diepere

Fig. 71: Aardewerk in spoor 65.

niveaus verder doorzette. Bij deze scherven bevonden zich
eveneens enkele misbaksels (Fig. 71). Op basis van de situering ten opzichte van spoor 89, de
nabijheid van de pottenbakkersovens en op basis van de inhoud van de vulling kunnen we ons niet
van de indruk ontdoen dat dit spoor in relatie stond met de andere structuren van het
pottenbakkersatelier. Over de precieze betekenis ervan of over de primaire functie van deze kuil
bestaat echter geen duidelijkheid.

6.5.3. Spoor 89
a. Beschrijving van de kuil
Spoor 89 is een grote cirkelvormige kuil met een diameter van 2,00 m. Hij bevond zich op amper
4,00 m ten zuidwesten van de pottenbakkersovens. Aan het opgravingsoppervlak werd deze kuil
gekenmerkt door een grijze tot bruingrijze lemige vulling met enkele houtskoolspikkels en brokjes
verbrande leem. Reeds aan het oppervlak bevonden er zich een groot aantal fragmenten
aardewerk. Op niveau – 350 m was deze kuil rechthoekig in grondvlak.
Vanaf het opgravingsvlak had deze kuil een diepte van 1,80 m. Kenmerkend zijn de quasi rechte
wanden en de vlakke bodem.
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Fig. 72: Profiel van de pottenbakkerskuil.

houtskoolspikkels

bevatten. Andere lensjes die hierin voorkwamen, bestonden uit lichtbruine ietwat zandige leem.
Opvallend was de aanwezigheid van een laagje grote brokken verbrande leem helemaal op de
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bodem van de kuil en van verschillende lensjes van lichtgroene klei. Bovenop deze onderste
opvullings-laag bevond zich een grijze tot donkergrijze vettige, kleiige leem met veel
houtskoolspikkels, enkele kleiige, lichtgroene vlekjes en aardewerk. In deze laag konden nog
enkele lensjes onderscheiden worden die bestonden uit lichtgroene klei vermengd met
houtskoolspikkels, lensjes die gekenmerkt werden door lichtgrijze, heterogene leem met
houtskoolspikkels,

laagjes

geelbeige

verspitte

leem

of

heterogene

grijze

leem

met

houtskoolspikkels en verspreide gele tot lichtbruine lemige lensjes. De derde grote opvullingslaag
bestond uit een pakket grijze tot grijsbruine leem met vele houtskoolstipjes- en brokjes, stukjes
verbrande leem en een zeer grote hoeveelheid aardewerk (infra) en grote brokken verbrande
leem. Binnen deze laag bevonden zich enkele grotere en kleinere lensjes gele leem en gele tot
groene klei. De tweede en de eerste grote opvullingslaag werden van elkaar gescheiden door
grotere lenzen die opgebouwd waren uit een mengeling van gele, humeuze leem en lichtgroene
klei. Het bovenste opvulpakket

bestond uit heterogene, grijsbruine leem met vrij veel

houtskoolspikkels en stukjes verbrande leem (Fig. 72).

b. Primaire functie van de kuil
De kans is eerder klein dat deze kuil speciaal gegraven werd om pottenbakkersafval in te gooien.
Volgens Dufaÿ groef men wel kuilen met het oog op het dumpen van huishoudelijk en slachtafval.
Het rotten van dergelijke resten kon namelijk leiden tot de verspreiding van ziektes. Scherven
daarentegen vormden geen enkele bedreiging als ze aan het oppervlak aanwezig waren. 32 Deze
kuil moet dus een andere, primaire functie gehad hebben en pas in een tweede fase opgevuld
geweest zijn met pottenbakkersafval. Gelet op de afmetingen en de diepte van spoor 89 en de
aanwezigheid van kleiresten kan de primaire functie in verband gebracht worden met een
bewaarplaats voor de klei van de pottenbakker. Klei die voorbereid is, moet op een vochtige
plaats bewaard worden waar hij zo min mogelijk aan grote temperatuurverschillen blootgesteld
was. Een kelder of een diepe put, zoals spoor 89, is hiervoor ideaal. Indien deze kuil
daadwerkelijk gebruikt werd voor de opslag van klei impliceert dit dat de pottenbakker een zekere
voorraad gezuiverde klei aanlegde voor gebruik. Aanwijzingen voor een overdekking van deze kuil
werden niet aangetroffen.

c.

Secundaire functie van de kuil

De onderste opvullingslaag is mogelijk onafhankelijk van de drie bovenste opvullingslagen die het
pottenbakkersmateriaal (scherven, gebakken leem en houtskool) bevatten. Mogelijk bevatte deze
laag het residu van de oorspronkelijke vulling (klei) die vermengd was met leem van de
oppervlakte die erin terecht gekomen was. Sporen van inslibbingslaagjes, die het gevolg zijn van
water en sedimenten die in de kuil terecht kwamen, waren niet aanwezig. Opvallend is de
aanwezigheid van een dun laagje met grote brokken gebakken leem op de bodem van de kuil.
In de drie bovenste opvullingslagen werd een enorme hoeveelheid pottenbakkersafval
aangetroffen die grotendeels bestond uit 6000 fragmenten aardewerk (Fig. 73). Bijkomend waren
er verschillende brokken gebakken leem (al dan niet met sporen van verglazing) en houtskool in
32

Dufaÿ 1997: 98.
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aanwezig. In de derde opvullingslaag werd een goed bewaard stuk van een verkoolde balk
aangetroffen die in een volgende fase van het onderzoek verder bestudeerd zal worden.
De grootste concentratie aardewerk bevond zich in het meest zuidwestelijk gedeelte van de kuil
(kwadrant BED). De door ons genoemde ‘waterval van scherven’ bestaat uit een enorme
hoeveelheid ceramiek die als één, quasi vertikaal, afvalpakket in de kuil aanwezig was. Op basis
van de ligging en de positionering van dit pakket kan besloten worden dat het aardewerk vanuit
het zuidwesten in de kuil gegooid werd. Omdat deze ceramiek één pakket vormde, bestaat het
vermoeden dat deze opvulling op relatief korte tijd tot stand gekomen is. Dit afvalpakket, met een
dikte van 1 m, strekte zich uit tussen het opgravingsvlak en het bovenste deel van de derde
opvullingslaag.
Ook in de andere drie kwadranten van deze kuil werd een grote hoeveelheid aardewerk evenals
talrijke grotere stukken gebakken leem aangetroffen in de drie bovenste opvullingslagen. De
leembrokken zijn vermoedelijk afkomstig van één van de ovens.
De aangetroffen ceramiek bestaat voornamelijk uit aardewerk van inferieure kwaliteit en een
opvallend groot aantal misbaksels. Het vormenspectrum van de Assese pottenbakker omvatte
voornamelijk kruiken, kruikamforen, borden, kommen en bekers. Opvallend was de aanwezigheid
van misbaksels van kleine amforen en dolia (Fig. 75). In deze fase van het onderzoek hebben we
een aanvang genomen met het wassen, nummeren, puzzelen en verlijmen van al deze
fragmenten aardewerk. In een volgende fase zullen zij verder bestudeerd, verwerkt en
gepubliceerd worden.

Fig. 73: Enorme hoeveelheid pottenbakkersafval aanwezig in spoor 89.
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6.5.4. Spoor 91
a. Beschrijving van de kuil
Spoor 91 is een grote, langwerpige kuil die zich onmiddellijk ten noordwesten van de tweede
pottenbakkersoven bevond. De kuil had een lengte van 7,00 m en een gemiddelde breedte van
2,50 m. Aan het oppervlak werd hij gekenmerkt door een grijze tot grijsbruine leem met
verschillende houtskoolbrokjes en talrijke stukken aardewerk. Het spoor werd in zes vakken
verdeeld om op te graven: coupe AB (lengtedoorsnede), coupe CD (dwarsdoorsnede 1), coupe
EF (dwarsdoorsnede 2) en coupe GH (dwarsdoorsnede 3).
De diepte van deze kuil schommelde van 58 cm aan de zuidzijde, over 84 cm in het centrale
gedeelte tot 90 cm in het noordelijk deel. In totaal konden drie ‘trappen’ onderscheiden worden
met telkens een vlakke bodem. De opvulling van de kuil bestond uit drie grote pakketten.
Bovenaan bevond zich een laag grijze tot grijsbruine leem met houtskoolspikkels, een groot aantal
fragmenten aardewerk, brokjes verbrande leem en een lensje verweerde kalkzandsteen.
Daaronder werd een houtskoolrijke lens waargenomen waarin zich stukjes verbrande leem
bevonden. Lokaal waren er in deze laag veel aardewerkfragmenten aanwezig. Onderaan bevond
zich een pakket heterogeen lichtbruine tot lichtgrijze leem met bovenaan enkele lensjes gele leem.
Aan de zuidelijke zijde ging deze laag over in een pakket homogene grijze leem met lichtgrijze
vlekjes en houtskoolspikkels. Over de hele sequentie van het profiel werden pollenstalen
genomen (26 potjes van filmrolletjes).
Bij de dwarscoupes viel op dat de oostelijke rand van het profiel telkens bestond uit één trap met
een diepte van 30 cm. In de westelijke profielrand werden geen trappen onderscheiden (Fig. 74).

Fig. 74: Enorme kuil in de onmiddellijke nabijheid van de ovens.
Mogelijk kan ze in geïnterpreteerd worden als bassin waarin de klei geprepareerd werd.
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b. Primaire functie van de kuil
Ook in dit geval is de kans eerder klein dat de kuil gegraven werd om nederzettingsafval in te
dumpen. Gelet op de vorm en de afmetingen van de kuil kan zijn primaire functie mogelijk in
verband gebracht worden met een bassin waarin de klei geprepareerd werd voor het eigenlijke
gebruik. De ‘trappen’ in het oostelijk gedeelte kunnen mogelijk geïnterpreteerd worden als zitbank
of als trap om de bodem van de kuil te bereiken.

c.

Secundaire functie van de kuil

Nadat de kuil haar oorspronkelijke functie verloren had, werd ze opgevuld met nederzettingsafval
waaronder een grote hoeveel aardewerk, enkele glasfragmenten, een bronzen fibula en een
naald. Bij het aardewerk werden echter geen misbaksels aangetroffen. Opvallend was de
aanwezigheid van een ijzeren voorwerp waarvan het vermoeden bestaat dat het door de
pottenbakker gebruikt werd.

6.5.5. Synthese: omgeving rond de ovens
In de onmiddellijke nabijheid van de ovens zullen wellicht verschillende kuilen dienst gedaan hebben
als onderdeel van het pottenbakkersatelier. Spoor 89 kan wellicht als een bewaarplaats van klei
gefungeerd hebben, terwijl spoor 91 mogelijk als een bassin voor de preparatie van de klei
geïnterpreteerd kan worden. Over de betekenis van spoor 65 binnen het pottenbakkersatelier bestaat
nog geen zekerheid. In een tweede fase werden deze kuilen opgevuld met nederzettingsafval (spoor
91) of pottenbakkersafval, ceramiek van inferieure kwaliteit en misbaksels (spoor 89). Andere
structuren van dit pottenbakkersatelier, zoals de eigenlijke werkruimten, de plaats waar het aardewerk
kon drogen of de zone waar de klei ontgonnen werd, kwamen bij de opgraving niet aan het licht.
Uiteraard dienen we er rekening mee te houden dat dit pottenbakkersatelier zich in de meest
noordoostelijke hoek van het opgravingsterrein bevond. De kans dat er zich onder de aanpalende
percelen, zowel ten noorden als ten oosten van de opgegraven zone, nog resten van deze
productieplaats bevinden is dus vrij reëel.

6.6. Aardewerk afkomstig uit het atelier
Zoals reeds aangehaald zijn we binnen deze fase van het onderzoek gestart met het wassen,
nummeren, puzzelen en verlijmen van de duizenden aardewerkfragmenten die binnen de structuren
van het pottenbakkersatelier aan het licht kwamen.
Een eerste vaststelling daarbij is de aanwezigheid van enerzijds Assese producten (aardewerk van
inferieure kwaliteit en misbaksels) en anderzijds aardewerk dat niet in Asse vervaardigd werd. Op
basis van een eerste indruk van het materiaal stellen we vast dat er in Asse borden, kommen, bekers,
kruiken en kruikamforen geproduceerd werden. Belangrijker is de vondst van misbaksels van kleine
amforen en dolia. De misbaksels vertoonden ondermeer sporen van een bakking op een te hoge
temperatuur waardoor ze barsten vertonen of totaal misvormd waren (Fig. 75).
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Fig. 75: In Asse werden onder meer dolia, kleine amforen, bekers en kommen geproduceerd
(Foto’s: Fotoclub Asse, tekening: E. Mahy – Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven).

In een volgende fase zal het lokaal vervaardigd aardewerk verder bestudeerd worden voor wat betreft
totaal aantal scherven, minimum aantal individuen, productietechniek, vorm, type, bakproces en
baktemperatuur, gebruikte klei en mageringsmiddelen,… Op die manier zullen de karakteristieke
eigenschappen van de productie van deze pottenbakker(s) bepaald kunnen worden. Verder zullen ook
de andere vondstcategorieën (verbrande leem, houtskool en verbrand stuk hout, metalen voorwerpen,
botmateriaal,…) en het niet-lokaal vervaardigd aardewerk verder bestudeerd worden.
In een latere fase zullen we ook trachten achterhalen hoever het verspreidingsgebied van deze
pottenbakker reikte.

6.7. Herkomst van de klei
Zoals reeds aangehaald bij 1.3., Geologische situering van de site, zijn er in de omgeving van de
Krokegemseweg verschillende plaatsen die als extractieplaats voor klei konden dienen. De
ondergrond in Asse bestaat uit Tertiaire, kleiige lagen die bedekt zijn door een dik pakket lemig
sediment van eolische oorsprong. Op de plaatsen die minder tegen erosie beschermd waren, werden
de Tertiaire lagen aan de oppervlakte gebracht. In de omgeving van de vicus dagzoomt het
Bartoniaan met de klei van Asse. De relatief grote vetheid en taaiheid maken deze klei uitermate
geschikt tot boetseren. De geologische ondergrond op de Kalkoven bestaat uit de formatie van SintHuibrechts-Hern. Bovenop deze formatie bevindt zich een groene, zanderige tot kleiige laag die
afgewisseld wordt met een oranje, ijzerhoudende laag zand die erg rijk is aan rolkeien.
Verder (petrografisch) onderzoek zal duidelijk moeten maken met welke klei de Assese producten
vervaardigd werden en waar de kleiwinning gebeurde.
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Volgens Dufaÿ ligt de meerderheid van de grondstofontginningen in de nabijheid van de wooncentra. 33
Toch hoeft het volgens deze onderzoeker geen bezwaar te zijn dat de klei niet in de directe omgeving
van het atelier ontgonnen werd. Een ontginning binnen een straal van zeven km zou volgens hem een
normale afstand geweest zijn.34

6.8. Situering van het pottenbakkersatelier
Ambachtelijke activiteiten, zoals de productie van aardewerk, werden steeds uitgevoerd aan de rand
van de nederzetting en buiten de eigenlijke woonzone (Fig. 76 – 3). Op die manier werd brandgevaar
en

rookhinder

binnen

het

woongedeelte

van

de

vicus

vermeden.

De

vondst

van

dit

pottenbakkersatelier in Asse (Fig. 76 – 4) toont aan dat tenminste een gedeelte van de ambachtelijke
zone zich aan de noordoostelijke rand van de Romeinse nederzetting bevond. Bovendien bevond het
atelier zich ongeveer 50 m ten oosten van de Romeinse baan richting Rumst (Fig. 76 – 1) en
anderzijds vlakbij de interne weg (Fig. 76 – 5) die de baan richting Rumst verbond met de weg naar
Elewijt (Fig. 76 – 2). Dankzij deze gunstige ligging aan een kruispunt van wegen konden de
afgewerkte producten op een vlotte manier verkocht en getransporteerd worden.

Fig. 76: Situering van het pottenbakkersatelier binnen de Romeinse nederzetting van Asse.

6.9. Besluit
Eén van de meest waardevolle vondsten tijdens de opgraving aan de Krokegemseweg is ongetwijfeld
het Romeins pottenbakkersatelier dat in de meest noordoostelijke zone van het terrein aan het licht
kwam. Het atelier bestond uit twee ovens waarvan er één uitgebroken was in de Romeinse periode.
33
34

Dufaÿ 1999: 265.
Dufaÿ: 1999: 264.
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De tweede oven was in uitzonderlijk goede omstandigheden bewaard gebleven. In de onmiddellijke
nabijheid werden twee grote kuilen aangetroffen die in verband gebracht konden worden met de
pottenbakkersactiviteiten. Spoor 89 diende in eerste instantie waarschijnlijk voor de opslag van klei.
Nadien werd de kuil gevuld met pottenbakkersafval waaronder een groot aantal misbaksels van
ondermeer kruiken, kruikamforen, borden, bekers,… Opvallend was de aanwezigheid van misbaksels
van kleine amforen en dolia. De primaire functie van spoor 91 houdt mogelijk verband met de
preparatie van de klei voor gebruik. In een tweede fase werd de kuil opgevuld met afval waaronder
mogelijk het werktuig van een pottenbakker. Aangezien het atelier aangetroffen werd op de rand van
het opgravingsterrein is de kans vrij reëel dat er onder de aanpalende percelen nog andere structuren
aanwezig zijn die met dit atelier in verband gebracht kunnen worden.
De vondst van dit atelier is van groot wetenschappelijk belang voor de Romeinse nederzetting van
Asse. Voor het eerst kan de lokale pottenbakkersindustrie van de nederzetting wetenschappelijk in
kaart gebracht worden. Deze vondst leert ons dat tenminste een deel van de ambachtelijke productie
aan de noordoostelijke rand van de nederzetting, in de onmiddellijke nabijheid van de Romeinse baan
richting Rumst, gesitueerd was. Bovendien is deze vondst vrij uniek voor Vlaanderen en zelfs voor
België. In de toekomst zal het aangetroffen aardewerk dan ook verder bestudeerd en gepubliceerd
worden.
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7. Dempingslaag met dakpanconcentraties als afsluiting van het terrein
7.1. Beschrijving van het fenomeen
In het centraal gedeelte van het opgravingsterrein was een pakket aarde aanwezig dat zich van zuid
naar noord over het gebied uitstrekte over een lengte van ongeveer 60 m en een maximale breedte
van 65 m. Deze dempingslaag bedekte bovendien de reeds gedempte grachten van de Romeinse
weg en andere kuilen (Fig. 78). Vanuit bodemkundig oogpunt situeerde deze laag zich vlak onder de
huidige ploeglaag. De archeologische gegevens tonen aan dat de dikte van het dempingspakket
ongelijkmatig was: ze varieerde van 10 à 20 cm in het zuidelijk deel tot 50 à 60 cm in het centrale en
het noordelijke gedeelte. Deze antropogene laag werd gekenmerkt door een homogene,
donkerbruingrijze tot donkergrijze lemige vulling met talrijke verspreide houtskoolbrokjes, stukjes
verbrande leem en verschillende archeologische objecten zoals fragmenten aardewerk, metalen
voorwerpen, maalsteenfragmenten, glas,… Opvallend was de aanwezigheid van drie grote
dakpanconcentraties die deel uitmaakten van dit dempingspakket. Dakpanpakket 1 (DP 1) bevond
zich in het noordwestelijk gedeelte van de dempingslaag, had een maximumlengte van ongeveer 7 m
en een maximumbreedte van ongeveer 10 m (Fig. 77-1). Dakpanpakket 2 (DP 2) situeerde zich in het
westen van het centrale deel van dit antropogene pakket. De dakpannen bevonden zich in een cirkel
met een diameter van ongeveer 4 m (Fig. 77-2). Het derde dakpanpakket (DP 3) bevond zich in het
noordoostelijk gedeelte van het dempingspakket en had een totale lengte van ongeveer 4 m en een
maximumbreedte van ongeveer 2 m (Fig. 77-3). Dit laatste pakket was opmerkelijk kleiner dan de
andere twee dakpanconcentraties. In tegenstelling tot DP 1, waarbij de dakpannen over een grote
oppervlakte verspreid lagen, bevonden de dakpannen van DP 2 zich erg geconcentreerd op een
beperktere oppervlakte.

1)

2)

3)
Fig. 77: Drie grote dakpanconcentraties maakten deel uit van dempingslaag.
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Deze drie pakketten bevatten zowel platte pannen (tegulae) als ronde dekpannen (imbrices) die allen
in vrij goede staat bewaard waren. Tussen deze pannenfragmenten bevonden zich tal van ijzeren
(gebruiks)voorwerpen (waaronder enkele styli, nagels, en enkele voorwerpen die in deze fase nog niet
geïdentificeerd konden worden), objecten in brons (o.a. munten), aardewerkfragmenten en glas. De
metalen voorwerpen worden momenteel geconserveerd en gerestaureerd en zullen in de tweede fase
van het onderzoek verder bestudeerd worden. Op basis van een eerste indruk van het aardewerk kan
de aanleg van deze dempingslaag omstreeks het midden van de 3de eeuw n.C. gedateerd worden.
7.2. Interpretatie
Het archeologisch onderzoek toonde aan dat het hier wellicht om een antropogeen pakket gaat dat
wellicht rond het midden van de 3de eeuw n.C. aangelegd werd. Deze laag bedekte enkele oudere
kuilen, de reeds opgevulde afwateringsgrachten van de Romeinse weg en het uitgebroken wegdek.
Daarom gaan we er van uit dat men misschien (binnen het kader van één of andere reorganisatie van
deze zone) de intentie had om de ondiepe depressies, die het gevolg waren van het uitgraven van de
grachten en de kuilen, te egaliseren. In ieder geval verloor deze noordoostelijke zone van de
Romeinse nederzetting in deze periode haar oorspronkelijke functie.
Deze zonale laagvorming werd nooit eerder bij opgravingen in Asse vastgesteld en/of beschreven.
Een soortgelijk fenomeen werd in Asse wel vastgesteld tijdens het archeologisch onderzoek aan de
Nerviërsstraat in 2008 en zal verder in detail besproken worden in het eindrapport van deze
opgravingen.35

Fig. 78: Dempingslaag in de centrale sector van het opgravingsterrein.

35

K. Magerman, M. Lodewijckx, R. Pede en Katrien Van de Vijver 2009: in voorbereiding.
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Het fenomeen van dergelijke 3de-eeuwse dempingslagen is niet typisch voor Asse alleen. Ondermeer
ook in de vicus van Velzeke kon dit fenomeen de voorbije jaren uitgebreid onderzocht worden.36
Over de precieze betekenis van deze laag, die in de literatuur vaak omschreven wordt als de
zogenaamde ‘dark earths’ of ‘terres noires’, bestaat nog veel discussie. Ook voor dit aangetroffen
dempingspakket aan de Krokegemseweg blijven nog vele vragen onbeantwoord. Zo blijft het
onduidelijk waar de laag precies vandaag komt: gaat het om organisch afval of om een deel van een
ploeglaag afkomstig uit een veld of een tuin? Of betreft het eerder een vuilnislaag? Ook over de
herkomst van de vele dakpanfragmenten bestaat geen zekerheid. Zijn ze afkomstig van vernielde of
afgebrande woningen of publieke gebouwen elders in de nederzetting? Zijn het overschotten die nooit
gebruikt werden? Ook op de vraag waarom dit pakket juist hier terechtgekomen is, kan voorlopig geen
antwoord gegeven worden. Wou men het terrein verder gebruiken voor andere activiteiten? Nochtans
werden er tijdens de opgraving geen andere sporen of structuren aangetroffen uit de tweede helft van
de 3de eeuw n.C. of de 4de eeuw n.C. zodat deze antropogene laag toch als een finale dempingslaag
beschouwd dient te worden.
Een aparte bodemkundige studie (pedologische studie, micromorfologische studie) van deze laag
vond niet plaats zodat een aantal vragen onbeantwoord zullen blijven. Verdere studie van de
profieltekeningen en verder onderzoek van het archeologisch onderzoek zal mogelijk nieuwe inzichten
opleveren over deze bijzondere laag.

8. Besluit
Dankzij het archeologisch onderzoek kon worden aangetoond dat de zone rond de Krokegemseweg in
de Romeinse periode wel degelijk van belang was voor de Romeinse nederzetting van Asse.

Uit de pré-Flavische periode werden er geen duidelijke sporen aangetroffen. Het is wel mogelijk dat in
deze periode de Romeinse baan richting Rumst aangelegd werd en in gebruik was. Ook de V-vormige
gracht speelde vermoedelijk in de tweede helft van de 1ste eeuw n.C. en/of het begin van de 2de eeuw
n.C. een belangrijke rol in de afbakening van de nederzetting. Ook leemwinning in deze zone tijdens
de tweede helft van de 1ste eeuw n.C. valt niet uit te sluiten.

De aanleg van de weg richting Rumst vormde waarschijnlijk de start voor de ontginning en de
ontsluiting van dit gebied in de daaropvolgende periode. Het resultaat hiervan zijn de talrijke kuilen
(leemwinningskuilen, afzonderlijke paalkuilen, silo’s en één waterput) en greppels die we langsheen
de beide zijden van de weg aangetroffen hebben en waarvan de aanleg in de tweede helft van de 1ste
eeuw en in de 2de eeuw n.C. gedateerd kan worden. In de laatste fase werden zij in meer of mindere
mate met nederzettingsafval opgevuld. Op het einde van de 2de eeuw en het begin van de 3de eeuw
n.C. was een Romeinse pottenbakker actief in deze noordoostelijke zone van de nederzetting. Zijn
atelier lag strategisch ingeplant nabij de Romeinse baan waardoor de geproduceerde waar
gemakkelijk kon verhandeld en getransporteerd worden.

36

J. Deschieter 2000:18-23; K. Fechner, B. Bécu, H. Degryse en L. Vrydaghs 2000: 70-77.
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In de loop van de 3de eeuw n.C. veranderde de functie van dit gebied. De grachten van de Romeinse
weg werden opgevuld met nederzettingsafval. Twee grote afvalpakketten, voornamelijk bestaande uit
dakpannen en aardewerk, werden in het centraal gedeelte van het terrein, langsheen en op sommige
plaatsen over de Romeinse weg, gedumpt.

Hoewel sporen van bewoning ontbraken, kon worden aangetoond dat deze randzone van groot
belang was voor de Romeinse nederzetting van Asse. Verdere uitwerking van de opgravingsresultaten
en een gedetailleerde studie van het archeologisch materiaal zal in een volgende fase meer
duidelijkheid moeten brengen over de betekenis en de datering van al deze sporen in relatie met de
eigenlijke woonzone die zich iets meer naar het zuiden bevond.

D. Pré-Romeinse periode (?)
In de meest oostelijke hoek van het opgravingsterrein (Kwadrant III, AB12-AB13) werd een deel van
een cirkelvormige greppelstructuur aangetroffen (spoor 131) (Fig. 79). De greppel kon slechts voor de
helft van zijn verloop gedocumenteerd worden. Het andere gedeelte, gelegen onder de tuinzone van
de aanpalende percelen, bleef ontoegankelijk voor het onderzoek. Aan de zuidoostzijde was de cirkel
niet meer zichtbaar in het werkvlak. De noordelijke zijde was iets beter bewaard. De gereconstrueerde
diameter van de greppel bedraagt ongeveer 10 m. De breedte aan het oppervlak varieerde van 28 cm
tot 38 cm. In totaal werden er drie coupes gemaakt. Daaruit bleek dat enkel het onderste gedeelte van
deze smalle gracht bewaard was. In de onderzochte coupes werd geen archeologisch materiaal
aangetroffen. De vulling van de greppel werd gekenmerkt door een bleke, uitgeloogde, lichtbruine tot
lichtgrijze leem met mangaanspikkels en weinig houtskoolspikkels. Binnen de kringgreppel werden er
geen archeologische sporen aangetroffen.
Door een totaal gebrek aan archeologisch materiaal blijft een datering van dit spoor erg onzeker. Er
kon geen houtskool gerecupereerd worden voor 14C-datering. Aan de westkant werd de greppel
gedeeltelijk doorsneden door spoor 132 dat als Romeins geïnterpreteerd werd. Dit betekent dat de
kringgreppel dateert uit de Romeinse periode of ouder is (Pré-Romeins).
Over de betekenis van deze kringgreppel hebben we geen aanwijzingen kunnen vinden.
Kringgreppels worden vaak in verband gebracht met grafheuvels uit de Vroege- en Midden-Bronstijd
zoals die vooral in Oost- en West-Vlaanderen aangetroffen en geïnventariseerd worden. De
gemiddelde diameter van deze structuren is 20 à 25 m. Ook de grafheuvel die in 2006 in Wijgmaal bij
Leuven aangetroffen werd is 24 à 25 m.37 Het voorbeeld in Asse is beduidend kleiner dan de andere
voorbeelden. Een interpretatie als Bronstijdgrafheuvel is dan ook erg hypothetisch.
Vermoedelijk zullen de datering en de exacte betekenis van dit cirkelvormig spoor nooit met zekerheid
achterhaald kunnen worden.

37

Pauwels 2006: 19-20.
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Fig. 79: Cirkelvormig spoor met onduidelijke betekenis in de oostelijke hoek van het terrein

4.7.3. Samenwerking met partnerwetenschappen

A. Archeomagnetisme
Om tot een definitieve en gedetailleerde datering te komen van het Romeins pottenbakkersatelier,
werkt de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven samen met een gespecialiseerd
onderzoeksteam onder leiding van Prof. J. Hus, verbonden aan de afdeling Omgevingsmagnetisme
van het KMI in Dourbes.

Begin april 2008 waren de eerste resultaten van dit onderzoek bekend (supra). Het tweede deel van
de resultaten wordt verwacht in de loop van 2009. Pas als alle resultaten van dit archeomagnetisch
onderzoek bekend zijn, zullen we definitieve uitspraken kunnen doen over de datering van het
pottenbakkersatelier en de afzonderlijke ovens. Bovendien zullen we pas dan een antwoord kunnen
formuleren op de vraag of beide ovens samen of afzonderlijk in gebruik waren en hoe lang ze
gefunctioneerd hebben.

Dankzij het uitvoeren van archeomagnetisch onderzoek op een dergelijk goed bewaard
pottenbakkersatelier zal de periode waarin de ovens in gebruik waren vrij nauwkeurig bepaald kunnen
worden. Deze informatie geeft een grote meerwaarde aan het wetenschappelijk onderzoek van het
pottenbakkersatelier in het bijzonder en ons beeld van ambachtelijke activiteiten in Asse in het
algemeen.

B. Palynologie
De vulling van drie sporen werd uitvoerig bemonsterd met het oog op pollenonderzoek. Het betreft de
sporen 91 (langwerpige kuil nabij het pottenbakkersatelier), spoor 150 (mogelijke tumulus) en spoor
200 (V-vormige gracht die mogelijk de afbakening van de nederzetting vormde) (Fig. 80). Op die
manier hopen we een reconstructie te kunnen geven van de vegetatie of de veranderingen in de
vegetatie (bomen, struiken, grassen) en het uitzicht van het landschap in deze noordoostelijke zone
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van de Romeinse nederzetting van Asse. Alle stalen werden genomen door langwerpige, metalen
pollenbakjes in de profielen van de sporen te duwen.
Het onderzoek van deze pollenstalen zal pas in de volgende verwerkingsfase van het onderzoek
plaatsvinden zodat de resultaten ten vroegste in de loop van 2009 en 2010 bekend zullen zijn. Een
overzicht van de genomen stalen voor pollenanalyse is terug te vinden in bijlage III-2 van dit rapport.

Fig. 80: Staalname voor pollenonderzoek bij de sporen 91, 200 en 150.

C. 14C-datering
Sommige sporen konden door gebrek aan (weinig karakteristiek) archeologisch materiaal in hun
vulling niet of nauwelijks gedateerd worden. Indien hun vulling houtskool bevatte, werd het spoor
bemonsterd met het oog op het uitvoeren van een 14C-datering. Deze 14C-datering zal plaatsvinden
in de volgende verwerkingsfase van het onderzoek. De resultaten hiervan zullen ten vroegste in de
loop van 2009 of 2010 bekend gemaakt kunnen worden. Een overzicht van de genomen stalen voor
14C-datering is terug te vinden in bijlage III-3 van dit rapport.

D. Zaden- en vruchtenonderzoek
De lagen van heel wat sporen, zowel die van Romeinse origine als de Merovingische graven, werden
uitvoerig bemonsterd met het oog op een gedetailleerd zaden- en vruchtenonderzoek. De lijst van alle
genomen grondstalen voor dit onderzoek is terug te vinden in bijlage III-1 van dit rapport. In een
tweede fase van de verwerking zullen deze monsters uitgezeefd worden op zeven van 5 mm, 2 mm
en 0,5 mm. Op die manier hopen we een duidelijk antwoord te kunnen formuleren op vragen zoals
Hoe zag het landschap eruit op deze plaats? Welke planten groeiden er op deze plaats? Welke
gewassen werden er geteeld? Werden er planten van elders geïmporteerd? Wat aten de bewoners
van de nederzetting? Werden er planten of voedsel meegegeven in de Merovingische graven?... Pas
ten vroegste in de loop van 2009-2010 zullen de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt
kunnen worden.
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E. Onderzoek van hout en houtskool en dendrochronologisch onderzoek
Op de bodem van spoor 89, de afvalkuil bij het pottenbakkersatelier (supra), werd een groot stuk van
een verkoolde balk aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat dit hout gebruikt werd om de oven te
stoken en als afval in de kuil terechtgekomen is. In een volgende fase van de verwerking zal dit stuk
hout door specialisten bestudeerd worden zodat een antwoord kan geformuleerd worden op de vraag
welk hout de pottenbakker gebruikte als brandstof om de oven te stoken. De kans is vrij groot dat het
eikenhout betreft. Eik is in ieder geval zeer geschikt als brandhout, het brandt gelijkmatig en lang en
geeft zeer veel warmte. Bovendien zullen specialisten kunnen bepalen of er ‘groen’ hout of dood hout
gebruikt werd als brandstof. Indien het effectief om eikenhout gaat, zal er een bijkomende
dendrochronologische datering kunnen gegeven worden aan het pottenbakkersatelier. De definitieve
resultaten van dit onderzoek worden ten vroegste in de loop van 2009 verwacht.

4.7.4. Metaaldetector

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een opgravingsvergunning werd er eveneens een aanvraag
ingediend voor het gebruik van een metaaldetector.

Zowel de geschaafde vlakken als de afvalhopen werden bijkomend met een metaaldetector
onderzocht.38 De afvalhopen leverden vooral enkele recente voorwerpen op waaronder munten,
(sier)knopen, loodjes, spijkers… Toch werden er eveneens enkele Romeinse munten, fibulae en een
deel van en een deel van een stylus aangetroffen op de afvalhopen. Dankzij dit bijkomend onderzoek
aan het geschaafde oppervlak konden de meeste Romeinse voorwerpen in brons en ijzer getraceerd
worden.

4.8. Publiekswerking en media-aandacht
Reeds vóór maar vooral tijdens de opgraving werden er vijf persmappen verspreid met daarin de
resultaten dat het project tot dan toe opleverde. Het archeologisch onderzoek en vooral de belangrijke
vondsten konden dan ook rekenen op de nodige persaandacht en publieke belangstelling.
Verschillende regionale kranten en tijdschriften wijdden regelmatig een artikel aan de opgraving. VRT
Radio 2 en ROB-TV berichtten in hun nieuwsuitzendingen eind augustus over de vondst van het
pottenbakkersatelier in Asse (Fig. 81). In de nieuwsuitzending van 9 januari 2008 besteedde Radio 2
aandacht aan de vondst van de Merovingische graven.

38

Wij danken hierbij Maarten Bracke die als vrijwilliger het onderzoek met de metaaldetector uitvoerde en de
gevonden voorwerpen identificeerde.
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Fig. 81: Een filmploeg van ROB-TV aan het werk op de opgraving.

In samenwerking met de archeologische vereniging van Asse, Agilas vzw, stelde de site tijdens de
Open Monumentendag Vlaanderen op 9 september 2007 haar deuren open voor het grote publiek. Er
werden twee rondleidingen georganiseerd en alle geïnteresseerden konden de hele dag langskomen
op het opgravingsterrein. Er was eveneens een kleine tentoonstelling met verschillende posters
ingericht op het terrein. De publieke belangstelling voor het onderzoek en de vondsten was enorm:
niet minder dan 350 mensen bezochten de archeologisch waardevolle site (Fig. 82).

Fig. 82: De massale publieke belangstelling voor het archeologisch onderzoek
tijdens de Open Monumentendag.

In het kader van de Week van de Smaak organiseerde de Gemeente Asse in samenwerking met
Vakantiegenoegens, Agilas vzw en de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven op 24
november 2007 een erfgoedwandeling met als thema ‘In het spoor van de Romeinen’. Verschillende
plaatsen in Asse die verband houden met de Romeinse aanwezigheid, waaronder ook het terrein
langsheen de Krokegemseweg, werden tijdens een uitgestippelde wandeling belicht. De wandeling
werd afgesloten met Romeinse hapjes en drankjes. Niet minder dan 120 personen namen aan deze
wandeling deel.
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Ook het onderwijs in Asse werd betrokken bij het archeologisch onderzoek. 80 leerlingen van de
lagere school van Asse onder begeleiding van hun leerkrachten en 40 leerlingen van het middelbaar
onderwijs bezochten het opgravingsterrein (Fig. 83). Het is duidelijk dat de opgegraven vondsten een
educatieve functie hebben en kunnen rekenen op grote publieke belangstelling.

Fig. 83: Enkele klassen van de middelbare school bezoeken de opgraving.

Op regelmatige tijdstippen bezochten individuele personen het opgravingsterrein en toonden interesse
voor de archeologische resultaten. Enkele van deze geïnteresseerden kwamen als vrijwilliger zelfs
een handje toesteken.

Dankzij dit grootschalig archeologisch onderzoek dat plaatsvond langsheen de Krokegemseweg te
Asse herleeft de publieke belangstelling voor het (Romeins) verleden van de gemeente. Naar
aanleiding daarvan werden verschillende evenementen georganiseerd waarbij het publiek kennis kon
maken met alle aspecten van het archeologisch onderzoek.

Naar aanleiding van de resultaten van deze opgraving en het archeologisch onderzoek langsheen de
Nerviërsstraat in 2008 (zie volgend eindrapport 39) en samen met het archeologisch materiaal dat in de
jaren ’50, ’70 en ’80 in Asse aangetroffen werd en momenteel in het bezit is van het Vlaams Instituut
voor het Onroerend Erfgoed, Agilas vzw en de heemkundige Kring Ascania, werd er eind 2008 de
grote archeologische tentoonstelling ‘Weg van het Verleden’ georganiseerd in Asse. Aan de hand van
vitrines met voorwerpen, panelen met foto’s en tekst en reconstructies konden de bezoekers kennis
maken met de Gemeente Asse van 2000 jaar geleden. Bij de tentoonstelling hoorde een
begeleidende catalogus40. In totaal bezochten ruim 1300 personen deze tijdelijke tentoonstelling.
Daaruit bleek nogmaals de ruime publieke belangstelling voor de resultaten van het archeologisch
onderzoek in Asse (Fig. 84).

39
40

K. Magerman, M. Lodewijckx, R. Pede en Katrien Van de Vijver 2009: in voorbereiding.
K. Magerman 2008, 96 pp.
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Fig. 84: De archeologische tentoonstelling ‘Weg van het verleden’ was een groot succes.

4.9. Toekomst
Reeds tijdens de opgraving werd begonnen met het wassen, nummeren en puzzelen van de
ceramiekvondsten uit de verschillende contexten. Deze basisverwerking zal in 2008 verdergezet
worden. Bedoeling is om alle vondsten per context en in aparte dozen op te bergen in afwachting van
een grondige en uitgebreide studie.

Er wordt eveneens samengewerkt met het bedrijf Archefact (o.l.v. Katleen Vandenbranden) dat instaat
voor de conservatie en de restauratie van een gedeelte van het aardewerk, de voorwerpen in metaal
(ijzer en brons) en de voorwerpen in glas.
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5. Algemeen besluit
Dankzij het grootschalig onderzoek dat de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven in
2007 uitvoerde langsheen de Krokegemseweg in Asse werd een beter beeld verkregen van de
ruimtelijke structuur van de Romeinse nederzetting en de betekenis die de noordoostelijke randzone
daarin had.

Uit de pré-Flavische periode werden er geen duidelijke sporen aangetroffen. Het is wel mogelijk dat in
deze periode de Romeinse baan richting Rumst in gebruik was. De V-vormige gracht speelde
vermoedelijk vanaf de tweede helft van de 1ste eeuw n.C. tot het midden van de 2de eeuw n.C. een
belangrijke rol in de afbakening van de nederzetting. Ook leemwinning in dit gebied tijdens de tweede
helft van de 1ste eeuw n.C. valt niet uit te sluiten.
Uit de 2de eeuw n.C. dateren enkele grachten en greppels waarvan de betekenis vooralsnog niet
duidelijk is maar die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van perceelsafbakeningen. Ook de Romeinse baan richting Rumst was in deze periode nog in gebruik. Mogelijk bevond er zich daarlangs een
tumulus. Verschillende (leemwinnings-)kuilen werden in de loop van de 2de eeuw met afval opgevuld.
Op het einde van de 2de eeuw en het begin van de 3de eeuw n.C. was een Romeinse pottenbakker
actief in deze noordoostelijke randzone van de nederzetting. Zijn atelier lag strategisch ingeplant nabij
de Romeinse baan richting Rumst.
In de loop van de 3de eeuw n.C. veranderde de functie van dit gebied. De grachten van de Romeinse
weg werden opgevuld met nederzettingsafval. Twee grote afvalpakketten, voornamelijk bestaande uit
dakpannen en aardewerk, werden in het centraal gedeelte van het terrein, langsheen en op sommige
plaatsen over de Romeinse weg, gedumpt.

Hoewel sporen van bewoning ontbraken, toonde het archeologisch onderzoek aan dat de zone rond
de Krokegemseweg tussen het midden van de 1ste eeuw en het einde van de 3de eeuw n.C. wel
degelijk van belang was voor de Romeinse nederzetting van Asse.
Het onderzoek bracht geen sporen aan het licht uit de 4de en de 5de eeuw n.C. Uit de 6de en de 7de
eeuw n.C. dateren acht Merovingische graven die deel uitmaakten van een groter Vroegmiddeleeuws
grafveld. De graven waren in goede staat bewaard gebleven, alhoewel het aantal bijgaven relatief
beperkt is en voornamelijk metalen kledingattributen, aardewerk, kralen en wapens omvatten. Deze
onverwachte vondsten werpen een nieuw licht op het probleem van de continuïteit van de bewoning in
Asse tussen de Romeinse periode en Middeleeuwse kern van de Gemeente.

De wetenschappelijke studie van alle opgravingsresultaten en het vondstmateriaal evenals het verder
uitzeven van de grondmonsters, het onderzoek van de 14C-stalen en de pollenstalen zullen het in de
nabije toekomst mogelijk moeten maken om al deze sporen in een ruimere context te plaatsen.
Op die manier zal het mogelijk moeten zijn om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis en de
datering van de Romeinse sporen in relatie met de eigenlijke Romeinse woonzone die zich iets meer
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naar het zuiden bevindt. Tevens zullen de onderzoeksresultaten een nieuw licht werpen op de
Vroegmiddeleeuwse occupatie in Vlaanderen in het algemeen en in Asse en omgeving in het
bijzonder.
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BIJLAGE I: SPORENLIJST
Alle aangetroffen sporen kregen een identiek volgnummer. Indien bleek dat een bepaald spoor op een
lager gelegen niveau uiteenviel in verschillende, aparte sporen werd achter het cijfer een letter (A, B,
C,…) voorzien. De lijst van alle sporen en hun datering is hieronder terug te vinden.
Nummer van het spoor
1A
1B
1C
2
3
4
5
6A
6B
7 = 94
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 = 77
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36A
36B
37
38A
38B
39
40
41A
41B
42
43
44A

Datering
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Onbekende datering
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Merovingisch
Merovingisch
Merovingisch
Romeins
Romeins
Onbekende datering
‘Vals spoor’
Postmiddeleeuws
Romeins
Onbekende datering
Onbekende datering
‘Vals spoor’
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Romeins
Romeins
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Spoor met natuurlijke oorsprong
Spoor met natuurlijke oorsprong
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
139

44B
45A
45B
46
47
48
49
50
51A
51B
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81A
81B
82
83
84
85
86A
86B
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99

Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
‘Vals spoor’
Romeins
Romeins
Postmiddeleeuws
‘Vals spoor’
Romeins
Onbekende datering
Onbekende datering
Romeins
‘Vals spoor’
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Romeins
Postmiddeleeuws
‘Vals spoor’
Postmiddeleeuws
Romeins
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Merovingisch
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Romeins
‘Vals spoor’
Postmiddeleeuws
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Merovingisch
Merovingisch
Merovingisch
Romeins
Romeins
‘Vals spoor’
Romeins
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100
101
102
104
105
106
107
108
109
110A
110B
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151A
151B
152
153
154
155
156
157

Romeins
Romeins
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Spoor met natuurlijke oorsprong
Romeins
Romeins
Romeins
Spoor met natuurlijke oorsprong
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws
Onbekende datering
Onbekende datering
Onbekende datering
Onbekende datering
Spoor met natuurlijke oorsprong
‘Vals spoor’
‘Vals spoor’
Spoor met natuurlijke oorsprong
Romeins
Romeins
‘Vals spoor’
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Spoor met natuurlijke oorsprong
‘Vals spoor’
Romeins
Romeins
Pré-Romeins (?)
Onbekende datering
Onbekende datering
Romeins
Spoor met natuurlijke oorsprong
Onbekende datering
Romeins
Onbekende datering
Onbekende datering
Onbekende datering
Onbekende datering
Romeins
Onbekende datering
Romeins
Merovingisch
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
‘Vals spoor’
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
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158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183 = 185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
198
199
200
DP 1
DP 2
DP 3

Onbekende datering
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Romeins
Postmiddeleeuws
Romeins
Onbekende datering
Onbekende datering
Onbekende datering
Onbekende datering
Onbekende datering
Spoor met natuurlijke oorsprong
‘Vals spoor’
Romeins
Onbekende datering
Spoor met natuurlijke oorsprong
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
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BIJLAGE II: FOTOLIJST
In totaal werden er tijdens het archeologisch veldwerk 6108 digitale foto’s genomen. Ze werden veiligheidshalve op verschillende media opgeslagen. Het
fotoarchief is zo opgevat dat de foto’s gesorteerd werden per dag dat ze genomen werden. Bij het archief hoort een digitale lijst van alle spoornummers, hun
situering op het terrein (Kwadrant en vak) en de data waarop ze gefotografeerd werden (in het opgravingsvlak en profiel). Op die manier kunnen bepaalde
foto’s snel en efficiënt opgezocht en geraadpleegd worden. Deze lijst werd hieronder toegevoegd.

Id

Spoornummer
1 001A/1B/1C
2 002
3 003
4 004

II
II
II
III

5 005
6 006A/6B
7 007
8 008
9 009

III
III
I
I
I

Kwadrant

Vak

Gefotografeerd in vlak

Foto van het profiel

10 010
11 011

I
I

5/6, 27/6, 28/6 en 29/6
7/6
8/6
geen aparte foto van dit spoor, staat wel op
de algemene foto's van 13/07
E 13
16/7
E 13
16/7
E 02
25/6, 24/8, 27/8, 30/8, 11/9, 13/12
E 02
25/6, 24/8, 27/8, 11/9, 13/12, 14/12
E 0 = E1 25/6, 24/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 11/9,
12/12, 13/12, 14/12, 17/12, 18/12, 20/12
E 04
25/6
E 04
5/7

12
13
14
15
16
17
18

II
II
II
II
II
II
II

H 06-H7
H 07
H 07
H 07
H 07
H 06
H 07

012
013
014
015
016
017
018

H 06
F 03
F 06-F7
E 14

28/6
28/6
28/6
28/6
28/6
28/6
28/6
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28/6 en 29/6
/
18/7, 19/7: foto's AE en EB
16/7
17/7
17/7
17/12
Merovingisch graf: vlakgraving
Merovingisch graf: vlakgraving
6/7+ 9/7
6/7+ 9/7 (DEB), 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 (FHEC), 16/7, 17/7, 18/7 (CEB),
19/7, 20/7 (JKHG), 23/7 (IJ) tot 26/7 (foto LM) en 27/7 (AN)
29/6 juni
geen coupefoto
29/6
29/6
29/6
29/6
geen coupefoto

Spoornummer
19 100

III

20 101

III

21 102

III

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

III
III
III
III
III
III
I
I
I
III
III
III
II
IV
IV
IV
IV
II
I
IV
IV
IV
IV
IV

Id

019
020 = 077
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
DP 1
DP 2
036A/36B
037
038A/38B
039
040

Kwadrant

Vak
wegkoffe
r
wegkoffe
r
wegkoffe
r
E 11
E 11
E 11
E 11
E 11
E 11
E 04 - E5
E 04 - E5
E4
E 13
E 12
E 12
F 06
F 10
F 10
F 10
F 10
F 06/F7
F 05/F6
I 14
I 14
I 14
I 14
I 14

Gefotografeerd in vlak

Foto van het profiel

15/6

15/6

15/6

15/6

15/6

15/6

10/7
10/7
10/7
10/7
11/7
11/7
11/7, 18/7
11/7
18/7
18/7
17/7
17/7
27/7
19/7
19/7
19/7
19/7
19/6 (+ daarvoor: tussentijdse)
31/7
26/7 en 27/7
26/7
26/7
26/7
26/7

niet gecoupeerd
zie spoor 77
12/7
12/7, 17/8
12/7, 13/7
18/7, 19/7
19/7 juli, 25/7, 26/7, 27/7
13/7 tot 19/7, 25/7, 26/7, 27, 3/8
19/7, 25/7, 26/7, 27/7
20/7
18/7
18/7, 19/7, 20/7
26/7, 30/7 en 31/7
23/7
23/7
19/7, 20/7
23/7
18/7, 26/7 en 27/7
2/08, 3/08
27/7, 30/7 (coupe), 31/7
31/7
26/7
27/7
8/8
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Id
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Id

Spoornummer
069
041A/41B
042
043
044A/44B
045A/45B
046
047
048
049
050
051A/51B
070
52
53
54
55
56
57

Kwadrant
II
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Vak
F 05
I 14
I 14
I 14
I 14
I 14
I 14
I 14
I 14
I 14
I 14
I 14
F 06
H 14
H 14
H 14
I 13
I 13
I 13

Gefotografeerd in vlak

Foto van het profiel

25/7 en 26/7 (2 cm lager)
26/7, 27/7
26/7, 27/7
26/7, 27/7
3/8
26/7
26/7
26/7
26/7
26/7, 31/7
/
26/7, 27/7
niet haalbaar
2/08
2/08
2/08
2/08
2/08
2/08

Merovingisch graf: vlakgraving
27/7, 30/7
31/7
27/7
7/08, 8/8
10/8, 13/8
27/7
27/7
27/7
31/7, 1/8, 2/8
/
30/07 (coupe 51 B) + 31/7
1/08, 2/08
3/08
2/08
2/08
3/08
3/08
6/08, 7/08, 8/8

Spoornummer
1 58

IV

6/8

14/8

2 59

IV

6/8

14/8

3 60

IV

6/8

16/8, 17/8

4 61

IV

6/8

17/8

5 62

IV

6/8

13/8

6 63

IV

6/8

/

Kwadrant

Vak

Gefotografeerd in vlak
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Foto van het profiel

Spoornummer
7 64

IV

6/8

17/8, 20/8, 21/8

8 65

IV

6/8

20/8

9 66

IV

6/8

17/8

10 67

IV

6/8

17/8

11 68

IV

6/8

17/8

12 71

IV

6/8

16/8, 17/8

13 73

IV

6/8

14/8, 16/8

14 74

IV

7/8

/

15 75

IV

7/8

16/8

16 76

IV

7/8

14/8

Id

Kwadrant

17 160
Gracht*

=I

18 161
Gracht**
19 72
20 77
21 78
22 79

=I

Vak

Gefotografeerd in vlak

I
III
III
III

E06/E7/E Niet mogelijk, deel 2: 15/9, vlakken AB:
8/E9
9/10, 15/10, 16/10, 26/10, C-sleuf: 21/11,
22/11
E06/E7/E Niet mogelijk, vlakken AB: 9/10, 15/10,
8/E9
16/10, 26/10, C-sleuf: 21/11, 22/11
E06
Niet mogelijk
E10
13/8
D10
13/8, 20/8
E10
13/8, 21/8

23 80

III

D10

24 81A/81B

III

25
26
27
28

IV
IV
IV
IV

29 86A (oven) & IV
86B
(stookkanaal)

82
83
84
85

Foto van het profiel

7/8 en 8/8, C-sleuf: 21/11, 22/11, 23/11

7/8 en 8/8, C-sleuf: 21/11, 22/11, 23/11
8/8
16/8, 17/8 (boorstalen)
17/8, 21/8, 24/8

13/8
13/8

16/8, 17/8 & 21/8 (81A)

F13
F13
F13

13/8
13/8, 4/9, 5/9
13/8, 4/9, 5/9
14/8

11/9, 12/9
14/9, 17/9, 20/9, 21/9, 25/9, 27/9, 16/10
19/9, 20/9, 21/9, 25/9, 27/9
16/8, 17/8

H16

14/8 + 15/8 + 24/8 & 27/8 (alg. (foto's coupes middendeel zie 96, allen in periode eind aug, begin
zichten),30/8, 3/9 (!), 5/9 tot 27/9 en zelfs sept), 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9(!), 28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10
verder
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Spoornummer
30 87
31 88
32 89

IV
IV
IV

H15
H15
H15/I15

15/8
15/8
15/8, 16/8

20/8
29/8, 30/8? 31/8
30/7, 6/9 (werkfoto's), 7/9 (def.), 12/9 (def.), 14/9 (!), 18/9, 19/9, 20/9,
21/9, 23/9

33 90

III

D12

21/8

/

34 91

IV

I15/I16

21/8

35 92

I

D00/D01

36 93

I

D00/D01

37 94
38 95
39 96

I
I
IV

D00/D01
D00/D01
H 16

40 97

IV

H 16

24/8 (alg. zichten), 27/8, 29/8, 30/8, 31/8 (volledig lengteprofiel), 10/9
(pollenstalen), 13/9, 14/9
24/8, 27/8, 30/8, 11/9, 13/12, 21/12 (!), niet mogelijk
22/12
24/8, 27/8, 29/8, 30/7, 11/9, 13/12, 18/12, niet mogelijk
20/12 (!)
24/8, 27/8, 30/7, 11/9, 13/12
niet mogelijk
30/8, 11/9, 13/12
niet mogelijk
30/7, 3/9, 5/9, 7/9
6/9 (+van middenzone),10/9 (cpe BTF op middenz.),13/9,14/9,17/9
(niveau 1),19/9,20/9,21/9,23/9 (rooster, deel 1),24/9
(rooster,werkfoto's),27/9,28/9,1/10,5/10(!! definitieve foto's deel
1!!),11/10(!definitieve foto's dl 2!),16/10,17/10!,23/10,25/10!,29/10
3/9, 5/9
/

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

H 16
H 16
H 16
G 12
G 12
G 12
G 12
G 12
G 12
F 13
F 13
F 13

3/9, 5/9
3/9, 5/9
3/9, 5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
6/9
6/9
6/9

Id

98
99
104
105
106
107
108
109
110A & 110B
111
112
113

Kwadrant

Vak

Gefotografeerd in vlak

Foto van het profiel

/
21/9, 24/9
/
19/9 (werkfoto's), 20/9, 21/9, 24/9
14/9, 17/9, 19/9
13/9, 14/9
11/9
20/9
19/9
niet gecoupeerd
10/9
11/9, 13/9

147

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Spoornummer
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
I
I
I
IV
IV
IV

G 13
G 13
G 13
G 13
G 13
G 13
F 13
F 13
G 13
B 02
B 02
B 03
I 12 - I 13
I 12
I 12

6/9
6/9
6/9
6/9
6/9
6/9
6/9
6/9
10/9
21/9
21/9, 19/10
21/9
4/10, 18/10
4/10, 18/10
4/10

10/9
13/9
14/9
13/9
13/9
13/9
niet gecoupeerd
/
11/9
27/9
24/10, 25/10, 26/10
27/9
19/10
19/10

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

129
130
131
132
133
134
135
136
137
DP 3
138
139

I
I
III
III
III
III
III
IV
I
IV
IV
IV

AB 04
AB 04
AB 11-12
AB 11-12
AB 11-12
AB 11-12
AB 11-12
Lot 1
AB 05
F 10
G 14
G 15

5/10, 19/10
5/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10, 26/11
4/10 en 9/10
9/10, 19/10
12/10
12/10
12/10

22/10, 23/10, 24/10
19/10
15/11, 21/11, 22/11
31/10
31/10
/
28/11
11/10
22/10, 23/10, 24/10, 25/10
geen coupes wegens dieptebeperking, profiel wand: 19/10
geen coupes wegens dieptebeperking

II
I

F 09
C 02

15/10
22/10

geen coupe, wel inzamelen materiaal
26/10

Id

80 140
81 141

Kwadrant

Vak

Gefotografeerd in vlak

Foto van het profiel

/

/
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Id
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Spoornummer
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
162

Kwadrant
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
III

100 163

III

101 165

III

102 166

III

103 167

III

104 168

III

105 169

III

Vak
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 03
C 03
C 03
AB 07
AB 07
AB 07
AB 07
AB 07
AB 06
AB 06
AB 06
AB 06
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/

Gefotografeerd in vlak

Foto van het profiel

22/10
22/10
22/10
23/10
23/10
23/10
23/10, 18/12, 20/12, 21/12
23/10, 3/12, 12/12 (!), 13/12 (!)
24/10
24/10
24/10
24/10
24/10
26/10
26/10
26/10
26/10
5/11, 6/11

26/10
26/10
26/10
12/12, 14/12
12/12
11/12, 12/12, 13/12
17/12
4/12 (voorlopige foto's), 6/12 (coupe A-B), 11/12, 12/12
31/10
30/10
30/10
30/10
30/10
22/11, 22/11, 4/12
3/12
niet meer te couperen, niet meer terug te vinden, zie 4/12
18/12 (werkfoto's)
8/11

5/11, 6/11

22/11

5/11, 6/11

22/11

5/11, 6/11

8/11, 13/11, 14/11, 15/11

5/11, 6/11

7/11

5/11, 6/11

14/11, 22/11, 23/11

5/11, 6/11

8/11
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Id

Spoornummer

Kwadrant

106 170

III

107 171

III

108 172

III

109 173

III

110 174

III

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

175
I
176
I
177
I
178
I
179
III
180
III
181
III
182
III
183 = 185
III
186
III
187 (A en III
B??)
188
III
189
III
190
III
191
III
192
III
193
III
195
III

Vak
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
AB
10/
C10/ C11
D 05
D 08
D 08
C 08
AB 10
AB 10
AB 10
AB 10
AB 10
AB 10
AB 10
AB 10
AB 10
AB 10
C 13
C 12
C 12
C 12

Gefotografeerd in vlak

Foto van het profiel

5/11, 6/11

15/11, 22/11, 23/11

5/11, 6/11

7/11

5/11, 6/11

7/11

6/11

7/11

23/11

27/11

16/11
16/11
16/11
22/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
26/11
26/11

16/11
19/11, 20/11, 21/11
20/11
30/11
26/11
26/11
28/11
28/11
26/11
27/11
27/11

26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11

27/11
27/11
27/11
28/11
28/11
28/11
28/11
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Id
129
130
131
132
133

Spoornummer
196
200
197
198
199

Kwadrant
III
III
I
I
I

Vak
C 12
C 13
C 09
C 09
C 08

Gefotografeerd in vlak
26/11
27/11
29/11
29/11
30/11

Foto van het profiel
28/11
29/11
30/11
30/11
30/11
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BIJLAGE III: LIJST VAN DE GENOMEN STALEN
1. Grondstalen
AK 07/ Kw. I
Spoor 8, vulling (deel)
- AK 07/ Kw. I
Spoor 8 of 150 (mix), Merovingisch graf of Romeinse cirkelvormige V-vormige gracht
AK 07/ Kw. I
Spoor 9, vulling (deel)
- AK 07/ Kw. I
Spoor 9, grondstaal Merovingisch graf
- AK 07/ Kw. I
Spoor 11
2/07/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 11
2/07/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 11, zwarte houtskoolrijke laag met bot
2/07/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 11, voornamelijk bot
2/07/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 11
24/07/2007
- AK 07/Kw. III
Spoor 87
01/08/2007
- AK 07/Kw. IV
Spoor 89, coupe D-C, laag 1
13/09/2007
- AK 07/Kw. IV
Spoor 89, coupe D-C, laag 4
13/09/2007
- AK 07/Kw. IV
Spoor 89, coupe D-C, laag 6
14/09/2007
- AK 07/Kw. IV
Spoor 89, coupe D-C, laag 7
14/09/2007
- AK 07/Kw. IV
Spoor 89, coupe D-C, laag 15
14/09/2007
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- AK 07/Kw. IV
Spoor 89, coupe D-C, laag 17
14/09/2007
- AK 07/Kw. IV
Spoor 89, coupe D-C, laag 17, moederbodem midden & boven naast kuil
13/09/2007
- AK 07/Kw. IV
Spoor 89, verschillende stalen van de klei die onderaan de kuil aangetroffen werd
- AK 07/Kw. IV
Spoor 91, coupe B-A, laag 1
13/09/2007
- AK 07/Kw. IV
Spoor 91, coupe B-A, laag 3
13/09/2007
- AK 07/ Kw. IV
Spoor 91, coupe B-A, laag 5
13/09/2007
- AK 07/ Kw. IV
Spoor 91, moederbodem t.h.v. de onderste laag
13/09/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 92, botstaal 1 Merovingisch graf
- AK 07/ Kw. I
Spoor 92, botstaal 2 Merovingisch graf
- AK 07/ Kw. I
Spoor 92, botstaal 3 Merovingisch graf
- AK 07/ Kw. I
Spoor 93, grondstaal 1 - klein, Merovingisch graf
- AK 07/ Kw. I
Spoor 93, grondstaal 2 - klein, Merovingisch graf
- AK 07/ Kw. II
Spoor 96, laag 1
17/09/2007
- AK 07/ Kw. IV
Spoor 96, laag 2
17/09/2007
- AK 07/ Kw. II
Spoor 100 (wegkoffer), grondstaal 1
15/06/2007
- AK 07/ Kw. II
Spoor 100 (wegkoffer), grondstaal 2
15/06/2007
- AK 07/ Kw. II
Spoor 100 (wegkoffer), grondstaal 3
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15/06/2007
- AK 07/ Kw. II
Spoor 100 (wegkoffer), grondstaal 4
15/06/2007
- AK 07/ Kw. II
Spoor 100 (wegkoffer), grondstaal 5
15/06/2007
- AK 07/ Kw. IV
Spoor 105, grondstaal van 150 l (volledige vulling met houtskool en botmateriaal)
19/09/2007 tot 25/09/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 123, grondstaal
- AK 07/ Kw. III
Spoor 131, grondstaal
- AK 07/ Kw. III
Spoor 133, grondstaal vulling
31/10/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 137, grondstaal 1 vulling
25/10/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 137, grondstaal 2 vulling
25/10/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (1)
6/12/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (2)
6/12/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (3)
6/12/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (4)
6/12/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (5)
6/12/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 151, grondstaal met leembrokken
31/10/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 159, grondstaal natuurlijke ondergrond (een groene, zanderige tot kleiige laag die afgewisseld
werd met een oranje, ijzerhoudende laag zand die erg rijk was aan rolkeien).
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- AK 07/ Kw. I
Spoor 160 & 161, coupe X-Y, laag 5
8/08/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 160 & 161, coupe X-Y, laag 5(2)
8/08/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 160 & 161, coupe X-Y, laag 6
8/08/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 160 & 161, coupe X-Y, laag 7
8/08/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 160 & 161, coupe X-Y, laag 8
8/08/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 163, grondstaal vulling waarin ook bot en houtskool aanwezig is
22/11/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 163, grondstaal vulling waarin ook bot en houtskool aanwezig is
22/11/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 168, grondstaal 1 vulling waarin ook bot en houtskool aanwezig is
22/11/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 168, grondstaal 2 vulling
22/11/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 174, 2 grondstalen vulling
29/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 1 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 2 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 3 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 4 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 5 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
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- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 6 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 7 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 8 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 9 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 10 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 11 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 12 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. I
Spoor 176, grondstaal 13 waarin ook houtskool en verbrande takjes aanwezig zijn
20/11/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, grondstaal laag 1
29/11/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, grondstaal laag 2
29/11/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, grondstaal laag 3
29/11/2007
2. Pollenstalen
6/12/2007
- AK 07/ Kw. IV
Spoor 91, coupe P-S, vertikaal van alle lagen
10/09/07

- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (4)
6/12/2007

- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (1)
6/12/2007

- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (5)
6/12/2007

- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (2)
6/12/2007

- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, staal (1)
29/11/2007

- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, coupe A-B, grondstaal (3)

- AK 07/ Kw. III
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Spoor 200, staal (2)
29/11/2007

29/11/2007
- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, staal (6)
29/11/2007

- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, staal (3)
29/11/2007

- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, staal (7)
29/11/2007

- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, staal (4)
29/11/2007

- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, staal (8)
29/11/2007

- AK 07/ Kw. III
Spoor 200, staal (5)
3. Houtskoolstalen voor 14C-datering

- AK 07/ Kw. IV
Spoor 91

- AK 07/ Kw. II
Spoor 2

- AK 07/ Kw. I
Spoor 93, Merovingisch graf.

- AK 07/ Kw. I
Spoor 9, Merovingisch graf, houtskoolstaal 1

- AK 07/ Kw. IV
Spoor 96 (net
ovenplaat)

- AK 07/ Kw. I
Spoor 9, Merovingisch graf, houtskoolstaal 2
- AK 07/ Kw. I
Spoor 11
2/07/2007

boven

bodem

- AK 07/ Kw. IV
Spoor 106
- AK 07/ Kw. I
Spoor 125

- AK 07/ Kw. I
Spoor 11
2/07/2007

- AK 07/ Kw. I
Spoor 137

- AK 07/ Kw. I
Spoor 11
2/07/2007

- AK 07/ Kw I
Spoor 146

- AK 07/ Kw. I
Spoor 11
2/07/2007

- AK 07/ Kw. I
Spoor 150, houtskool met scherven
- AK 07/ Kw. I
Spoor 156
4/12/2007

- AK 07/ Kw. IV
Spoor 34
15/06/2007

- AK 07/ Kw. II
Spoor 160
18/10/2007

- AK 07/ Kw. II
Spoor 70
2/08/07

- AK 07/ Kw. III
Spoor 168
22/11/2007

- AK 07/ Kw. III
Spoor 78
21/08/2007

- AK 07/ Kw. III
Spoor 200

- AK 07/ Kw. IV
Spoor 86B
2/10/2007

- AK 07/ Kw. I
DP 2
13/07/2007
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BIJLAGE IV: LIJST VELDTEKENINGEN PROFIELEN
A. Kwadrant I

- Spoor 1A, 1B en 1C, coupe AE, coupe ED en
coupe A’D
- Spoor 1C, DGP 1 en coupe AB
- Spoor 3, coupe AB
- Spoor 3 + 70 + DP 1, coupe CD
- Spoor 70, coupe FE
- Spoor 31 + DP 1, coupe AB
- Spoor 13 + 14, coupe AB
- Spoor 16, coupe AB
- Spoor 17, coupe AB
- Spoor 160 + 161 + 140 (Romeinse weg,
coupe VW)

- Spoor 10, coupe AB
- Spoor 11, coupe AB
- Spoor 11, coupe ML
- Spoor 11, coupe JI
- Spoor 11, coupe GF
- Spoor 11, coupe DC
- Spoor 25 A, coupe AB
- Spoor 25 B, coupe AB en coupe CD
- Spoor 26, coupe AB
- Spoor 25-26-27, coupe CD
- Spoor 123, coupe AB
- Spoor 124, coupe CD
- Spoor 124, coupe FG
- Spoor 124, coupe AB
- Spoor 129, coupe BA
- Spoor 129, coupe DC
- Spoor 130, coupe AB
- Spoor 136, coupe AB
- Spoor 137, coupe AB
- Spoor 137, coupe CD
- Spoor 141, coupe AB
- Spoor 142, coupe AB
- Spoor 143, coupe AB
- Spoor 145, coupe AB
- Spoor 146, coupe AB
- Spoor 146, coupe DEB
- Spoor 147, coupe AB
- Spoor 148, coupe AB
- Spoor 148, coupe DC
- Spoor 150, coupe AB
- Spoor 150, coupe EF
- Spoor 150, coupe KL
- Spoor 150 (bis), coupe MN en coupe OP
- Spoor 151, coupe BA
- Spoor 151A en 151B, coupe DC
- Spoor 152, coupe AB
- Spoor 154, coupe AB
- Spoor 155, coupe AB
- Spoor 156, coupe CD
- Spoor 157, coupe AB
- Spoor 160 + 161 (Romeinse weg), coupe XY
- Spoor 160 + 161 + 156 (Romeinse weg),
coupe AB
- Spoor 175, coupe AB
- Spoor 176, coupe AB
- Spoor 176, coupe CD
- Spoor 177, coupe AB
- Spoor 178, coupe AB
- Spoor 197, coupe AB
- Spoor 198, coupe AB
- Spoor 198, coupe CD
- Spoor 199, coupe AB
- E5, coupe AB
- DP 2, coupe AB

C. Kwadrant III
- Spoor 4, coupe AB
- Spoor 6A + 6B, coupe AB
- Spoor 21, coupe AB
- Spoor 22A + 22B, coupe AB
- Spoor 22, coupe CD
- Spoor 22, coupe EF
- Spoor 23, coupe AB
- Spoor 23, coupe CD
- Spoor 23, coupe HG
- Spoor 24, coupe AB
- Spoor 28, coupe DE
- Spoor 28, coupe AB
- Spoor 30, coupe CD
- Spoor 30, coupe AB
- Spoor 77, coupe van de kuil op basis van de
boringen
- Spoor 78, coupe AB
- Spoor 78, coupe DF
- Spoor 78, coupe CEG
- Spoor 81 A + 81 B, coupe BCD
- Spoor 81 A, coupe DB
- Spoor 100, coupe AB
- Spoor 101, coupe AB
- Spoor 102, coupe AB
- Spoor 131, coupe AB en coupe KL
- Spoor 131, coupe CD, coupe EF, coupe GH,
coupe IJ
- Spoor 132, coupe AB
- Spoor 132, coupe DC
- Spoor 133, coupe AB
- Spoor 135, coupe AB
- Spoor 162, coupe AB
- Spoor 163 + 165, spoor AB
- Spoor 166, coupe AB
- Spoor 166, coupe DC
- Spoor 167, coupe AB
- Spoor 168, coupe AB
- Spoor 168, coupe DC
- Spoor 169, coupe AB
- Spoor 170, coupe AB
- Spoor 170, coupe DC
- Spoor 171, coupe AB
- Spoor 172, coupe AB

B. Kwadrant II
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- Spoor 173, coupe AB
- Spoor 174, coupe AB
- Spoor 179, coupe AB
- Spoor 180, coupe AB
- Spoor 182 + 181, coupe AB
- Spoor 185, coupe AB
- Spoor 186, coupe AB
- Spoor 187, coupe AB
- Spoor 188, coupe AB
- Spoor 190, coupe AB
- Spoor 191, coupe AB
- Spoor 193, coupe AB
- Spoor 195, coupe AB
- Spoor 196, coupe AB
- Spoor 200, coupe AB

- Spoor 62, coupe AB
- Spoor 64, coupe AB
- Spoor 64, coupe CD
- Spoor 66, coupe AB
- Spoor 67, coupe AB
- Spoor 68, coupe AB
- Spoor 71, coupe AB
- Spoor 71, coupe DC
- Spoor 73, coupe BA
- Spoor 73, coupe CD
- Spoor 76, coupe AB
- Spoor 82, coupe AB
- Spoor 83, coupe AB, coupe CD en coupe EF
- Spoor 83, coupe AABB, coupe BBAA, coupe
CCDD, coupe DDCC, coupe EEFFF en coupe
FFEE
- Spoor 83 + 84, coupe GH, coupe HG, coupe
LK’ en coupe K’L
- Spoor 83 + 84, coupe UV
- Spoor 83 + 84, coupe VU
- Spoor 83 + 84, coupe ST
- Spoor 83 + 84, coupe XY
- Spoor 84, coupe NM
- Spoor 84, coupe MN
- Spoor 84, coupe QR
- Spoor 84, coupe RQ
- Spoor 84, coupe PO
- Spoor 84, coupe OP
- Spoor 85, coupe BA
- Spoor 85, coupe CD
- Spoor 86A, coupe KL
- Spoor 86A, coupe MN
- Spoor 86A + 97, coupe IJ
- Spoor 86B, coupe EF
- Spoor 86B + 96 (op DGP 1), coupe AB
- Spoor 86B + 96, coupe BA
- Spoor 86B + 96, coupe CD
- Spoor 86B + 99, coupe PO
- Spoor 87, coupe AB
- Spoor 88, coupe AB
- Spoor 88, coupe DC
- Spoor 89, coupe BA
- Spoor 89, coupe DC
- Spoor 91, coupe BA
- Spoor 91, coupe CD
- Spoor 91, coupe EF
- Spoor 91, coupe GH
- Spoor 96, coupe CD
- Spoor 96, coupe HG
- Spoor 96, vooraanzicht stookkanaal
- Spoor 96, vooraanzicht stookkanaal (leeg)
- Spoor 105, coupe AB en coupe CD
- Spoor 106, coupe CD en coupe AB
- Spoor 107, coupe AB
- Spoor 108, coupe AB
- Spoor 109, coupe AB en coupe CD
- Spoor 110A + 110B, coupe AB en coupe AB
- Spoor 112, coupe AB
- Spoor 113, coupe CD
- Spoor 113, coupe BA

D. Kwadrant IV
- Spoor 32, coupe AB
- Spoor 33, coupe AB
- Spoor 34, coupe AB
- Spoor 34, coupe CD
- Spoor 34, coupe EF
- Spoor 35, coupe AB
- Spoor 36A, coupe AB
- Spoor 36A, coupe CD
- Spoor 36B, coupe AB
- Spoor 36B, coupe CD
- Spoor 37, coupe AB
- Spoor 37, coupe CD
- Spoor 38A + 38B, coupe AB
- Spoor 39, coupe AB
- Spoor 40, coupe AB
- Spoor 41, coupe AB
- Spoor 42C, coupe AB
- Spoor 43, coupe AB
- Spoor 44A, coupe AB
- Spoor 44B, coupe AB
- Spoor 44B, coupe CD
- Spoor 45A, coupe AB
- Spoor 45B, coupe AB
- Spoor 45B, coupe CD
- Spoor 46, coupe AB
- Spoor 47, coupe AB
- Spoor 48, coupe AB
- Spoor 49, coupe AB
- Spoor 49, coupe CD
- Spoor 51A, coupe AB
- Spoor 51B, coupe AB
- Spoor 51B, coupe CD
- Spoor 52, coupe AB
- Spoor 54, coupe AB
- Spoor 55, coupe AB
- Spoor 56, coupe AB
- Spoor 57, coupe AB
- Spoor 57, coupe CD
- Spoor 59, coupe BA
- Spoor 59, coupe DC
- Spoor 60, coupe BA
- Spoor 60 + 61, coupe CD
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- Spoor 114, coupe AB
- Spoor 115, coupe AB
- Spoor 117, coupe AB
- Spoor 118, coupe CD en coupe AB
- Spoor 122, coupe AB
- Spoor 126, coupe AB
- Spoor 127, coupe AB

E. Profielen bouwput
- Kwadrant 1: profielen zie basisgrondplannen
- Kwadrant 4: H 16, noordprofiel
- Kwadrant 4: H 13, noordprofiel
- Kwadrant 4: H 16, oostprofiel
- Kwadrant 4: I 13, westprofiel
- Kwadrant 4: F 13, zuidoostprofiel
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BIJLAGE V: LIJST VELDTEKENINGEN GRONDPLANNEN
A. Basisgrondplannen (schaal 1:20)
 Kwadrant 1
- AB 2/ AB 3/ AB 4/ AB 5/ AB 6/ AB 7/ AB 8/ AB 9 + C 2/ C 3/ C 4/ C 5/ C 6/ C 7/ C 8/ C 9
-D2+E2
- D 2/ D 3/ D 4/ D 5/ D 6/ D 7/ D 8/ D 9/
- E 3/ E 4/ E 5/ E 6/ E 7/ E 8/ E 9
 Kwadrant 2
- F 3/ F 4/ F 5/ F 6/ F 7/ F8/ F 9
- H 3/ H 4/ H5/ H 6/ H 7/ H 8/ H9
- Zone tussen lot 8 en lot 9, spoor 100, 101 en 102
 Kwadrant 3
- AB 10/ AB 11/ AB 12
- C 10/ C 11/ C 12/ C13/ C14
- D 10/ D 11/ D 12/ D13 + E 10
- E 11/ E 12/ E 13/ E 14
 Kwadrant 4
- Lot 1 + Lot 2
- G 15/ H 15/ I 15 / J 15 + G 16/ H 16/ I 16/ J 16
- F 10/ F 11
- F 14/ G 14/ H 14/ I 14
- F 15/ F 16
- I 16/ J 16/ I 17
- F 12/ G 12/ H 12/ I 12 + F 13/ G 13/ H 13/ I 13
B. Deelgrondplannen (schaal 1:20)
 Romeinse periode
- Spoor 31, DGP 1
- Spoor 36A en 36B, DGP 1
- Spoor 41A en 41B
- Spoor 42C, DGP 1
- Spoor 43 + 51A en 51B, DGP 1
- Spoor 44A + 44B, DGP 1
- Spoor 45A + 45B, DGP 1
- Spoor 49, DGP 1
- Spoor 86 + 96, DGP 1
- Spoor 86A, DGP 2
- Spoor 86 + 96, DGP 2
- Spoor 86 B, DGP 3
- Spoor 89, DGP 1
- Spoor 96: DGP 1
- Spoor 107, DGP 1
 Merovingische periode
- Spoor 7/94: DGP 1
- Spoor 8: DGP 1 + DGP 2 + DGP 3 + DGP 4
- Spoor 9: DGP 1 + DGP 2 + DGP 3
- Spoor 92: DGP 1 + DGP 2
- Spoor 93: DGP 1 + DGP 2
- Spoor 95: DGP 1 + DGP 2
- Spoor 149: DGP 1 + DGP 2
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