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VOORWOORD 
 

Tussen 28 januari en 26 maart 2008 en tussen 15 november en 26 november 2010 voerde de 

Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven een archeologisch onderzoek uit langsheen de 

Nerviërsstraat 60 in Asse. De herinrichting van het 1 ha grote terrein zal in drie fasen gebeuren. In een 

eerste fase (2008) werd een nieuwbouw voor de Federale Politie opgetrokken. De tweede fase (2010) 

voorzag in de plaatsing van de nutsleidingen en tenslotte zal men in 2011 of in 2012 een parking bij 

de nieuwbouw aanleggen. Omwille van deze drie verschillende fasen werd het archeologisch 

onderzoek eveneens opgesplitst in verschillende deelonderzoeken. 

 

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 in 2008 en 2010 opleverde. 

 

Het publiceren van deze resultaten in een eindverslag is bovendien 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 bedoeling is om de resultaten daarvan in 

deelstudies te publiceren en voor te stellen op nationale en internationale congressen. 

De eerste, algemene resultaten van het onderzoek in 2008 werden reeds voorgesteld op de 

Romeinendag 2009 en op de Provinciale Infodag van de provincie Vlaams-Brabant in 2009 en 2010. 

Het grote publiek kon met de belangrijkste resultaten kennis maken op de tijdelijke tentoonstelling met 

als titel Weg van het Verleden, georganiseerd in Asse door de K.U. Leuven en 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, de Regie der 

Gebouwen, het Agentschap Ruimte en Erfgoed – Brussel en het Agentschap Ruimte en Erfgoed – 

buitendienst Vlaams-Brabant, de CAI van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, de 

provinciale archeologische dienst en de bibliotheek van de Onderzoekseenheid Archeologie van de 

K.U. Leuven. 

Kristine MAGERMAN, Ruben PEDE, Katrien VAN DE VIJVER en Marc LODEWIJCKX 

Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven, Blijde-Inkomststraat 21, bus 3313 – 3000 Leuven 

                                                      
1
 Magerman 2008, 96. 
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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 (© http://www.galmaarden.be). 

 

 
 

Fig. 2. Situering van de gemeente Asse in het centrum van de  

driehoek gevormd door Dendermonde, Aalst en Brussel (© http://www.mappy.be). 
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1.2. Geografische situering van de site 

De Romeinse nederzetting (vicus) bevindt zich ten noordwesten van het huidige centrum van Asse op 

een noordoost-zuidwest 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 (plaatselijk gekend onder de 

naam Kalkoven), ligt 81 m boven de zeespiegel en strekt zich zowel ten oosten als ten westen uit van 

de grote verkeersas N9 (Nerviërsstraat). Deze baan die in 1704 aangelegd werd, snijdt de Romeinse 

nederzetting middendoor. 

 

De opgravingen in 2008 en 2010 vonden plaats op enkele percelen langsheen de Nerviërsstraat 60. 

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). 

 

 

 

Fig. 3: Uittreksel van de topografische kaart van Asse met de hypothetische begrenzing van de Romeinse 

nederzetting (rood), de aanduiding van de hoofdwegen (blauw) en de ligging van het opgravingsterrein aan de 

Nerviërsstraat (oranje rechthoek) (© http://www.agiv.be). 
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1.3. Geologische situering van de site 

Asse bevindt zich op de noordelijke grens van het Brabants leemplateau 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 om te 

boetseren.  

 

Op bodemkundig vlak bevindt de site aan de Nerviërsstraat 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 Nerviërsstraat (© http://www.agiv.be). 

 

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, zandige 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 

05/04/2008. 
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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 vinden we terug in het werk Donationum Belgicarum Libri II 

van A. Miraeus uit 1629
3
 en in het werk van Priester G. Boucher uit 1655

4
. Bij de aanleg van de 

steenweg Gent-Brussel in 1704 vond men enkele Romeinse munten. Hiervan werd er voor het eerst 

melding gemaakt door Van Gestel in 1725.
5
 In 1757 publiceerde De Cantillon de vondst van 

Romeinse munten bij de aanleg van de Steenweg Asse-Edingen in 1717.
6
 

 

2.2. Meer aandacht voor Gallo-Romeins Asse 

Het is pas in de 19
de

 eeuw dat Romeins Asse meer aandacht kreeg. Zo vond Galesloot bij prospecties 

aan de wal rond de Borgstad een bronzen haarspeld. Omdat Galesloot geen toestemming bekwam 

van de betrokken landeigenaars kon hij geen opgravingen verrichten. Wel wekte hij de belangstelling 

op van A. Crick, een plaatselijke notaris. Deze slaagde er wel in om opgravingen te laten uitvoeren 

van 1830 tot 1840. 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 om. Daarbij 

kwamen 50 pijpaarden paardenbeeldjes, 150 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. Door het verloren gaan van alle 

documenten over de opgravingen van vóór 1950, is het niet meer mogelijk ook maar iets te zeggen 

over de hierbij aangetroffen structuren van de vicus, ondanks de rijkdom aan archeologisch materiaal 

die deze eerste opgravingen opleverden.
7
 

 

2.3. Het eerste systematisch onderzoek 

Het eerste systematische onderzoek in Romeins Asse vond plaats in 1950 onder leiding van J. 

Mertens. Hij wilde vooral een beter inzicht krijgen in het wegennet rond de vicus.
8
 

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.
9
  

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.  

                                                      
3
 Miraeus 1629: 225. 

4
 Bucherius 1655: 31. 

5
 Van Gestel 1725: 150. 

6
 De Cantillon 1757: 97. 

7
 Scheltens 1981: ten geleide. 

8
 Mertens 1951a: 132-136; Archief van de voormalige Nationale Dienst voor Opgravingen. Opgravingen Mertens 

Asse.  
9
 Scheltens 1981: ten geleide. 
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In de herfst van 1977 stootte de heer 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 weg aan het licht.
10

 

Bij de aanleg van een parking voor de Colruyt in 1978 werd er een noodopgraving uitgevoerd door 

Ascania die enkele interessante sporen opleverde.
11

 

Bij de inplanting van nutsleidingen op zijn perceel vond de heer Rochette in 1979 een aantal 

Romeinse scherven, een kookpot en beenderen.
12

  

In 1978 had toenmalige BTK-archeologe Scheltens de leiding over verschillende opgravingen in Asse. 

Op verschillende percelen liet zij sleuven graven waarbij heel wat Romeins materiaal aan het licht 

kwam.
13

 

In de periode 1981-1990 voerde de archeologische amateurvereniging Agilas, 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 ondanks het feit dat er 

binnen het areaal van de Romeinse nederzetting nog grote bouwwerken uitgevoerd werden. 

Vermoedelijk ging hierbij heel wat waardevolle informatie verloren. 

 

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 o.l.v. Kristine Magerman een opgraving uit op een perceel langsheen de 

Nerviërsstraat.
14

 In oktober en november leidde Dirk Pauwels de opgraving van het VIOE op een 

perceel aan de Krokegemseweg.  

 

In 2007 voerde de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven een grootschalig 

archeologisch onderzoek uit langsheen de Krokegemseweg in Asse. De directe aanleiding voor deze 

opgraving waren de plannen van Villabouw Francis Bostoen om op deze gronden een nieuwe 

verkaveling in te planten. Het onderzoek leverde heel wat sporen op die met de Romeinse 

nederzetting van Asse in verband gebracht konden worden waaronder de afwateringsgrachten van de 

Romeinse baan richting Rumst, talrijke kuilen gevuld met nederzettingsafval, smalle greppels, een V-

vormige gracht die mogelijk in verband gebracht kan worden met de afbakening van de nederzetting, 

een cirkelvormige spitsgracht met een diameter van meer dan 30 m die mogelijk het restant vormt van 

een tumulus, een goed bewaard pottenbakkersatelier en een (laat-Romeins) dumppakket bestaande 

uit drie grote dakpanconcentraties. Uit de Merovingische periode dateerden acht graven.
15

 

 

                                                      
10

 Scheltens 1981: 48-52. 
11

 Scheltens 1981: 53-54. 
12

 Scheltens 1981: 51. 
13

 Michiels 2001: 36. 
14

 Magerman 2007. 
15

 Magerman, Lodewijckx, Pede 2007. 
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In 2008 werd de inplanting van het nieuw gebouw van de Federale Politie aan de Nerviërsstraat 60 

voorafgegaan door een archeologisch onderzoek. 

 

Ook in 2009 en 2010 werden er verschillende archeologische opgravingen uitgevoerd binnen de 

noordoostelijke rand van de Romeinse nederzetting. 

Tussen april 2009 en juli 2010 voerde de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven een 

grootschalig archeologisch onderzoek uit op een 1,5 ha groot terrein langsheen de Nerviërsstraat 32-

40. De directe aanleiding voor deze opgraving waren de plannen van Rybelco nv en De Troch Invest 

om op deze gronden een verkaveling met 18 nieuwe bouwloten, twee appartementsgebouwen en de 

bijhorende nutsvoorzieningen aan te leggen. Het onderzoek leverde heel wat Romeinse sporen en 

structuren op waaronder een stukje van een geplaveide weg, een pottenbakkersoven, twee 

waterputten met een houten bekisting, de restanten van een indrukwekkend gebouwcomplex met 

stenen funderingen, verschillende greppels, een rechthoekig grachtencomplex en talrijke kuilen gevuld 

met nederzettingsafval.
 16

 

 

Op één van de aanpalende percelen, gesitueerd langsheen de Nerviërsstraat 54-56, vond tussen 19 

juli 2010 en 6 augustus 2010 een opgraving plaats. Het onderzoek werd uitgevoerd door Agilas vzw in 

samenwerking met de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven. Aanleiding hier waren de 

plannen voor de bouw van een appartement met bijhorend terras, tuin en garages. Hierbij kwamen 

opnieuw resten van een stenen gebouw aan het licht.
17

 

 

Tenslotte kon de Onderzoekseenheid Archeologie in november 2010 de aanleg van de nutsleidingen 

op het terrein van de Regie der Gebouwen archeologisch opvolgen. 

 

Al deze opgravingen zorgden voor een continuïteit in het archeologisch onderzoek binnen de 

noordoostelijke rand van de Romeinse nederzetting van Asse tussen 2006 en 2010 (Fig. 5). 

 

                                                      
16

 Magerman, Van Couwenberghe, De Beenhouwer, Lodewijckx 2011: in voorbereiding; Magerman, Van 
Couwenberghe, De Beenhouwer, Lodewijckx 2010a: 35-40; Magerman, Van Couwenberghe, De Beenhouwer, 
Lodewijckx 2010b: 9-12. 
17

 Van Couwenberghe, De Beenhouwer en Magerman 2011: in voorbereiding; Magerman, Van Couwenberghe, 
De Beenhouwer, Lodewijckx 2010a: 35-40; Magerman, Van Couwenberghe, De Beenhouwer, Lodewijckx 2010b: 
9-12. 
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Fig. 5: Overzicht van de noordoostelijke rand van de Romeinse nederzetting met de aanduiding van de voorbije opgravingen: 1) Asse-Nerviërsstraat 27 (2006),  

2) Asse-Krokegemseweg (2006-2007), 3) Asse-Nerviërsstraat 60, fase 1 (2008), 4) Asse-Nerviërsstraat 32-40, fase 1 (2009-2010), 5) Asse-Nerviërsstraat 54-56 (2010)  

en 6) Asse-Nerviërsstraat 60, fase 2 (2010) (© Dienst Luchtsteun Federale Politie). 

1. 

2

3. 

4. 

5. 
6. 
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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. 

 

Het is niet duidelijk wanneer de Romeinse vicus op de Kalkoven ontstond. Op basis van de munten 

besloot van Heesch dat de vicus opgenomen werd in muntcirculatie in de periode Tiberius-Claudius.
18

 

De analyse van het materiaal attesteert de Romeinse aanwezigheid in het midden van de 1
ste

 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 waarbij een Augusteïsch ontstaan 

mogelijk geacht wordt.
19

 Bij het niet-numismatisch materiaal werden er een vijftal voorwerpen 

gevonden die dateren uit de periode vóór Claudius. 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).  

 

De Borchstad, een 72 m hoog plateau ten westen van de Romeinse woonzone, wordt van oudsher in 

verband gebracht met een vroeg-Romeinse militaire aanwezigheid op die plaats. Verschillende 18
de

 

en 19
de

 –eeuwse auteurs gingen er van uit dat het kamp van Quintus Quicero op deze plaats gelegen 

was. Volgens dezelfde theorie zou de Romeinse nederzetting ontstaan zijn rond dit militair kamp. De 

kleinschalige opgravingsactiviteiten in de jaren ’70 leverden echter niet voldoende bewijzen op om de 

hypothese van een dergelijke militaire aanwezigheid op de Borchstad te bevestigen.
 20

 

 

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.
21

 Een gedeelte van de 

weg richting Rumst werd tijdens de opgravingen van de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. 

Leuven in 2007 aan de Krokegemseweg teruggevonden.
22

 Het bestaan van de Romeinse banen Asse 

– Tienen, Asse – Velzeke (eventueel via Hofstade) en Asse – Waasmunster-Pontrave kon nog 

onvoldoende archeologisch aangetoond worden. Een interne, geplaveide Romeinse weg, waarvan in 

2010 een gedeelte vrijgelegd en onderzocht werd, verbond de Romeinse weg richting Rumst met die 

naar Elewijt (infra).
23

 

 

Vermoedelijk in de tweede helft van de 1
ste

 eeuw n.C./eerste helft van de 2
de

 eeuw n.C. werd de 

nederzetting begrensd door een 4,50 m brede V-vormige gracht met een diepte van 2,10 m. Sporen 

van deze grens kwamen aan het licht bij het archeologisch onderzoek nabij de Krokegemseweg in 

                                                      
18

 van Heesch: 1998: 69. 
19

 Magerman en Saerens 2004: 82-98. 
20

 Magerman 2008: 22-23. 
21

 Magerman 2008: 26-30. 
22

 Magerman, Lodewijckx en Pede 2008: 56-60. 
23

 Magerman 2008: 26-30. 



 19 

Asse in 2007. Reeds in de jaren ’80 nam Ch. Léva een brede gracht waar rond de nederzetting via 

luchtfotografische prospecties. Verder onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten brengen.
 24

 

 

De bloeiperiode van de vicus situeert zich tussen het midden van de 1
ste

 eeuw n.C. en het begin van 

de 3
de

 eeuw n.C. In deze periode groeide Asse uit tot een belangrijke nederzetting. Over de interne 

structuur van de nederzetting zijn we vooralsnog slecht ingelicht. De vondst van paalgaten, gebakken 

leem, vele afvalkuilen met nederzettingsafval, waterputten, uitbraaksporen van funderingen en 

Romeins bouwmateriaal (dakpanfragmenten, mortelbrokken, vloertegelfragmenten,…) tijdens de 

verschillende opgravingen, uitgevoerd tussen de jaren ’70 en 2010, wijst op de aanwezigheid van 

verschillende woningen en gebouwen. De vondst van 17 fragmenten beschilderd pleisterwerk in witte, 

groene, rode en gele kleuren tijdens veldprospecties in het gebied Kalkoven 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.
 25

 

 

In de zuidwestelijke hoek van het opgravingsterrein dat in 2009-2010 onderzocht werd, waren 

verschillende muurfunderingen aanwezig die verband houden met één of meerdere gebouwen uit de 

Romeinse periode. De zware funderingen waren opgebouwd uit rolkeien samengehouden door een 

roestkleurig bindmiddel. Op sommige plaatsen bestond de fundering uit een combinatie van rolkeien 

en stukken kalkzandsteen. Het geheel van parallelle en dwarse funderingsmuren verdeelde de ruimte 

in meerdere kamers. Op verschillende plaatsen werden parallel aan de muurfunderingen kleinere, 

schijnbaar afzonderlijke stukken fundering aangetroffen die mogelijk in verband gebracht kunnen 

worden met een zuilengaanderij. Het gebouw bleek gedeeltelijk over oudere, opgevulde Romeinse 

kuilen te zijn gebouwd. Om stabiliteitsproblemen te vermijden, waren de funderingen ter hoogte van 

deze oudere kuilen merkelijk dieper gegraven en gevuld met zeer grote blokken kalkzandsteen. Over 

de functie van het complex kan nog maar weinig met zekerheid gezegd worden. De grootte van het 

gebouw, de grote zorg die besteed werd aan de aanleg van de funderingen, de aanwezigheid van 

grote hoeveelheden kalkzandsteen, bekapte Doornikse steen en mortelresten doet vermoeden dat dit 

complex een belangrijke residentiële of publieke functie bekleedde in de Romeinse nederzetting. Op 

basis van een eerste studie van de vondsten vermoeden we dat dit complex dateert uit de tweede 

helft van de 2
de

 eeuw n.C. of het begin van de 3
de

 eeuw n.C.
26

 

 

Ook de opgraving in 2010 op het naburig perceel bracht resten van een stenen gebouw aan het licht. 

Van het indrukwekkende complex werden minstens drie afzonderlijke rechthoekige ruimtes 

onderscheiden. In tegenstelling tot de funderingen op het eerste opgravingsterrein, waren ze volledig 

opgebouwd uit grote blokken kalkzandsteen die in een onregelmatig verband gestapeld waren met 

een zwarte organische leem als bindmiddel. Opvallend was de bewaring van een gedeelte van de 

opstand van het gebouw. Deze bestond uit een parament van schuin geplaatste, bekapte 

kalkzandstenen met een vulling van breukstenen in een gele, zandige mortel. De oriëntatie van het 
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complex loopt vrijwel gelijk met die van de gebouwen met de keienfundering en die van de geplaveide 

weg die in 2008 op het aanpalend perceel door de K.U. Leuven onderzocht werd. Hieruit blijkt duidelijk 

een doordachte ruimtelijke planning van de nederzetting.
27

 

 

Bij de verschillende opgravingen, uitgevoerd tussen de jaren, ’70 en 2010, trof men archeologisch 

materiaal aan dat wijst op het belang van een religieuze beleving in Romeins Asse. Er werden 

verschillende godenbeeldjes (Mercurius, Ceres en Pomona) aangetroffen evenals een bronzen ram, 

een bronzen bokje en ram 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.
28

 

 

Ten ZW van de nederzetting, nabij de baan naar Bavai, vond men in het verleden drie crematiegraven 

met rijk materiaal (urne met beenderresten, aardewerk, glazen voorwerpen en munten) die dateren uit 

het einde van de 2
de

 eeuw en het begin van de 3
de

 eeuw n.C. Tijdens de opgraving van de K.U. 

Leuven in 2007 langsheen de Krokegemseweg werd mogelijk één crematiegraf en de restanten van 

een tumulus aangetroffen.
29

 

 

Ook de economische activiteiten speelden een belangrijke rol voor de ontwikkeling van de 

nederzetting. Er zijn nog geen rechtstreekse getuigenissen van landbouw (silo’s, landbouw-

werktuigen,…) binnen het nederzettingsareaal gekend. Verschillende fragmenten van maalstenen 

wijzen op maalactiviteiten. De vondst van talrijke metaalslakken, metaalafval en fragmenten van 

laagovens wijst op ijzerbewerking (smeedactiviteit) in de nederzetting.
30

 In de tweede helft van de 2
de

 

eeuw n.C. bevond zich aan de noordoostelijke rand van de nederzetting en in de onmiddellijke 

nabijheid van de Romeinse banen richting Rumst en Elewijt een pottenbakkersatelier. De Assese 

productie bestond onder meer uit borden, kommen, bekers, kruiken, kruikamforen, deksels maar er 

werden ook misbaksels van kleine amforen en dolia aangetroffen.
31

 De pottenbakkersoven, 

aangetroffen in 2009-2010 nabij de interne weg en de weg richting Elewijt, kan mogelijk in een 

vroegere periode, met name op het einde van de 1
ste

 eeuw of het begin van de 2
de

 eeuw n.C., 

gedateerd worden.
32

 

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-, 
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en Oost-Gallië bereikten Asse. In de onmiddellijke omgeving van de nederzetting bevonden er zich 

verschillende villadomeinen.
33

 

 

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 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.
34

 

 

Over het einde van de Romeinse bewoning in Asse zijn we nog steeds slecht ingelicht. Vondsten uit 

de late 3
de

 en 4
de

 eeuw n.C. ontbreken vrijwel volledig bij het aardewerk. Een viertal vondsten dateren 

echter zeker uit de latere periode afkomstig: een kruisboog-fibula, een bronzen haarspeld en een 

bronzen armband. Enkel de armband kon exact gedateerd worden tussen 340 en 360 n.C.
35

 De 

munten echter vormen een vrij continue reeks tot in het midden van de 4
de

 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 prospecties met metaaldetectoren, zijn van een veel ruimer 

gebied afkomstig. Bijkomend zijn de munten ook gemakkelijker dateerbaar dan heel wat categorieën 

van aardewerk. De aanwezigheid van een imitatie tremisses van Anastatius I wijst op menselijke 

aanwezigheid in de post-Romeinse periode.
36

 Vermoedelijk kan deze gedateerd worden op het eind 

van de 5
de

 eeuw, begin van de 6
de

 eeuw. Het is nog erg onduidelijk hoe Asse er in de late 3
de

 en 4
de

 

eeuw uitzag en hoe groot de Germaanse invloed was. 

 

De vondst van 8 graven uit de Merovingische periode wijst in ieder geval op nieuwe bewoning in het 

gebied van de Romeinse nederzetting in de loop van de 6
de

 eeuw n.C.
37
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    Depot Agilas vzw, Z5 Mollem 30, 1730 Asse 

Contact Kristine Magerman: E-mail: kristine.magerman@telenet.be 

    Tel.: 0474/29.95.67 
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4. Het archeologisch onderzoek langsheen de Nerviërsstraat, fase 1 

 

4.1. Aanleiding en het archeologisch vooronderzoek 

De directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek aan de Nerviërsstraat 60 te Asse was de 

geplande nieuwbouw voor de Federale Politie op de percelen 81 L, 82 P en 82 T. Deze terreinen 

bevinden zich ten noordwesten van de huidige gemeentekern en parallel aan de grote verkeersas N9 

(Nerviërsstraat) (Fig. 6). 

 

De herinrichting van het 1 ha grote terrein zal in drie fasen gebeuren. In een eerste fase wordt een 

nieuwbouw opgetrokken. In een tweede en een derde fase volgen de aanleg van de nutsleidingen en 

de inplanting van een parking. Fasen 1 en 3 van het project worden telkens voorafgegaan door de 

afbraak van de nog aanwezige rijkswachterswoningen, daterend uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. 

De geplande werkzaamheden impliceerden een ingreep in de bodem voor ongeveer een derde van de 

totale oppervlakte van de projectzone. De meest verstorende ingreep was de aanleg van een bouwput 

voor de nieuwbouw. Over een oppervlakte van 2470 m² werd de bodem tot maximaal een diepte van 

2,5 m - 3 m uitgegraven. 

 

 
 

Fig. 6: Luchtfoto van het opgravingsterrein (© Dienst Luchtsteun Federale Politie). 

 

Gelet op het feit dat de inplanting van deze nieuwbouw uitgaat van een overheidsinstelling (de Regie 

der Gebouwen, Directie Vlaams-Brabant), ressorteert de bouwvergunning onder artikel 5 van het 

decreet van 30 juni 1993, houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium (Belgisch 

Staatsblad van 15 september 1993), gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 (Belgisch Staatsblad 

van 8 juni 1999), 28 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 24 maart 2003) en 10 maart 2006 

(Belgisch Staatsblad van 7 juni 2006) en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot 
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uitvoering van het voornoemd decreet van 30 juni 1993, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 

van 12 december 2003. 

 

In het kader van dit decreet werd het dossier eind 2007 ter advies voorgelegd aan de 

erfgoedconsulenten van het toenmalige Agentschap R. O. Vlaanderen – Onroerend Erfgoed. Het 

bovenvernoemde Agentschap adviseerde een verkennend onderzoek van twee werkdagen met als 

doel de eventuele aanwezigheid, de aard en de datering van archeologische resten in de bedreigde 

zone na te gaan. Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), onder leiding van Dirk 

Pauwels, voerde dit vooronderzoek eind november 2007 uit. De resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek waren positief (talrijke kleinere en grotere kuilen gevuld met Romeins 

materiaal, verschillende paalgaten die mogelijk wezen op de aanwezigheid van een constructie, een 

stuk van een Romeinse weg,…) zodat het Agentschap R. O. Vlaanderen – Onroerend Erfgoed 

besliste om een archeologisch onderzoek te starten op het betrokken perceel 81 L
38

 via een 

vlakdekkende opgraving (fase 1). Het Agentschap R. O. Vlaanderen voorzag een periode van 25 

werkdagen (exclusief weerverlet) voor de uitvoer van het terreinwerk en 10 werkdagen voor het 

uitwerken van de basisrapportage. Fase 2 en 3 zouden dan op latere tijdstippen uitgevoerd worden. 

 

4.2. Betrokken partijen 

Midden december 2007 contacteerde de Regie der Gebouwen, bouwheer van het project, de 

Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven voor de uitvoer van het archeologisch 

onderzoek. Aangezien de K.U .Leuven op 22 december 2007 het archeologisch onderzoek langsheen 

de Krokegemseweg afgerond had, was ze bereid om ook het archeologisch onderzoek aan de 

Nerviërsstraat op zich te nemen. Begin januari vond een eerste, verkennend gesprek plaats tussen de 

bouwheer, de Regie der Gebouwen, en de K.U. Leuven. Op 11 januari 2008 werd een definitieve 

overeenstemming bereikt over de inhoud van het contract voor de uitvoering van het archeologisch 

onderzoek. Het contract werd eveneens ondertekend door het bouwbedrijf Houben nv dat de 

grondwerken uitvoerde en instond voor de financiële afhandeling van het opgravingsproject. Op 16 

januari 2008 stuurde de K.U. Leuven haar aanvraag tot het bekomen van een opgravingsvergunning 

op naar het Agentschap R. O. Vlaanderen – Onroerend Erfgoed (Dhr. Werner Wouters). Op 23 januari 

2008 keurde het Agentschap de aanvraag goed zodat de K.U. Leuven de opgravingsvergunning op 25 

januari in handen had. Het archeologisch onderzoek ging onmiddellijk van start, namelijk op maandag 

28 januari 2008.  

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven onder 

de verantwoordelijkheid en algemene leiding van prof. Dr. Marc Lodewijckx. De dagelijkse leiding was 

in handen van terreinverantwoordelijke Kristine Magerman uit Asse, licentiate Archeologie en 

projectarcheologe, die als wetenschappelijk medewerkster verbonden was aan de 

Onderzoekseenheid Archeologie. Bijkomend werden nog twee andere projectarcheologen, Ruben 

Pede en Katrien Van de Vijver en twee arbeiders, Marc Stevens en Michel Van der Borcht, vanaf 25 

                                                      
38 Pauwels 2007: 1-6. 
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februari 2008 vervangen door Dries De Clercq, via het interimkantoor ADMB in dienst genomen. 

Vanaf die datum stelde ook de gemeente Asse drie arbeiders, Gino Tshamala Kalonga, Chikito 

Totokani Tumbuka en Fabrice Niefe Mosemvula, ter beschikking van de opgravingsproject. Tevens 

kon beroep gedaan worden op een vijftal vrijwilligers van de archeologische vereniging van Asse, 

Agilas vzw, die op regelmatige tijdstippen een handje kwamen toesteken. 

 
In het kader van de uitvoering van het Verdrag van Malta nam de bouwpromotor het grootste deel van 

de kosten van het archeologisch onderzoek op zich. De gemeente Asse stelde twee arbeidskrachten 

ter beschikking voor de duur van het project. Daarnaast voorzag de Gemeente een bedrag op haar 

begroting voor de inrichting van een tentoonstelling naar aanleiding van de opgravingsresultaten van 

de twee opgravingsprojecten (Asse-Krokegemseweg 2007 en Asse-Nerviërsstraat 2008). Bovendien 

stelde het gemeentebestuur enkele lokalen ter beschikking voor een voorlopige opslag en verwerking 

van het archeologisch materiaal. Andere instanties waren bereid om logistieke ondersteuning te geven 

aan dit hele project. Zo stelde de aannemer van het bouwproject, Houben nv, een werfkeet met 

bijhorend toilet en werfhekkens ter beschikking terwijl de Regie der gebouwen een 

veiligheidscoördinator voorzag.  

 

4.3. Basisvoorwaarden en beperkingen 

4.3.1. Puinweg, asfaltweg en kelders op het terrein 

In tegenstelling tot wat in het contract tussen de K.U. Leuven en bouwbedrijf Houben nv bepaald was, 

namelijk dat de bouwput bij de start van het archeologisch onderzoek, volledig vrij diende te zijn, 

bleven de vier kelders van de afgebroken woningen, evenals de puinweg en de asfaltweg behouden 

tot 3 maart 2008 (werkdag 22 van het archeologisch onderzoek). Bouwbedrijf Houben nv brak de 

puinweg en de asfaltweg pas op 3 en 4 maart 2008 af waardoor deze oppervlakte pas vanaf de 

laatste fase van het archeologisch onderzoek bestudeerd kon worden. Door de slechte 

weersomstandigheden (veel regen en sneeuw) kon de meest noordoostelijke zone van het 

opgravingsterrein (deel waar de asfaltweg zich bevond) niet meer watervrij gekregen worden zodat dit 

stuk niet voldoende onderzocht worden. In samenspraak met het Agentschap R. O. Vlaanderen, 

Onroerend Erfgoed (Mevr. Annick Arts) werd er beslist om de kelders niet uit te breken en deze 

oppervlakte niet te onderzoeken. Mogelijke archeologische sporen op deze plaatsen waren 

vermoedelijk reeds vernietigd bij de bouw van de vroegere rijkswachtershuizen. Deze beslissing 

impliceerde ook dat het onmogelijk was om de noordelijke en de westelijke profielrand van de 

bouwput in te tekenen. 

 

4.3.2. Dieptebeperking 

Voor de volledige oppervlakte van de bouwput dienden we rekening te houden met een contractueel 

overeengekomen dieptebeperking van 3,90 m onder het overeengekomen referentiepunt (niveau 10 

m) om stabiliteitsproblemen aan het toekomstige gebouw te vermijden. Deze dieptebeperking hield in 

dat sommige archeologische sporen niet tot op de vereiste archeologische diepte onderzocht konden 
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worden waardoor een interpretatie vaak hypothetisch blijft. Andere archeologische sporen konden 

enkel in grondvlak opgetekend en gefotografeerd worden zonder verder te onderzoeken. 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. 

 

4.3.3. Romeinse afdeklaag 

Omwille van de beperkte periode die voorzien was voor de uitvoer van het archeologisch onderzoek 

(25 werkdagen) werd er, in samenspraak met het Agentschap R. O. Vlaanderen, Onroerend Erfgoed 

(Mevr. Annick Arts), geopteerd om de Romeinse afdeklaag, die het grootste deel van het terrein 

afdekte, machinaal te laten verwijderen (infra) tot op het niveau van de moederbodem (- 110 cm onder 

het maaiveld). Enkel ten westen van de Romeinse baan bleef ze behouden zodat verder onderzoek 

mogelijk was. Door het wegnemen van deze archeologische laag zijn naar alle waarschijnlijkheid 

verschillende archeologische objecten en sporen die door deze laag gegraven waren, verloren 

gegaan. De begrenzing van de dark earth en haar profiel werden echter wel geregistreerd. 

 

4.4. Doelstellingen 

De bedoeling van het project was het uitvoeren van een kwalitatief archeologisch onderzoek, volgens 

de bepalingen van het Verdrag van Malta en volgens de normen van de K.U. Leuven als 

wetenschappelijke instelling. 

 

Dit archeologisch onderzoek is een voorbeeld van een preventieve opgraving in het kader van 

'contractarcheologie'. Het onderzoek heeft dan ook in de eerste plaats tot doel de archeologische 

sporen op de betrokken percelen, preventief aan de inplanting van de nieuwbouw en de aanleg van 

de nutsvoorzieningen, te lokaliseren, op een systematische manier op te graven, verder te typeren en 

te bestuderen, te publiceren in een omstandig eindrapport en in wetenschappelijke literatuur en dit 

binnen een bepaald tijdsbestek en aan de hand van een welomlijnd budget. 

 

Binnen dit kader waren diverse activiteiten noodzakelijk, namelijk: 

- het uitvoeren van een archeologisch onderzoek van alle sporen die aan het licht komen tijdens de 

opgravingen op de betrokken percelen, 

- het documenteren, conserveren, administratief verwerken, wetenschappelijk analyseren en opslaan 

van de archeologische resten,  

- het schrijven van een opgravingsrapport, 

- de uitwerking van wetenschappelijke en vulgariserende publicaties over de resultaten van het 

onderzoek. 

 

De wetenschappelijke doelstelling van het project bestaat er in de Romeinse vicus van Asse beter te 

leren kennen en een beter inzicht te verkrijgen in de aard en structuur van de bewoning, de historiek 

en de verschillende andere activiteiten (economische, sociale, religieuze, funeraire,…) die in de 
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Romeinse periode plaatsvonden aan de noordoostelijke rand van de nederzetting. 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 

De weersomstandigheden in de maanden februari en begin maart waren voldoende gunstig waardoor 

het archeologisch onderzoek geen vertragingen opliep en volledig volgens planning kon verlopen. De 

tweede helft van maart bracht veel regen en sneeuw met zich mee die het archeologisch onderzoek 

sterk bemoeilijkten en waardoor er soms noodgedwongen pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden 

(Fig. 7 en 8). Sommige profielen konden niet ingetekend worden door het inscheuren en het 

toeklappen van de wanden (Fig. 9). Door het laattijdig uitbreken van de asfaltweg en de slechte 

weersomstandigheden in de daaropvolgende periode, kon het vele water in het noordelijk gedeelte 

van zone E niet tijdig weggepompt worden waardoor schaven, fotograferen en intekenen van het 

grondvlak onmogelijk was (Fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7: Watersnood in het noordelijk gedeelte van zone E. 
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Fig. 8: Wegens hevige sneeuwval eind maart 2008 werd het onderzoek  

noodgedwongen enkele dagen stil gelegd. 

 

 
 

Fig. 9: Inscheuren en toeklappen van sommige profielen  

ten gevolge van de hevige regenval. 

 

Een tweede beperking waarmee rekening diende moest gehouden worden, was de hoge 

grondwatertafel op het terrein. De archeologische sporen met een diepte van meer dan 1 m kwamen 

daardoor chronisch onder water te staan waardoor het vrijleggen van bijzondere vondsten in de 

vulling, fotograferen en intekenen van de profielwanden niet altijd in de beste omstandigheden kon 

gebeuren. 

 

Ondanks de soms minder gunstige opgravingsomstandigheden zijn de resultaten van het 

archeologisch onderzoek langsheen de Nerviërsstraat erg opmerkelijk en divers. 
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4.6. Methodiek 

4.6.1. Indeling van het opgravingsterrein 

De projectzone had een oppervlakte van 2500 m² maar was onderbroken door de nog aanwezige 

kelders (155 m² x 2 = 310 m²). De totale oppervlakte waar vlakdekkend onderzoek mogelijk was, 

bedroeg 2100 m² en was onderverdeeld in verschillende opgravingszones: zone A – B – C – D en E 

(Fig. 10). 

 

 

Fig. 10: De verschillende opgravingszones op het terrein. 

 

In zone A, de plaats waar de Romeinse weg en de afwateringsgrachten gesitueerd zijn, werd de grond 

in een eerste fase machinaal verwijderd tot de diepte van het wegdek ( – 70 cm onder het maaiveld). 

In de overige zones (B – C – C2 – D en E) werd de teelaarde en de Romeinse afdeklaag verwijderd 

tot op het niveau van de moederbodem ( – 110 cm onder het maaiveld). 

 

4.6.2. Onderzoeksmethode 

Na het machinaal openleggen van de verschillende zones, startte het opschaven van de 

archeologische sporen die elk een uniek nummer kregen. Daarna volgde het fotograferen, het 

intekenen op schaal 1/20, het beschrijven en het bepalen van de hoogte van al deze sporen. 

Vervolgens werden alle sporen gecoupeerd. Bij grotere sporen werd de kwadrantenmethode 

toegepast. De profielen werden gefotografeerd, ingetekend op 1/20 en beschreven. De inzameling 

van de archeologische vondsten verliep per context en per materiaalcategorie(aardewerk, bronzen 

voorwerpen, ijzeren voorwerpen, dierlijk botmateriaal, metaalslakken, glas,…). 
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Omwille van de beperkte tijd voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek kon enkel bij een 

aantal belangrijkere sporen een onderzoek gebeuren van de tweede helft. 

Van verschillende contexten werden grondmonsters genomen om tijdens de verwerkingsfase verder 

uit te zeven en te bestuderen (pollenmonsters, monsters voor zaden- en vruchtenonderzoek). Uit 

enkele contexten werd houtskool verzameld voor 14C-datering. 

Sommige sporen, waaronder de Romeinse weg, vroegen een aangepaste onderzoeksmethode (infra). 

 

4.7. Resultaten 

4.7.1. Algemeen 

De eerste fase van het archeologisch onderzoek te Asse-Nerviërsstraat 60 leverde in totaal 147 

sporen en verkleuringen op (Fig. 11) (Bijlage 1). 

12 van deze sporen (= 8,2%) konden als natuurlijke fenomenen beschouwd worden en komen verder 

in dit verslag niet aan bod. Over 10 sporen (= 7%) bestaat weinig zekerheid over hun datering. Vijf 

ervan bevatten geen dateerbaar materiaal in hun vulling (Bijlage 1 – ? ), terwijl vijf anderen mogelijk 

als Romeins te beschouwen zijn (Bijlage 1 – ? Romeins ). Twee sporen konden met zekerheid als 

post-middeleeuws bestempeld worden. Alle sporen die in verband staan met de recente woningen van 

de voormalige Rijkswacht (vb. kelderfunderingen, leidingen, buizen,…) kregen geen spoornummer en 

zullen in dit verslag erg beknopt aan bod komen. 

De meerderheid van de sporen dateert uit de Romeinse periode: 124 in totaal (= 84%). 78 ervan 

konden op basis van het materiaal in hun vulling met zekerheid als Romeins beschouwd worden 

(Bijlage 1 – Romeins). Bij 45 andere sporen gebeurde deze datering enkel op basis van hun 

samenhang met sporen in de onmiddellijke nabijheid die met zekerheid als Romeins te beschouwen 

waren of op basis van de gelijkaardige vullingen met deze sporen (Bijlage 1 – Romeins?). 

 

Sporen of structuren uit de pré-Romeinse periode (Prehistorie, Bronstijd of IJzertijd) of de 

Middeleeuwen ontbraken tijdens de opgraving aan de Nerviërsstraat.  
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Fig. 11: Grafiek met het aantal sporen per interpretatie. 
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In het volgende hoofdstuk zullen de sporen uit de post-Middeleeuwen en de Romeinse periode verder 

in detail besproken worden. 

 

4.7.2. Grondplan van de site 

Alle geregistreerde sporen werden in grondplan ingetekend. Dit resulteerde in twee digitale 

grondplannen van de site die op de volgende pagina’s van dit verslag toegevoegd zijn. 

Het eerste plan geeft opgravingsvlak 0 weer. Op dit plan is de begrenzing van de dark earth 

weergegeven. Deze laag bedekte de meerderheid van de Romeinse sporen (infra) (Fig. 12). 

Het tweede plan geeft de sporen op vlak 1 weer, één keer zonder de aanduiding van de coupelijnen 

(Fig. 13) en één keer met de aanduiding van de coupes (Fig. 14).  

 

In de bijlage van dit verslag is een versie van het grondplan van zowel fase 1 (2008) als van fase 2 

(2010) op een grotere schaal eveneens toegevoegd. 
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Fig. 12: Algemeen grondplan van het opgravingsterrein (fase 1) met aanduiding van de begrenzing van de dark earth die de meeste sporen afdekte (vlak 0). 
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Fig. 13: Algemeen grondplan van vlak 1 van het opgravingsterrein. 
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Fig. 14: Algemeen grondplan van vlak 1 met de aanduiding van de coupelijnen. 
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4.7.3. Resultaten per archeologische periode 

A. Verstoringen uit de 20
ste

 eeuw 

Vooral het noordwestelijke en het centrale gedeelte van het opgravingsvlak bleken zwaar verstoord te 

zijn. Aan al deze structuren werd geen spoornummer toegekend omdat het hier om 20
ste

-eeuwse 

verstoringen gaat. Op het algemeen opgravingsplan zijn al deze verstoringen in het blauw gearceerd 

(Fig. 13). 

 

Het noordelijke gedeelte van de geplaveide Romeinse weg was verstoord door de kelder van één van 

de rijkswachterswoningen (Fig. 15). Bij het verwijderen van deze kelder door de aannemer van de 

grondwerken, bleek dat de Romeinse weg, bij de inplanting van de rijkswachtershuizen in de jaren ’60, 

volledig weggegraven was (Fig. 13). 

 

Ook in zone B en C waren verschillende sporen zwaar verstoord door enerzijds de aanwezigheid van 

een tweede kelder van één van de rijkswachterswoningen en anderzijds door de nutsleidingen die in 

de jaren ’60 van de 20
ste

 eeuw aangelegd werden bij deze woningen (Fig. 13). 

 

 
 

Fig. 15: Zone C die zwaar verstoord was door de aanwezigheid van een kelder. 

 

Het westelijk gedeelte van zone D werd eveneens doorsneden door een recente kelder. 

 

Het oostelijk en het zuidelijk gedeelte van het opgravingsterrein waren grotendeels bespaard gebleven 

van de 20
ste

-eeuwse activiteiten. De overgrote meerderheid van de sporen die in deze zones 

aangetroffen werd, dateerde uit de Romeinse periode (Fig. 13). 
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B. Post-middeleeuwse sporen 

In totaal werden in het opgravingsvlak twee sporen aangeduid waarvan, op basis van de coupes, één 

met zekerheid en één mogelijk als post-middeleeuws beschouwd kunnen worden. 

 

1. Met zekerheid post-middeleeuws 

Spoor 62 bevond zich in het zuidwestelijk gedeelte van zone B. Aan het opgravingsvlak tekende het 

zich af als een ellipsvormig spoor met een lengte van 34 cm en een breedte van 20 cm. Het profiel 

kan omschreven worden als een U-vormig profiel dat sterk versmalt 

naar onder toe, recht aflopende wanden en een vlakke bodem. De 

diepte bedroeg 1,06 m. De vulling werd gekenmerkt door een 

homogene donkergrijze tot zwarte lemige vulling met verspreide 

vlekjes verspitte leem, een groot aantal rolkeitjes, baksteen-

fragmentjes en houtskoolspikkels (Fig. 16). Op basis van het 

materiaal dat aangetroffen werd in de vulling (onder meer recent glas 

en modern aardewerk), kan besloten worden dat het hier met 

zekerheid om een post-middeleeuws spoor gaat.      Fig. 16: Profiel van spoor 62. 

2. Mogelijk post-middeleeuws 

Spoor 82, dat het Romeinse spoor 83 sneed en parallel loopt met spoor 69, bevond zich in het 

noordelijke gedeelte van zone E en kan geïnterpreteerd worden als een greppel. Omwille van de 

slechte weersomstandigheden kon dit spoor slechts over een beperkte oppervlakte vrijgelegd en 

gecoupeerd worden. De datering, enkel gebaseerd op het materiaal aangetroffen in de vulling van één 

coupe, blijft dus erg onzeker. 

De vulling van spoor 82 bevatte zowel Romeins aardewerk als enkele geglazuurde scherven. Mogelijk 

gaat het om een post-middeleeuwse greppel die een Romeinse gracht doorsneed waardoor er ook 

Romeins materiaal in de vulling terechtgekomen is. Een andere mogelijkheid is dat het recenter 

materiaal in de opvulling als contaminatie van een Romeinse greppel beschouwd kan worden. 

 

Hoewel de datering van deze greppel erg onzeker blijft, werd hij op het algemeen opgravingsplan wel 

als een post-middeleeuws spoor ingekleurd. Verder onderzoek van het materiaal afkomstig uit de 

vulling en de studie van de onderlinge samenhang met de andere greppels en grachten in deze zone, 

zal meer duidelijkheid moeten brengen over de periode waarin deze gracht in gebruik was en wanneer 

hij gedempt werd. 

 

Omdat de meerderheid van het materiaal afkomstig is uit de Romeinse periode en dit spoor 

evenwijdig loopt aan spoor 69, wordt deze greppel uitvoerig besproken bij punt 4: Grachten en 

greppels.  
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C. De Romeinse periode 

1. Inleiding 

De overgrote meerderheid van de onderzochte archeologische sporen (124 sporen - 84%) was 

afkomstig uit de Romeinse periode.  

Het betreft een deel van een geplaveide weg met twee parallelle afwateringsgrachten, talrijke 

afvalkuilen waarvan de primaire functie niet altijd duidelijk was maar waarvan sommige als paalkuilen, 

leemwinningskuilen, silo’s en een mogelijke waterput geïnterpreteerd kunnen worden. Drie 

verschillende kuilen bevatten religieus aardewerk. Behalve kuilen was er een complex systeem van 

grachten en greppels aanwezig op het terrein. Een groot gedeelte van het opgravingsterrein was 

bedekt met een 3
de

-eeuwse dempingslaag waarin heel wat archeologisch materiaal aanwezig was. 

In de hiernavolgende punten zullen deze verschillende sporen en structuren verder in detail 

besproken worden. 

 

2. De Romeinse weg 

2.1. Inleiding 

De meest spectaculaire vondst was de aanwezigheid van een geplaveide Romeinse weg in de meest 

westelijke zone van het opgravingsterrein (Fig. 17 en 18). De weg en haar afwateringsgrachten waren 

onderbroken door de kelders van de voormalige rijkswachterswoningen. Vermoedelijk liep deze weg 

nog verder in noordwestelijke richting. Op het meer noordelijk gelegen opgravingsterrein aan de 

Krokegemseweg (onderzoek 2007) kon hij echter niet meer geattesteerd worden(infra). 

 

In eerste instantie werd deze weg in het grondvlak volledig vrijgelegd en opgekuist. Pas in een tweede 

fase kon een machinale doorsnede op de baan gemaakt worden. 

 

Tenslotte werd de geplaveide weg onder archeologische begeleiding volledig uitgebroken om plaats te 

maken voor het nieuw gebouw van de Federale Politie. Alle stenen werden hierbij gerecupereerd en 

bewaard op terreinen van de Gemeente Asse met het oog op een mogelijke reconstructie op een 

andere plaats binnen de Gemeente. 
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Fig. 17: Luchtfoto van het opgravingsterrein met de aanduiding van de Romeinse weg in het grondvlak 

(© Dienst Luchtsteun van de Federale Politie). 

 

 

 

Fig. 18: Algemeen grondplan van de site met aanduiding van de Romeinse weg  

met de twee afwateringsgrachten. 
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2.2. Uitzicht aan het oppervlak 

2.2.1. De eigenlijke weg 

De Romeinse weg had een breedte van 5 m en kon over een lengte van meer dan 20 m vrijgelegd 

worden. De baan had een noordwest-zuidoost oriëntatie. Een verhoging van het midden van de baan 

ten overstaan van de kanten (ongeveer 70 cm aan de noordoostzijde en 40 cm aan de zuidwestzijde), 

zorgde voor een goede afwatering.  

Het wegdek, dat in goede staat bewaard was, was geplaveid met grotere en kleinere, vaak 

onregelmatige stukken kalkzandsteen. De noordwestelijke zijde van de baan werd gekenmerkt door 

een hoge concentratie dakpannen. Zij kunnen mogelijk als herstellingen aan het eigenlijke wegdek 

geïnterpreteerd worden (Fig. 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25).  

Bovenop het eigenlijke wegdek en tussen de stenen van het wegdek werd een laag aangetroffen met 

daarin een hoge concentratie aan goed bewaard dierlijk botmateriaal en metaalslakken. Vermoedelijk 

kwam deze afvallaag bovenop de weg terecht nadat hij buiten gebruik gesteld was (zie 7.4.3. – D). 

 

2.2.2. De afwateringsgrachten 

• Zuidwestelijke gracht 

Parallel aan en ten zuidwesten van de Romeinse weg bevond zich een eerste afwateringsgracht die 

eveneens over een lengte van 20 m gevolgd kon worden. Deze gracht had aan het oppervlakte een 

breedte van ongeveer 2,40 m en een homogene, donkergrijze lemige vulling met verspreide 

houtskoolbrokjes (Fig. 18 en 19). 

 

• Noordoostelijke gracht 

Aan de noordoostzijde van de baan bevond zich een tweede afwateringsgracht. Deze had een 

breedte van 1,40 m en kon eveneens over een lengte van 20 m gevolgd worden. Ook hier bestond de 

opvulling uit een homogene, donkergrijze, lemige vulling met verspreide houtskoolbrokjes (Fig. 18 en 

19). 

 

• Westelijke parallelle gracht 

Parallel aan de zuidwestelijke afwateringsgracht werd een smalle en ondiepe greppel aangetroffen. 

Hun onderlinge afstand bedroeg maximaal 2 m. Deze greppel wordt verder besproken in punt 4 van 

dit verslag. Het blijft echter nog onduidelijk of deze greppel gelijktijdig met de afwateringsgrachten van 

de weg in gebruik was (Fig. 18). 
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Fig. 19: De goed bewaarde Romeinse weg. 
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        Fig. 20: Algemeen zicht vanuit het zuiden.       Fig. 21: Detail van de westkant. 

 

    
 

Fig. 22 en 23: Details van het wegdek van de Romeinse weg. 

 

    
 

Fig. 24 en 25: Details van de herstellingen aan het wegdek door middel van Romeinse dakpannen. 
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2.3. Opbouw 

2.3.1. De eigenlijke weg 

Een doorsnede op de Romeinse weg gaf ons een duidelijk beeld van de opbouw ervan (Fig. 26 en 

27). De eigenlijke basis van de weg werd gevormd door een 20 tot 60 cm dikke laag die bestond uit 

een homogene, bruinbeige leem met een uitloging van ijzer en mangaan aan de bovenkant (Fig. 28 – 

2). Bovenop deze laag bevond zich een 6 à 10 cm dik ijzerrijk laagje bestaande uit rolkeien (Fig. 28 – 

6). Hierboven situeerde zich een onregelmatige laag met een dikte van 20 tot 50 cm. Deze laag 

bestond uit een grijze, siltige vulling met een hoge concentratie aan rolkeien (Fig. 28 – 7). Deze 

ondersteunde een volgende laag die bestond uit één rij grote, platte stukken kalkzandsteen in 

horizontaal verband gestapeld (Fig. 28 – 8). Daarbovenop werd opnieuw een laag rolkeien 

aangetroffen in een grijze, siltige vulling (Fig. 28 – 9) die op haar beurt opnieuw een laag platte 

kalkzandstenen in horizontaal verband droeg (Fig. 28 – 10). Het zuidwestelijk gedeelte van het 

wegprofiel bestond uit een onregelmatig en niet-geordende laag van grotere en kleinere stukken 

kalkzandsteen (Fig. 28 – 11). Op andere plaatsen kwamen enerzijds laagjes voor die gekenmerkt 

werden door een conglomeraat van kiezels in een sterk ijzerhoudende matrix (Fig. 28 – 13) en 

anderzijds lenzen waarvan de vulling zich kenmerkte door een lichtgroene zandige vulling die mogelijk 

als een glauconietrijke Lediaanafzetting beschouwd kan worden (Fig. 28 – 12). De bovenste laag 

kenmerkte zich door een 30 cm dik pakket grote en kleinere stukken kalkzandsteen die onregelmatig 

gestapeld zijn. Tussen deze stukken steen werden eveneens enkele scherven van ceramiek, dierlijk 

botmateriaal, metaalslakken en stukken van Romeinse dakpannen aangetroffen (Fig. 28 – 14). De 

afwisseling van lagen met rolkeien en lagen met kalkzandsteen gaf aan de weg een solide fundering. 

Vermoedelijk werden zowel de kalkzandstenen als de rolkeien in de onmiddellijke omgeving van de 

Romeinse nederzetting ontgonnen. De herkomst van de gebruikte materialen zal deel uitmaken van 

een aparte studie. 

 

    
 

Fig. 26 en 27: Een doorsnede op de weg leert ons iets over de opbouw 

en de historiek van de structuur. 
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2.3.2. De afwateringsgrachten 

Langs beide zijden van de Romeinse weg was een afwateringsgracht aanwezig (Fig. 28 – 3, 4 en 5). 

Zij worden hieronder verder in detail besproken. 

 

 

Fig. 28: Tekening van het profiel van de Romeinse weg met de aanduiding van de verschillende funderingslagen 

(6 t.e.m. 14), de onderste funderingslaag bestaande uit verspitte leem (2), de moederbodem (1) en de opvulling 

van de grachten (3, 4 en 5) (© Eliane Mahy, Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven). 

 

• Zuidwestelijke gracht 

De zuidwestelijke afwateringsgracht had een breedte van 2,70 m en een bewaarde diepte van 1,00 m. 

Het profiel van deze gracht kan omschreven worden als een getrapt V-vormig profiel. De gracht was 

opgevuld met één pakket homogene, donkergrijze, lemige grond met verspreide houtskoolstukjes en 

losse kiezels die zich vooral aan de kant van de eigenlijke weg bevonden. Deze gracht doorsneed de 

lagen (2) en (7) die deel uitmaakten van de fundering van het eigenlijke wegdek (Fig. 28 – 3). 

 

• Noordoostelijke gracht 

De gracht aan de noordoostzijde had een breedte van 1,40 m en een bewaarde diepte van 50 cm. 

Ook hier kan het profiel omschreven worden als een getrapt V-vormig profiel. De opvulling van deze 

gracht bestond uit twee pakketten die vermoedelijk als gelijktijdig beschouwd kunnen worden. De 

onderste en meest oostelijke opvullingslaag kenmerkte zich door een homogene, grijze, lemige vulling 

die rijk is aan rolkeien. Het grootste gedeelte van de gracht was opgevuld met een homogene, 

donkergrijze, lemige vulling met verspreide houtskoolbrokjes. Ook deze gracht doorsneed de lagen (2) 

en (7) die deel uitmaakten van de fundering van het eigenlijke wegdek (Fig. 28 – 4 en 5). 

NO-zijde ZW-zijde 



 48 

2.4. Interpretatie 

2.4.1. De eigenlijke weg 

In de zuidoostelijke hoek van het aanpalend, zuidelijk gelegen perceel legde de heemkundige kring 

Ascania in de jaren ’70 een stukje geplaveide weg vrij (Fig. 29 – 1). In die periode ging men ervan uit 

dat dit de Romeinse weg was die Asse verbond met de Romeinse nederzetting te Waasmunster-

Pontrave.
39

 Deze hypothese werd ontkracht tijdens het archeologisch onderzoek van de 

Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven langsheen de Krokegemseweg in 2007.
40

 Op 

deze aanpalende, meer noordelijk gelegen percelen, werd deze geplaveide weg immers niet 

aangetroffen. 

 

 
 

Fig. 29: Luchtfoto van een deel van de noordoostelijke rand van de nederzetting met de aanduiding van de 

Romeinse weg vrijgelegd door Ascania (1) en door de K.U. Leuven (2) en het hypothetisch verloop van de 

Romeinse weg tussen deze twee punten (3). 

 

Tijdens de opgraving van deze geplaveide weg gingen we ervan uit dat beide stukken geplaveide weg 

(stukje vrijgelegd door Ascania en het stukje dat hierboven besproken werd) met elkaar verbonden 

                                                      
39

 Michiels 2001: 63; Van Hove 1996: 67. 
40

 Magerman, Lodewijckx en Pede 2008: 56-59. 

1. 

2. 

3. 
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waren (Fig. 29 – 3).
41

 Op die manier ontstaat een secundaire weg binnen de Romeinse nederzetting 

van Asse die de Romeinse weg richting Elewijt (Fig. 30 – 3) en de baan richting Rumst (Fig. 30 – 2) 

(aangetroffen door de K.U. Leuven bij de opgraving langs de Krokegemseweg in 2007
42

) met elkaar 

verbond. Ten westen van deze weg werden bij de opgraving Nerviërsstraat 32-40 (2009-2010) en 

tijdens de opgraving Nerviërsstraat 54-56 (2010) de restanten aangetroffen van verschillende 

monumentale gebouwen met een stenen fundering.
43

 

 

 

Fig. 30: Overzicht van het Romeins wegennetwerk in Asse met de interne weg die de baan  

richting Rumst en de weg richting Elewijt met elkaar verbond. 

 

2.4.2. De afwateringsgrachten 

Langs beide zijden van de Romeinse weg was een afwateringsgracht aanwezig. De gracht aan de 

noordoostzijde is opvallend minder diep dan de gracht aan de zuidwestzijde. Dit heeft vermoedelijk te 

maken met de hellingsgraad van het terrein dat in noordoostelijke richting afhelde. Daardoor diende 

de gracht aan de zuidwestzijde (kant nederzetting) meer regenwater op te vangen dan de gracht aan 

                                                      
41

 Tijdens het archeologisch onderzoek dat de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven onder leiding 
van Kristine Magerman op het aanpalend perceel in de periode 2009-2010 uitvoerde, kon aangetoond worden dat 
beide stukken weg echter niet met elkaar verbonden waren. Ook uitbraaksporen van deze weg ontbraken 
volledig. Mogelijk moeten beide stukken weg dus volledig als aparte wegen beschouwd worden. Op deze 
hypothese en de gevolgen voor een interpretatie over de Romeinse wegen in Asse zal dieper ingegaan worden in 
het eindverslag van de opgraving 2009-2010: Magerman, Van Couwenberghe, De Beenhouwer en Lodewijckx 
2011: in voorbereiding. 
42

 Magerman, Lodewijckx en Pede 2008: 56-60. 
43

 Magerman, Van Couwenberghe, De Beenhouwer en Lodewijckx 2011: in voorbereiding; Van Couwenberghe, 
De Beenhouwer en Magerman 2011: in voorbereiding. 
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de noordoostzijde (Fig. 28). Opvallend was de afwezigheid van sliblaagjes onderaan de grachten. Dit 

kan er mogelijk op wijzen dat de grachten tijdens hun gebruik regelmatig en goed onderhouden 

werden. Op een bepaald moment, vermoedelijk bij het in onbruik geraken van de weg, lijken de 

grachten vrij snel en in één fase gedempt te zijn. 

2.5. Datering 

Tijdens het archeologisch onderzoek langs de Nerviërsstraat werd in de onderste lagen van de 

fundering geen materiaal aangetroffen om de aanleg van deze weg te dateren. Ook Ascania kon in de 

jaren ’70 geen datering vooropstellen voor de aanleg van het stuk geplaveide weg dat ze op het 

aanpalend perceel aangetroffen hadden.
44

 

 

Een eerste indruk van het aardewerk, aangetroffen tussen het dierlijk botmateriaal in de dempingslaag 

bovenop de weg, doet vermoeden dat de Romeinse baan ten vroegste in de loop van de 3
de

 eeuw 

n.C. buiten gebruik geraakte. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid van een bronzen sestertius 

van Julia Acquilia Severa (220-222 n.C.) die in de vulling tussen de bovenste stenen van het wegdek 

aangetroffen werd (beschrijving van de munt zie bijlage VI). Deze bronsmunt geeft enkel een terminus 

post quem voor het in onbruik raken van de Romeinse weg, met name ten vroegste in de loop van de 

3
de

 eeuw n.C. 

 

Er kan dus gesteld worden dat de Romeinse weg voornamelijk in de 2
de

 eeuw n.C. in gebruik was.  

 

De opvulling van de afwateringsgrachten kan, op basis van een eerste indruk van het archeologisch 

materiaal in de vulling, dateert tussen het einde van de 2
de

 eeuw n.C. en de eerste helft van de 3
de

 

eeuw n.C.  

 

Verder onderzoek van het archeologisch materiaal, aangetroffen in de verschillende lagen van de 

weg, zal ons een duidelijker beeld moeten geven over de datering van de aanleg en de opgave van de 

weg. Dit zal pas in een volgende fase van de verwerking kunnen gebeuren. 

 

2.6. Opeenvolging van lagen bovenop de Romeinse weg 

Nadat de Romeinse weg buiten gebruik gesteld was, kwamen nog twee jongere Romeinse lagen 

bovenop en tegen de weg terecht. De dark earth bevond zich tegen het weglichaam terwijl de 

bruinbeige laag, rijk aan dierlijk botmateriaal, zich op de het wegdek en gedeeltelijk bovenop de dark 

earth bevond. Beide lagen worden in punt 5 van dit verslag verder besproken. De jongste lagen zijn 

20
ste

-eeuwse puinlagen waarboven zich de ploeglaag bevindt. 

 

                                                      
44

 Scheltens 1981: 50-51. 
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3. Kuilen 

3.1. Inleiding 

De meerderheid van de grondsporen bestond uit Romeinse kuilen waarvan de oorspronkelijke functie 

niet altijd duidelijk is. In dit hoofdstuk werd een indeling van de kuilen gemaakt volgens hun primaire 

functie. Deze indeling gebeurde op basis van de vorm en de grootte van het spoor in grondvlak en de 

kenmerken van het profiel. Uiteraard moet een dergelijke indeling met de nodige voorzichtigheid 

benaderd worden. De toewijzing van een spoor aan een bepaalde categorie is soms vrij onzeker en 

voor discussie vatbaar.  

 

Vier kuilen dienden waarschijnlijk als silo’s of voorraadkuilen. Daarnaast werden ook 44 mogelijke 

paalkuilen, een mogelijke leemwinningskuil, twee mogelijke standgreppels en twee mogelijke 

waterputten aangetroffen. Opvallend was de aanwezigheid van drie stukken aardewerk met een 

religieuze betekenis in drie verschillende kuilen. Vijf kuilen werden in een latere fase doorheen de dark 

earth gegraven en opgevuld met verbrande leem en fragmenten van tegulae en imbrices. Al deze 

sporen zullen in dit hoofdstuk per categorie verder besproken worden. Van 52 kuilen blijft de primaire 

functie onduidelijk (Fig. 31). Zij zullen apart behandeld worden. Tenslotte zal een kort overzicht 

gegeven worden van het archeologisch materiaal uit deze kuilen. 

 

In een tweede fase werden al deze sporen gebruikt als afvalkuil. Een aantal van deze sporen bevat 

nauwelijks archeologisch materiaal terwijl anderen met veel en divers materiaal werden opgevuld. De 

grote hoeveelheid objecten kon tijdens de verwerking nog niet allemaal bestudeerd worden. Een 

algemeen overzicht van de belangrijkste vondsten zal hier dan ook volstaan. 

 

Primaire functie van de kuilen
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Fig. 31: Schematisch overzicht van het aantal sporen per categorie volgens de primaire functie. 
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3.2. Mogelijke paalkuilen 

44 grondsporen of 38% van alle onderzochte sporen onderscheidden zich aan het 

opgravingsoppervlak van de andere sporen door hun eerder kleine afmetingen en hun ronde, 

ellipsvormige of rechthoekige vorm. Deze kuilen waren vaak ondiep. De grotere, vaak rechthoekige 

sporen, vertoonden soms het profiel van een revolvertas. Daarom kunnen zij als mogelijke paalkuilen 

in aanmerking genomen worden (Fig. 33, 34, 35, 36, 37 en 38). 

 

Al deze kuilen bevonden zich verspreid over het opgravingsterrein met twee duidelijke concentraties: 

één in het zuidoostelijk gedeelte en één in het zuidwestelijk gedeelte van het terrein (Fig. 32). 

 

De tabel hieronder vat hun voornaamste kenmerken, waaronder spoornummer en situering op het 

terrein, vorm en afmetingen aan het opgravingsvlak, vorm en maximumdiepte
45

 op basis van het 

profiel en de vulling, samen. De inhoud van deze kuilen evenals hun datering en een algemene 

interpretatie komen daarna aan bod. 

 

                                                      
45

 De diepte van de sporen is hier uitgedrukt t.o.v. het opgravingsvlak. Het gaat hier dus wel degelijk om de 
bewaarde diepte van de verschillende sporen. 
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3.2.1. Situering op het opgravingsterrein 

 
 

Fig. 32: Situering van de mogelijke paalgaten verspreid over het opgravingsterrein. 
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3.2.2. Samenvattende tabel 

 

Spoornummer 
Opgravingsvlak: 

Vorm en afmetingen 

Profiel: Vorm en 

maximumdiepte 
Vulling Opmerking 

ZONE A 

133 Vierkant spoor met een zijde 

van 40 cm. 

U-vormig profiel met zeer 

schuin aflopende wanden en 

een spitse bodem. Maximale 

diepte: 10 cm. 

Homogene, lichtgrijze, le-

mige vulling met enkele ver-

spreide houtskool- en man-

gaanspikkels. 

Dit spoor bevond zich onder 

de oostelijke afwaterings-

gracht van de Romeinse 

weg. 

ZONE B 

53 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 50 cm en een 

breedte van 40 cm. 

U-vormig profiel met rechte 

wanden en een vlakke bo-

dem. Maximale diepte: 15 

cm. 

Heterogene, grijze tot 

grijsbruine lemige vulling met 

houtskoolspikkels en lensjes 

verspitte leem. 

Wegens de slechte weers-

omstandigheden kon het 

profiel van dit spoor niet 

ingetekend worden. 

54 Vierkant spoor met een zijde 

van 30 cm. 

Regelmatig U-vormig profiel 

met een min of meer vlakke 

bodem. Maximale diepte: 8 

cm. 

Homogene, grijsbruine, lemi-

ge vulling met houtskool-

spikkels. 

 

55 Licht onregelmatig cirkelvor-

mig spoor met een diameter 

van 20 cm. 

/ Homogene, lichtgrijze, lemi-

ge vulling met verspreide 

houtskoolspikkels en lensjes 

verspitte leem. 

Wegens de slechte weers-

omstandigheden kon dit 

spoor niet gecoupeerd wor-

den. 
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56 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 30 cm en een 

breedte van 20 cm. 

Regelmatig U-vormig profiel 

met schuin aflopende wan-

den en een vlakke bodem. 

Maximale diepte: 5 cm. 

Homogene, grijsbruine, lemi-

ge vulling met houtskool-

spikkels, mangaanpartikels 

en verbrande leem. 

 

57 (Fig. 33) Rechthoekig spoor met 

afgeronde hoeken, een 

lengte van 30 cm en een 

breedte van 22 cm. 

Regelmatig U-vormig profiel 

met een vlakke bodem. 

Maximale diepte: 15 cm. 

Heterogene, grijsbruine, 

lemige vulling met houtskool-

spikkels, mangaanpartikels, 

verbrande leem en enkele 

kiezels. 

 

58 (Fig. 34) Ellipsvormig spoor met een 

breedte van 34 cm en een 

lengte van 26 cm. 

Regelmatig U-vormig profiel 

met schuin aflopende 

wanden en een vlakke 

bodem. Maximale diepte: 14 

cm. 

Heterogene, donkergrijze tot 

beige, lemige vulling met ver-

spreide houtskoolfragmentjes 

en enkele rolkeitjes. 

 

59 (Fig. 34) Rechthoekig spoor met een 

lengte van 40 cm en een 

breedte van 26 cm. 

Regelmatig U-vormig profiel 

met schuin aflopende wan-

den en een licht concave 

bodem. Maximale diepte: 24 

cm. 

Heterogene lichtgrijze tot 

beige lemige vulling met 

houtskoolspikkels en houts-

koolfragmentjes. 

 

60 Ellipsvormig spoor met een 

breedte van 32 cm en een 

lengte van 26 cm. 

Licht U-vormig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een licht concave bodem. 

Maximale diepte: 8 cm. 

Homogene, donkergrijze, le-

mige vulling met houtskool-

spikkels en verbrande leem. 

 

61 Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een lengte van 84 

cm en een breedte van 50 

U-vormig profiel met een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 10 cm. 

Homogene, donkergrijze, le-

mige vulling met houtskool-

brokjes, rolkeitjes en man-
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cm. gaanpartikels. 

63 Cirkelvormig spoor met een 

diameter van 34 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 12 cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met houts-

koolbrokjes en een beetje 

verspitte leem. 

 

64 (Fig. 35) Rechthoekig spoor met 

afgeronde hoeken, een 

lengte van 40 cm en een 

breedte van 34 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 14 cm. 

Homogene, grijze, lemige 

vulling met houtskool-

spikkels. 

 

88 Rechthoekig spoor met een 

lengte van 96 cm en een 

breedte van 80 cm. 

Onregelmatig revolvertas-

vormig spoor met schuin 

aflopende wanden en een 

onregelmatige bodem. Maxi-

male diepte: 32 cm. 

Homogene, donkergrijze, le-

mige vulling met houtskool-

spikkels, mangaanpartikels, 

verbrande leem, enkele stuk-

jes metaalslak en dierlijk 

botmateriaal. 

Dit spoor snijdt spoor 90. 

92 Licht onregelmatig cirkel-

vormig spoor met een 

diameter van 30 cm. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een onregelmatige bodem. 

Maximale diepte: 8 cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met houts-

koolbrokjes. 

 

96 Cirkelvormig spoor met een 

diameter van 30 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 6 cm. 

Heterogene, lichtgrijze tot 

bruine lemige vulling met 

houtskools- en mangaan-

spikkels.  

 

97 Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een lengte van 80 

cm en een breedte van 50 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Homogene, grijsbruine, le-

mige vulling met houtskool-

spikkels, mangaanpartikels, 

Dit spoor snijdt spoor 84. 
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cm. Maximale diepte: 14 cm. kalkstukjes en kiezels. 

117 Onregelmatig rechthoekig 

spoor met een lengte van 30 

cm en een breedte van 26 

cm. 

U-vormig profiel met een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 14 cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met houtskool-

brokjes en houtskoolspikkels, 

verbrande leem en kalkzand-

steen. 

 

124 (Fig. 37) Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 60 cm en een 

breedte van 50 cm. 

U-vormig profiel met recht 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 40 cm. 

Homogene, lichtgrijze, le-

mige vulling met houtskool-

spikkels en houtskoolbrokjes, 

verbrande leem, mangaan-

spikkels, rolkeitjes en stukjes 

kalkzandsteen. 

 

126 Cirkelvormig spoor met een 

diameter van 24 cm. 

U-vormig profiel met recht 

aflopende wanden en een 

licht concave bodem. Maxi-

male diepte: 34 cm. 

Heterogene, grijsbruine, le-

mige vulling met houtskool-

spikkels en houtskoolbrokjes, 

verweerde kalkzandsteen, 

verbrande leem en man-

gaanpartikels. 

Dit spoor snijdt de oostelijke 

afwateringsgracht, spoor 3, 

van de Romeinse weg. 

127 Rechthoekig spoor met 

afgeronde hoeken, een 

lengte van 70 cm en een 

breedte van 50 cm. 

Onregelmatig profiel met één 

schuin aflopende en één 

recht aflopende wand en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximale diepte: 28 cm. 

De kern van de vulling 

bestond uit een heterogene 

donkergrijze tot lichtgrijze, 

lemige vulling met houts-

koolspikkels, verbrande leem 

en enkele metaalslakken. 

Aan beide zijden van deze 

opvulling bevond zich een 
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pakket homogene, lichtgrijze 

lemige tot licht zandige 

vulling met houtskoolbrokjes 

en houtskoolspikkels, en 

mangaanspikkels. 

128 Cirkelvormig spoor met een 

diameter van 50 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 10 cm. 

Homogene, grijze, lemige 

vulling met enkele 

mangaanspikkels. 

 

132 Druppelvormig spoor met 

een lengte van 70 cm en een 

maximale breedte van 46 

cm. 

Onregelmatig profiel met 

zeer schuin aflopende 

wanden en een vlakke 

bodem. Maximale diepte: 8 

cm. 

Homogene, lichtgrijze, lemi-

ge tot licht zandige vulling 

met enkele houtskool- en 

mangaanspikkels. 

 

ZONE C 

39 Rechthoekig spoor met af-

geronde hoeken, een lengte 

van 24 cm en een breedte 

van 20 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 6 cm. 

Heterogene, lichtgrijze tot 

bruine lemige vulling, vrij 

steriel. 

Dit spoor snijdt spoor 38. 

42 Rechthoekig spoor met af-

geronde hoeken, een lengte 

van 30 cm en een breedte 

van 24 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

relatief vlakke bodem. Maxi-

male diepte: 8 cm. 

Homogene, bruingrijze, le-

mige vulling met brokjes ver-

brande leem en houtskool. 

Dit spoor snijdt spoor 41. 

43 Rechthoekig spoor met af-

geronde hoeken, een lengte 

U-vormig profiel met recht 

aflopende wanden en een 

Bruingrijze, lemige vulling 

met houtskoolbrokjes, een 
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van 36 cm en een breedte 

van 30 cm. 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 16 cm. 

beetje verbrande leem en 

dierenbot. 

103 (Fig. 36) Licht onregelmatig recht-

hoekig spoor met een lengte 

van 70 cm en een breedte 

van 60 cm. 

Revolvertasvormig profiel 

met schuin aflopende wan-

den en een vlakke bodem. 

Maximale diepte: 32 cm. 

Heterogene, donkergrijze tot 

lichtgrijze, lemige vulling met 

houtskoolstukjes, lensjes ver-

spitte leem en partikels ver-

brande leem. 

 

104 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 60 cm en een 

breedte van 56 cm. 

Onregelmatig profiel met één 

schuin aflopende en één 

recht aflopende wand en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 50 cm. 

Het grootste gedeelte van de 

vulling bestond uit een 

heterogeen, grijsbruin pakket 

lemige aarde met houts-

koolspikkels en –brokjes, 

verbrande leem en stukjes 

kalkzandsteen. Het overige 

gedeelte van de vulling 

bestond uit een heterogene, 

bruingrijze, lemige vulling 

met mangaanspikkels, houts-

koolspikkels en verbrande 

leem. 

 

110 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 80 cm en een 

breedte van 46 cm. Centraal 

bevond zich cirkelvormige, 

iets donkerdere vlek met een 

diameter van 36 cm. 

Onregelmatig U-vormig 

profiel met een recht 

aflopende en een geknikte 

recht aflopende wand en een 

relatief vlakke bodem. Maxi-

male diepte: 86 cm. 

De opvulling bestond ener-

zijds uit een pakket homo-

gene, donkergrijze, lemige 

vulling met houtskool-

spikkels, houtskoolbrokjes, 

partikels verbrande leem en 
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mangaanpartikels en ander-

zijds uit een pakket homo-

gene, grijsbruine, lemige 

vulling met houtskool-

spikkels, verbrande leem, en 

verweerde kalkzandsteen. 

Op de bodem bevond zich 

een lens verspitte leem. 

ZONE D 

4 Licht onregelmatig recht-

hoekig spoor met afgeronde 

hoeken, een lengte van 1,10 

m en een breedte van 86 cm. 

Onregelmatig profiel met een 

rechte en een schuin 

aflopende wand en een licht 

concave bodem. Maximale 

diepte: 54 cm. 

Homogene, grijsbruine, lemi-

ge vulling met houtskool-

brokjes en verbrande leem. 

In de vulling bevond zich een 

lens verspitte leem. 

 

7 Cirkelvormig spoor met een 

diameter van 66 cm. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een spitse bodem. Maximale 

diepte: 12 cm. 

Homogene, grijsbruine, le-

mige vulling met houtskool-

spikkels, verbrande leem en 

kalkpartikels. 

 

8 Rechthoekig spoor met 

afgeronde hoeken, een 

lengte van 82 cm en een 

breedte van 60 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximale diepte: 22 cm. 

Homogene, lichtgrijze, lemi-

ge vulling met enkele houts-

koolspikkels. 

 

14 Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een lengte van 

120 cm en een maximale 

U-vormig profiel met recht 

aflopende wanden en een 

schuin aflopende bodem. 

De opvulling bestond 

grotendeels uit een homo-

gene, bruingrijze, lemige 
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breedte van 70 cm. Maximale diepte: 34 cm. vulling met houtskool- en 

mangaanspikkels. De rest 

van het opvulpakket werd 

gekenmerkt door een homo-

gene, grijswitte eerder zan-

dige vulling met mangaan-

partikels. 

17 Trapeziumvormig spoor met 

een lengte van 74 cm en een 

breedte die varieerde van 50 

cm tot 80 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

licht concave bodem. Maxi-

male diepte: 20 cm. 

Homogene, donkergrijze, le-

mige vulling met verspreide 

houtskoolspikkels en spikkels 

verbrande leem. 

 

19 Vierkant spoor met een zijde 

van 40 cm. 

U-vormig profiel met recht 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 60 cm. 

Homogene, grijze, lemige 

vulling met houtskoolbrokjes. 

 

28 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 36 cm en een 

breedte van 26 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximale diepte: 8 cm. 

Homogene, bruingrijze, lemi-

ge vulling met verspreide 

houtskoolspikkels. 

 

29 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 50 cm en een 

breedte van 28 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximale diepte: 10 cm. 

Homogene, bruingrijze, lemi-

ge vulling met verspreide 

houtskoolspikkels. 

 

32 Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een lengte van 50 

cm en een breedte van 38 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Homogene, bruingrijze, lemi-

ge vulling met spikkels ver-

brande leem. 
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cm. Maximale diepte: 8 cm. 

68 Vierkant spoor met een zijde 

van 30 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximale diepte: 5 cm. 

Homogene, lichtgrijze, le-

mige vulling met houts-

koolspikkels en mangaan-

partikels. 

 

73 Vierkant spoor met een zijde 

van 30 cm. 

U-vormig profiel met recht 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 10 cm. 

Homogene, lichtgrijze, le-

mige vulling met houts-

koolspikkels en mangaan-

partikels. 

 

75 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 46 cm en een 

breedte van 40 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 8 cm. 

Homogene, grijsbruine, le-

mige vulling met houtskool-

spikkels, mangaanpartikels 

en spikkels verbrande leem. 

 

76 Rechthoekig spoor met een 

lengte van 30 cm en een 

breedte van 24 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

schuin aflopende bodem. 

Maximale diepte: 16 cm. 

Heterogene, grijsbruine tot 

witgrijze, lemige vulling met 

houtskoolspikkels en man-

gaanpartikels. 

 

79 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 28 cm en een 

breedte van 18 cm. 

U-vormig profiel met recht 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 6 cm. 

Homogene, grijsbruine, lemi-

ge vulling met houtskool-

spikkels, mangaanpartikels 

en brokjes verbrande leem. 

 

ZONE E 

135 (Fig. 38) Erg onregelmatig spoor met 

een lengte van 3,00 m en 

een breedte die varieerde 

Revolvertasvormig profiel 

met één rechte en één 

schuin aflopende, geknikte 

De opvulling van het spoor 

bestond uit twee pakketten: 

Bovenaan bevond zich een 
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van 1,00 m tot 1,80 m. wand en een getrapte bodem 

bestaande uit twee vlakke 

stukken. Maximale diepte: 

1,00 m. 

homogene tot licht hete-

rogene, grijze, lemige vulling 

met enkele verspreide 

rolkeitjes, houtskoolbrokjes, 

een beetje verbrande leem 

en lensjes verspitte leem.  

Onderaan bevond zich een 

heterogene, lichtgrijze lemige 

vulling met enkele verspreide 

houtskoolbrokjes. 

136 Ellipsvormig spoor met een 

lengte van 80 cm en een 

breedte van 60 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximale diepte: 12 cm. 

Homogene, lichtgrijze, lemi-

ge vulling met houtskool-

spikkels, partikels ver-brande 

leem en mangaanpartikels. 
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Fig. 33, 34 en 35: Voorbeelden van enkele profielen van mogelijke paalsporen (sporen 57, 59, 58 en 64). 

 

       
 

 

     Fig. 36: Voorbeeld van een mogelijk paalspoor aan het oppervlak.       Fig. 37: Profiel van een mogelijk paalspoor (spoor 124). 
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3.2.3. Bespreking van de sporen 

 
Op basis van hun vaak ronde vorm, ellipsvorm of rechthoekige vorm aan het oppervlak en de 

vaststelling dat de meeste van deze sporen erg ondiep waren en meestal een ondiep, U-vormig profiel 

hadden, werden deze sporen in deze eerste fase van het onderzoek geïnterpreteerd als mogelijke, 

kleinere paalgaten. Toch kon geen enkel spoor kon definitief als paalspoor beschouwd worden. De 

mogelijkheid bestaat dat een aantal van deze sporen de restanten (de bodems) zijn van grotere kuilen 

die in de loop van de geschiedenis verdwenen zijn maar die oorspronkelijk een andere primaire 

functie hadden. Een mogelijke oorzaak van het verdwijnen van het bovenste gedeelte van deze 

sporen kan gezocht worden in de erosie op dit terrein dat vooral in oostelijke richting afhelt. 

 

Spoor 135 was opvallend groter en het profiel werd gekenmerkt door een revolvertasvorm. Ook dit 

spoor kan mogelijk als een (afzonderlijke) paalkuil beschouwd worden (Fig. 38). 

 

 
 

Fig. 38: Profiel van spoor 135. 

 

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. 

Opvallend is echter wel de dichte concentratie aan zogenaamde paalkuilen en kuilen met een 

onbekende primaire functie in het oostelijk gedeelte van het opgravingsterrein. De mogelijkheid 

bestaat dat hier, op basis van een uitgebreide studie van het archeologisch materiaal en de profielen, 

toch nog één of meerdere plattegronden van een gebouw, een spijkertje,… onderscheiden kunnen 

worden (Fig. 38b). Deze mogelijkheden zullen in een tweede fase van de verwerking verder 

onderzocht worden. 



 66 

 

 
 

Fig. 38b: Grondplan met de aanduiding van een mogelijke gebouwplattegrond (zwart)  

en een mogelijk 4-postenspijkertje (oranje). 

 

Bij de aanleg of bij de opvulling achteraf is er in meer of mindere mate nederzettingsafval (vooral 

aardewerk) in de vulling van deze sporen terecht gekomen. Een eerste indruk van dit materiaal doet 

vermoeden dat hun opvulling in de loop van de 2
de

 eeuw n.C. plaatsvond. In de tweede fase van de 

verwerking zal het aangetroffen materiaal verder in detail bestudeerd worden om meer zekerheid te 

krijgen over de periode waarin ze opgevuld werden. 
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3.3. Leemwinningskuilen 

Spoor 100 (zone C) onderscheidde zich aan het opgravingsvlak door haar grotere afmetingen en de 

regelmatige, rechthoekige vorm. De maximale lengte en breedte bedroegen respectievelijk 2,80 m en 

2,40 m. Het spoor bestond aan het oppervlak uit een heterogene, bruingrijze tot grijsgroene lemige 

vulling met houtskoolspikkels, stukjes verbrande leem en een opvallende hoeveelheid kiezels (Fig. 39 

en 40). 

 

    
 

    Fig. 39: Opgravingsplan met de situering van spoor 100.             Fig. 40: Spoor 100 in grondvlak. 

 

Het profiel werd gekenmerkt door een 

U-vorm met steil aflopende tot licht 

uitstaande wanden met een min of meer 

vlakke bodem met twee uitstulpingen. 

De opvulling van de kuil bestond uit vijf 

pakketten: 1) een homogene grijs-

groene, lemige tot zandige vulling met 

houtskoolspikkels, verbrande leem, 

kiezels en verweerde kalkzandsteen, 2) 

een homogeen, houtskoolrijk, licht vet 

opvulpakket met spikkels verbrande 

leem, mangaan-partikels en kiezels, 3)   Fig. 41: Profiel van spoor 100. 

een pakket bestaande uit een homogene 

donkere, grijsgroene lemige tot zandige vulling met houtskoolspikkels, verbrande leem, kiezels en 

verweerde kalkzandsteen, 4) een gelijkaardig pakket als 2) maar met minder houtskool en helemaal 

onderaan de kuil 5) een homogene, grijswitte, lemige vulling met houtskoolspikkels, verbrande leem, 

mangaanpartikels en weinig kiezels. De bewaarde diepte van deze kuil bedroeg 80 cm (Fig. 41). 

 

Dit spoor bevond zich onmiddellijk ten oosten van de Romeinse weg tussen de grachten 101, 107 en 

105. Bovendien sneed het gracht 107 gedeeltelijk. 
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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 kan deze kuil mogelijk geïnterpreteerd worden 

als een leemwinningskuil.
46

 Leem werd ondermeer gebruikt om de muren van de huizen te 

bepleisteren.  

 

Uiteraard kan hier niet uitgesloten worden dat ook andere kuilen op dit opgravingsterrein in eerste 

instantie als leemwinningskuil gegraven werden. Gedacht kan worden aan de sporen 130 (zie 3.4. 

Silo’s), 11A en 11B (zie 3.7. Kuilen waarvan de oorspronkelijke functie niet achterhaald kon worden) 

en 36 en 87 (zie 3.6. Waterputten). Ook de vrijgekomen leem uit de andere kuilen kon men gebruiken 

bij de huizenbouw.  

 

Op basis van een eerste indruk van het archeologisch materiaal, aangetroffen in de vulling van spoor 

100, kan haar opvulling gedateerd worden in de loop van de 2
de

 eeuw n.C. Met het oog op een 

nauwkeurigere datering volgt in een tweede fase de studie en de analyse van het aangetroffen 

aardewerk, de metalen voorwerpen en de grondmonsters. 

 

                                                      
46

 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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3.4. Silo’s 

3.4.1. Inleiding 

Onmiddellijk ten oosten van de Romeinse weg bevonden zich de sporen 48 en 130 (Fig. 42). Spoor 

130 bleek een complex van drie verschillende kuilen te zijn: 130 A, 130 B en 130 C. Deze vier sporen 

onderscheidden zich van de andere sporen door de rechte wanden en een vlakke bodem, zichtbaar in 

het profiel. Spoor 130 was opvallend omwille van zijn complexe vorm en grootte aan het 

opgravingsvlak. Daardoor kunnen zij als mogelijke silo’s beschouwd worden. Deze sporen zullen 

hieronder verder in detail besproken worden. 

  
 

Fig. 42: Aanduiding van de silo’s binnen het opgravingsvlak. 

 

3.4.2. Spoor 48 

Dit vierkant spoor met een zijde van 1,50 m kenmerkte zich aan het oppervlak door een homogene, 

donkergrijze tot zwarte, vettige (kleiige) lemige vulling met veel houtskoolspikkels en houtskoolbrokjes, 

stukjes kalkzandsteen en enkele vlekjes verspitte leem (Fig. 43). 

De kuil had een bewaarde diepte van 74 cm. Het U-vormig profiel werd gekenmerkt door rechte 

wanden en een vlakke bodem. De kuil was gevuld met verschillende lagen. Bovenaan bevond zich 

een grijsbruine, lemige vulling met brokjes houtskool, kalk, bot, verbrande leem, aardewerk, kiezels, 

stukjes metaalslak en een goede aflijning (1). In deze laag bevond zich een lens bestaande uit een 

homogene, lichtgrijze tot gelige, lemige vulling met houtskoolbrokjes, kalk, spikkels verbrande leem en 

kiezels (3). Onderaan was de kuil opgevuld met een homogeen pakket bestaande uit een 

donkergrijze, bruine, lemige vulling rijk aan houtskoolbrokjes, stukjes verbrande leem, kalk, dierlijk 

botmateriaal en aardewerk (2) (Fig. 44). 
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Op basis van de vorm en de grootte aan het opgravingsoppervlak, het U-vormig profiel met rechte, 

licht naar buiten uitstaande wanden en de vlakke bodem kan deze kuil mogelijk als silo of voorraadkuil 

geïnterpreteerd worden.  

 

    
 

Fig. 43 en 44: Grondvlak en profiel van spoor 48. 

 

In een tweede fase werd deze kuil gebruikt om afval in te dumpen. In de vulling werden voornamelijk 

fragmenten aardewerk (waaronder terra sigillata uit centraal-Gallische of oost-Gallische ateliers, 

gevernist aardewerk met zandsbestrooiing en gevernist aardewerk met een rood baksel) en enkele 

metalen voorwerpen aangetroffen. Daarnaast behoren ook een randfragment in gebronsd aardewerk, 

enkele vogelbotjes en twee onderkaakjes van een kat tot de meest vermeldenswaardige vondsten. 

Opvallend was de aanwezigheid van een scheermes of een zakmes. Het eigenlijke mes bestond uit 

ijzer terwijl het bronzen handvat versierd was met een hond die een haas achterna holt (Fig. 45). 

Parallelle vondsten werden aangetroffen in Blicquy en in Sesselich.
47

  

Op basis van een eerste indruk van dit archeologisch materiaal kan de opvulling van deze kuil 

mogelijk gedateerd worden op het einde van de 2
de

 eeuw of het begin van de 3
de

 eeuw n.C. Met het 

oog op een nauwkeurigere datering zullen ook de rest van het aangetroffen materiaal en de 

grondmonsters in een volgende verwerkingsfase verder bestudeerd en geanalyseerd worden. 

 

 
 

Fig. 45: Mooi versierd scheer- of zakmes uit de vulling van spoor 48. 

                                                      
47

 Faider-Feytmans 1979a: 141; Faider-Feytmans 1979b: Planche 102. 
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3.4.2. Spoor 130 (130 A, 130 B en 130 C) 

• Beschrijving van het spoor 

Spoor 130 kwam tevoorschijn in de zuidwestelijke hoek van het opgravingsterrein, onmiddellijk ten 

oosten van de Romeinse weg. Het L-vormig grondplan had een maximale lengte van 8 m en een 

maximale breedte van 7 m. Het grootste gedeelte van de kuil was opgevuld met een homogene, 

grijze, lemige vulling met houtskoolbrokjes, aardewerk en een duidelijke aflijning. In deze opvulling 

konden drie afzonderlijke vlekken onderscheiden worden: 130 A (meest oostelijk), 130 B (centraal) en 

130 C (meest noordelijk) (Fig. 46, 47 en 48).  

 

Spoor 130 A tekende zich af als een ellips- en ringvormig spoor met een lengte van 1,60 m en een 

breedte van 1,20 m. De opvulling bestond uit een homogene, zwarte, houtskoolrijke, lemige tot licht 

kleiige vulling met kalkzandstenen en een scherpe aflijning.  

 

Spoor 130 B bestond uit verschillende, onregelmatige vlekken waarvan de opvulling varieerde van 

een homogene, zwarte, houtskoolrijke lemige tot licht kleiige vulling met stukken verbrand hout tot een 

homogene, donkergrijze, houtskoolrijke vulling tot zelfs een homogene, lichtgrijze tot grijswitte eerder 

zandige opvulling, telkens met een duidelijke aflijning.  

 

Spoor 130 C werd gekenmerkt door een onregelmatige, ringvormige vlek met een maximale lengte 

van 3,60 m, een maximale breedte van 2,40 m en een homogene, donkergrijze, houtskoolrijke lemige 

vulling met een scherpe aflijning. 

 

 
 

Fig. 46: Algemeen beeld van spoor 130. 
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Fig. 47 en 48: Details van de sporen 130 A, 130 B en 130 C. 

 

Omwille van de grootte van het spoor en haar afwijkende vorm werd er geopteerd om het in 

verschillende kwadranten op te graven. Voordeel daarvan was dat de onderlinge relaties tussen de 

verschillende ‘vlekken’ goed bestudeerd konden worden. 

 

Profiel AFKB gaf een duidelijk beeld van de relatie tussen spoor 130 A en 130 B (Fig. 50, 51 en 52). 

Op basis van het profiel kan besloten worden dat spoor 130 B eerst werd uitgegraven. Het profiel is 

erg onregelmatig met schuin aflopende wanden en is V-vormig op het laagste punt. Dit punt bevindt 

zich 1,10 m onder het opgravingsvlak. De onderste opvullingslaag is homogeen, heeft een grijsbeige 

kleur en bevat houtskoolbrokjes en enkele kiezels. Daarboven bevindt zich een homogene, lichtgrijze, 

lemige laag met houtskool, verbrande leem met onderaan een kiezellaag. Bovenaan werd de kuil 

opgevuld met een homogene, donkergrijze, kleiige laag met houtskoolbrokjes, verbrande leem, 

verweerde kalkzandsteen, kiezels en dierlijk bot materiaal.  

 

In een tweede fase werd spoor 130 A gedeeltelijk doorheen spoor 130 B gegraven (Fig. 49 en 50). 

Het profiel van spoor 130 A wordt gekenmerkt door rechte wanden en een min of meer vlakke bodem. 

De bewaarde diepte bedraagt hier 1,00 m. Het onderste opvullingspakket van deze kuil bestond uit 

een homogene, donkergrijze, lemige vulling met verspreide houtskoolbrokjes, verbrande leem en 

verweerde kalkzandsteen. Het bovenste gedeelte van spoor 130 A en de nazakking van spoor 130 B 

werden tenslotte opgevuld met een homogene, lichtgrijze, lemige met brokjes houtskool, verbrande 

leem, verweerde kalkzandsteen, kiezels en een beetje verbrand bot. Helemaal bovenaan werden 

sporen 130 A en 130 B gevuld met een homogeen, zwart, houtskoolrijk laagje met verbrande leem, 

verbrande leem en kalkzandsteen gevolgd door een homogeen, lichtgrijs, lemig laagje gevuld met 

houtskool en verbrande leem. 
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Fig. 49: Detail van de coupe op spoor 130 A. Fig. 50: Detail van de coupe op sporen 

130 A en 130 B. 

 

 

 

 
 

Fig. 51 en 52: Tekening en foto van het volledig profiel AFKB door de sporen 130 A en 130 B. 
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In profiel [C]KI[D] kon de relatie tussen spoor 130 B en 130 C onderzocht worden (Fig. 53). Hierbij 

werd aangetoond dat sporen 130 B en 130 C (of dus het eigenlijke spoor 130) als één geheel werden 

uitgegraven. Het onderste vulpakket bestond hier enerzijds uit een homogene, lichtgrijze, lemige 

vulling met houtskoolspikkels en verbrande leem en anderzijds uit een homogene, grijsbeige, lemige 

vulling met houtskoolspikkels die overging in een homogene, lichtgrijze, lemige vulling met 

houtskoolspikkels. Daarbovenop bevond zich een 80 cm-dik pakket bestaande uit een homogene, 

donkergrijze, kleiige vulling met grote brokken houtskool, verspreide houtskoolspikkels, verbrande 

leem, kalkzandsteen, enkele kiezels en aardewerk. In dit pakket bevonden zich de vulpakketten van 

sporen 130 B en 130 C. De volledige uitgraving werd gekenmerkt door een onregelmatig profiel met 

een min of meer vlakke bodem. 

 

Spoor 130 B was onderaan opgevuld met een 5 cm-dik zwart, houtskoolrijk laagje waarin zich vele 

houtskoolbrokken en brokjes verbrande leem bevonden. Daarbovenop situeerde zich een homogeen, 

lichtgrijs lemig laagje gevuld met houtskoolspikkels en brokjes verbrande leem.  

 

De opvulling van spoor 130 C bestond uit verschillende onregelmatige opvullingslaagjes en lenzen. 

Helemaal onderaan bevond zich een lens bestaande uit een homogene, grijsbruine, lemige vulling 

met houtskoolbrokjes en verbrande leem. Daarboven lag een homogene, zwarte, houtskoolrijke, 

lemige vulling met verspreide houtskoolbrokken en verbrande leem. Op deze laag bevond zich 

enerzijds een een homogene, grijsbeige, lemige vulling met houtskoolbrokjes en verbrande leem en 

anderzijds een homogene, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels en verbrande leem.  

De grote hoeveelheid neerslag in deze periode en de hoge grondwatertafel zorgde ervoor dat het 

profiel niet verder in noordelijke richting (ID) en in zuidelijke richting (CK) uitgegraven kon worden.  

 

 
 

Fig. 53: Profiel KI door de sporen 130 B en 130 C. 
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• Datering 

In de vulling van dit spoor werd een grote hoeveelheid archeologisch materiaal aangetroffen.  

Bij het aardewerk gaat het voornamelijk om volgende stukken: 

- verschillende stukken terra sigillata afkomstig uit zuid-Gallische ateliers, 

- fragmenten van borden in Pompejaans Rood aardewerk van het type Blicquy 1, 

- verschillende fragmenten van dunwandige terra nigra (de zogenaamde egg shell), 

- fragmenten van tonvormige bekers in terra nigra met uitstaande randen en smalle voetjes (de 

zogenaamde noordelijke waar), 

- fragmenten van biconische bekers in terra nigra, 

- fragmenten van flessen in terra nigra, 

- fragmenten van een bord in terra nigra (de zogenaamde Champagne-waar), 

- verschillende fragmenten technisch aardewerk, 

- kruikwaar uit de regio Bavai, 

- een fragment van een dolium met een licht ondersneden rand. 

Behalve aardewerk werden er ook verschillende botfragmenten van dierlijke oorsprong gevonden. 

Vermeldenswaardig hierbij is een bekkenfragment van een paard waarop een duidelijk hakspoor 

voorkomt. Mogelijk is dit een aanduiding van de occasionele voortzetting in de Romeinse periode van 

de traditie uit de IJzertijd waarbij paardenvlees gegeten werd.
48

 Een andere opvallende vondst was 

een blauw, glazen kraaltje in IJzertijdstijl. 

Op basis van een eerste indruk van dit archeologisch materiaal kan het dempen van spoor 130 in de 

Flavische periode (69 n.C. tot 96 n.C.) gesitueerd worden. Dit geeft een terminus ante quem voor het 

uitgraven en het in gebruik zijn van deze kuil, met name tussen het midden en het einde van het derde 

kwart van de 1
ste

 eeuw n.C. 

 

• Functie 

Over de primaire functie van dit spoor bestaat nog heel wat onzekerheid. Opvallend is dat het hier om 

een erg grote en onregelmatige uitgraving gaat die zich onmiddellijk ten oosten van de Romeinse weg 

bevindt. Mogelijk kan gedacht worden aan een kuil waaruit leem gewonnen werd en die nadien 

opgevuld werd met nederzettingsafval. Doorheen het oostelijk gedeelte van de opvullingslagen werd 

in een tweede fase een kuil met rechte wanden en een min of meer vlakke bodem gegraven die 

mogelijk als silo geïnterpreteerd kan worden. In een tweede fase werd deze eveneens met afval 

opgevuld. Tenslotte werden in drie zones binnen de opgevulde uitgraving zwarte, houtskoolrijke 

pakketten gedempt. 

Ook een interpretatie als een complex van drie aaneensluitende silo’s kan niet uitgesloten worden. 

                                                      
48

 Van Neer 2009: persoonlijke communicatie. 
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3.5. Kuilen met religieus aardewerk in de vulling 

3.5.1. Inleiding 

Opmerkelijk was de vondst van drie stukken religieus aardewerk in drie verschillende kuilen verspreid 

over het opgravingsterrein. Het gaat om een fragment van een wierookbrander (spoor 11a), een 

schaal in terra nigra met een ingekrast zonnesymbool (spoor 10) en een Mercuriusvaas (spoor 87) 

(Fig. 54). 

 

 

Fig. 54: Overzicht en situering van de sporen op het terrein  

waarin religieus aardewerk aangetroffen werd. 

 

In dit hoofdstuk zullen zowel de kuilen als het aangetroffen aardewerk in detail besproken worden. 

Daarna volgen een interpretatie en een besluit. 

 

3.5.2. Bespreking van de kuilen en het aardewerk 

• Fragment van een wierookbrander in spoor 11 A 

Spoor 11 A is een lang, smal spoor met een lengte van 9,60 m en met een breedte van 2,00 m dat 

zich in het oostelijk gedeelte van het opgravingsterrein bevond. Het werd gekenmerkt door een 

homogene, donkergrijze, lemige vulling met talrijke houtskoolspikkels en houtskoolbrokjes, 

fragmenten verbrande leem en een goede aflijning. Spoor 11 A hangt nauw samen met spoor 11 B. 

Op het eerste niveau vormden zij schijnbaar één spoor (spoor 11). Pas 8 cm lager vormden ze 

duidelijk twee aparte sporen (sporen 11 A en 11 B). Dit betekent dat ze bovenaan met dezelfde laag 
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opgevuld werden. Het fragment van de wierookbrander bevond zich in spoor 11 A dat hierboven 

besproken werd. 

Op het spoor werden twee dwarscoupes gemaakt: AB/CD en EF. Hieruit bleek dat het spoor vrij steile 

wanden, een vlakke bodem en een diepte van ongeveer 1 m had. De vulling bestond uit een 

afwisseling van homogene donkergrijze en grijze, lemige lagen met houtskoolspikkels en soms 

grotere houtskoolbrokjes en spikkels verbrande leem. Op sommige plaatsen werd een lens verspitte 

leem aangetroffen. De primaire functie van dit spoor blijft nog erg onduidelijk. In een tweede fase werd 

het opgevuld met nederzettingsafval waaronder voornamelijk aardewerk. 

 

Een opvallend aardewerkfragment dat in deze vulling aangetroffen werd, was een sterk ingeknepen 

randfragment dat als het bovendeel van een wierookbrander geïnterpreteerd kan worden (Fig. 55 en 

56). Het exemplaar vertoont sterke gelijkenissen met voorbeelden van wierookbranders gevonden in 

Tongeren, Tourinnes-Saint-Lambert en Liberchies. Dergelijke voorwerpen werden, vaak in religieuze 

context, gebruikt om aromatische hars, kruiden, geparfumeerd hout of olie te branden. Vaak worden 

ze in de onmiddellijke omgeving van een tempel of in een offerkuil aangetroffen.
49

 

 

 

 

Fig. 55 en 56: Foto en tekening van het fragment van een wierookbrander, aangetroffen in spoor 11 A. 

                                                      
49

 Vilvorder 2004: 17-22.  
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Bij het overige materiaal dat in dit spoor aangetroffen werd, konden geen religieuze voorwerpen meer 

herkend worden. Een interpretatie als offerkuil lijkt dus erg onwaarschijnlijk. Mogelijk werd het 

fragment, samen met het ander nederzettingsafval, in een kuil gegooid. 

 

De vulling van het spoor leverde weinig karakteristiek en goed dateerbaar materiaal op zoals 

fragmenten van dakpannen, metaalslakken, fragmenten Pompejaans Rood aardewerk en de bodem 

van een prismafles. Wel werden enkele terra sigillata fragmenten aangetroffen uit zuid-Gallische 

productiecentra. Twee van deze stukken droegen een graffito terwijl een derde fragment een moeilijk 

leesbare stempel had. Sommige terra sigillata stukken kunnen mogelijk aan centraal-Gallische ateliers 

toegeschreven worden. Daarnaast bevatte de vulling ook nog een fragment van een geverniste 

drinkbeker uit Keulen, een fragment gevernist aardewerk met zandbestrooiing en enkel stukken 

technisch aardewerk. Op basis van een eerste indruk van dit materiaal kan de opvulling van deze kuil 

mogelijk in het begin van de eerste helft van de 2
de

 eeuw n.C. gedateerd worden. 

 

• Schaal in terra nigra met een zonnesymbool in spoor 10 A 

Eveneens in het oostelijke gedeelte van het opgravingsterrein en onmiddellijk ten zuiden van spoor 11 

A bevond zich een onregelmatig spoor (spoor 10) dat op een dieper niveau uiteenviel in drie 

afzonderlijke sporen: 10 A, 10 B en 10 C. Deze sporen werden gekenmerkt door een homogene, 

donkergrijze, lemige vulling met houtskoolspikkels en grotere houtskoolbrokjes en een goede aflijning. 

Spoor 10 A heeft in het grondvlak een lengte van 2,10 m en een breedte van 1,10 m.  

De vulling van dit spoor werd gekenmerkt door een afwisseling van verschillende lagen. Helemaal 

bovenaan bevond zich een lens die bestond uit een homogene, lichtgrijze, ietwat zandige vulling met 

enkele houtskoolspikkels. Deze lens lag op een andere lens bestaande uit verspitte leem. Beiden 

bevonden zich in een vulpakket dat voornamelijk bestond uit een homogene, donkergrijze, lemige 

vulling met grotere houtskoolbrokken. Helemaal onderaan bevond zich een homogeen, blauwgrijs, 

zandig pakket. Het spoor had vrij rechte wanden, een vlakke bodem en een diepte van ongeveer 70 

cm. 

 

In de onderste opvullingslaag van deze 

kuil werd een intacte schaal in terra 

nigra aangetroffen. De schaal stond 

omgekeerd (met de voet naar boven) op 

de bodem van de kuil (Fig. 57). Vooral 

belangrijk is de aanwezigheid van een 

ingekraste cirkel met daarin een kruisje 

op de wand van de schaal (Fig. 58 en 

59). Dit motief wordt algemeen 

beschouwd als een overblijfsel of een 

eenvoudige herinnering aan religieuze 

inheemse symbolen. Bij de Kelten stond 
 

Fig. 57: Schaal in terra nigra die zich omgekeerd op de bodem van 

een kuil bevond. 
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dit teken symbool voor de zon. Later werd dit astraal motief ook door de Romeinen overgenomen.
50

 

Een vergelijkbaar exemplaar werd reeds aangetroffen in de vicus van Liberchies.
51

 Romeins 

aardewerk met dergelijke motieven werd overigens nog maar weinig aangetroffen in België. 

 

Dit object kan omschreven worden als een schaal met een S-vormig profiel en een eenvoudige lip. De 

schaal behoort tot het type Deru B 21.2 en kan mogelijk in de Flavische periode gedateerd worden.
52

 

    
 

Fig. 58 en 59: Foto en tekening van de schaal met astraal motief. 

 

Behalve dit object, werden er geen andere religieuze voorwerpen aangetroffen in de vulling van dit 

spoor. Het feit dat deze nog intacte schaal met religieus symbool omgekeerd op de bodem van de kuil 

stond, doet vermoeden dat ze daar om een specifieke, mogelijk religieuze, reden geplaatst werd. Toch 

kan de rest van de vulling van het spoor als ‘gewone’ afvalkuil beschouwd worden. De betekenis van 

deze schaal met religieus motief blijft dus erg vaag. 

 

Bij het overig materiaal, aangetroffen in de vulling van deze kuil, werden weinig goed dateerbare 

stukken aangetroffen. Het betreft onder meer grijs reducerend aardewerk en fragmenten van amforen 

en kruiken. Vermeldenswaardig was de aanwezigheid van een terra sigillata fragment afkomstig uit 

zuid-Gallië, een fragment van een terra nigra fles met een sterk ingesnoerde rand (de zogenaamde 

Champagne-waar) en een fragment gevernist aardewerk uit Keulen met een geel/oranje deklaag. Op 

basis van een eerste indruk van dit materiaal kan de opvulling van deze kuil ten vroegste op het einde 

van de 1
ste

 eeuw n.C. gedateerd worden. 

 

• Een Mercuriusvaas in spoor 87 

Bespreking van spoor 87 

Aan het bovenvlak tekende dit spoor zich af als een onregelmatige, ellipsvormige vlek met een lengte 

van ongeveer 6 m en een breedte van 5,50 m. De vulling kan omschreven worden als een homogene, 

donkergrijze, lemige vulling met houtskoolbrokjes. De aflijning werd bemoeilijkt doordat dit spoor 

oudere, Romeinse grachten snijdt en zelf gesneden werd door een recente rioleringsbuis. Centraal in 

deze onregelmatige vlek bevond zich een regelmatige, ellipsvormige verkleuring met een lengte van 

                                                      
50

 Vilvorder 2004: 5-10. 
51

 Vilvorder 2004: 7-8. 
52

 Deru 1996: 74-75 en 198. 
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2,20 m, een breedte van 1,80 m en een homogene, zwarte, houtskoolrijke, lemige tot licht vettige 

vulling met een duidelijke aflijning. 

 

Rekening houdend met de grootte van het spoor en de tijdsdruk, werd er beslist om het spoor 

machinaal te couperen. Op een diepte van 1 m onder het sleufoppervlak veranderde de vorm van het 

spoor. Het spoor werd op deze diepte gekenmerkt door een rechthoekige vorm met een lengte van 

ongeveer 2 m, een gereconstrueerde breedte van 80 cm en een homogene, zwarte, houtskoolrijke, 

lemige tot licht vettige vulling met een duidelijke aflijning. De vulling van de buitenste, onregelmatige, 

ellipsvormige vlek was op deze diepte volledig verdwenen. Wegens de opgelegde dieptebeperking en 

de hoge grondwatertafel kon de bodem van dit spoor niet bereikt worden. 

Het profiel van spoor 87 werd 

gekenmerkt door steile wanden en 

een opvulling met verschillende 

pakketten. Bovenaan bestond de 

vulling uit een homogene, 

donkergrijze tot zwarte, lemige tot 

licht vettige vulling met houtskool-

spikkels, stukjes verbrande leem, 

stukjes kalkzandsteen, aardewerk 

en kiezels (laag 1). Daaronder 

bevond zich een homogene, 

donkergrijze, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, verbrande 

leem, botfragmenten, stukjes 

kalkzandsteen en kiezels (laag 2). Onderaan bevond zich een homogene, grijsbruine, lemige vulling 

met houtskoolspikkels en enkele stukjes verbrande leem (laag 4). Beide voorgaande lagen werden 

van elkaar gescheiden door een heterogene, grijsbruine laag met 

houtskoolspikkels en stukjes verbrande leem (laag 3). Aangezien de 

bodem van deze kuil niet bereikt kon worden, hebben we geen 

informatie over de diepte van het spoor of over de vorm van de 

bodem. Over de primaire functie van dit spoor is er echter weinig 

zekerheid. De typische vorm van deze kuil aan het oppervlak 

(regelmatige ellipsvormige verkleuring centraal gelegen in een 

onregelmatige, ellipsvormige verkleuring) doet sterk denken aan de 

aanlooptrechter en de schacht van een Romeinse waterput. De steile 

wanden van het spoor, zichtbaar in het profiel, en de verandering van 

de vorm van het centrale gedeelte op een lager niveau zijn 

bijkomende argumenten voor deze hypothese. Aangezien de 

maximumdiepte van het spoor niet bereikt werd, zal er 

nooit zekerheid bestaan over de exacte functie van deze 

 

Fig. 60: Profiel van spoor 87.  

Fig. 61: Deel van de Mercuriusvaas  

tijdens het vrijleggen. 
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kuil (Fig. 60). De vulling van dit spoor (laag 4) bevatte 54 fragmenten van een Mercuriusvaas waarvan 

een groot gedeelte aan elkaar gepast en verlijmd kon worden (Fig. 61). Spijtig genoeg ontbraken een 

aantal stukken zodat het object niet volledig gereconstrueerd kon worden. 

 

Beschrijving van de Mercuriusvaas 

De vaas is gemaakt in de zogenaamde zeepwaartechniek (fijne en zachte, oxiderend gebakken klei) 

en wordt gekenmerkt door een kleine, wijd open lip en een bolvormige buik. De voet ontbreekt. Onder 

de rand is een versiering van een eenvoudig bloemmotief ingedrukt. 

 

Op de buik van de vaas wordt de buste van een godheid voorgesteld. Het gezicht is baardloos. De 

mond, met smalle lippen, is gesloten. Het gezicht heeft een rechte neus en amandelvormige ogen 

waarvan de omtrek en de pupillen in reliëf uitgewerkt zijn. Het haar wordt gekenmerkt door 

spiraalvormige lokken. De buste vertoont een brede hals. Het bovenste gedeelte van de tunica is in 

reliëf uitgewerkt. Bovenop het hoofd bevinden zich twee vleugeltjes die bestaan uit een in reliëf 

uitgewerkte cirkel waarop twee uitstulpingen staan die uitgewerkt werden met ingedrukte cirkeltjes. Op 

basis van deze twee vleugels kan de god geïnterpreteerd worden als Mercurius (Fig. 62). Mercurius 

wordt op deze vaas omringd door een bokje, de ram en zijn attributen: de geldbeugel en de 

Mercuriusstaf met de slangen (Fig. 63 en 64).  

 

Mercurius als Romeinse godheid 

Mercurius is de god van de kudde en de herders, van de reizigers, de handel, de handelaars en de 

reizigers, maar ook van de dieven. Hij werd de boodschapper van de goden en kreeg vrije toegang tot 

hun woonplaats maar ook tot de aarde en de onderwereld. Hij begeleidde eveneens de dode zielen 

naar de veerman in de onderwereld. Op 15 mei werd Mercurius gevierd met feesten die aan hem 

gewijd waren, de Mercuralia. Het is niet toevallig dat juist de god van de reizigers en de handel veel 

voorkomt in Gallo-Romeinse vici die toch als belangrijke handelsplaatsen omschreven kunnen 

worden.  

 

 
 

Fig. 62: Detail van de god Marcurius op de cultusvaas. 
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Fig. 63: Foto van de Mercuriusvaas. 
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Fig. 64: Tekening van de Mercuriusvaas met de afbeelding van de godheid en zijn attributen  

(© Eliane Mahy, Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven). 

 

Cultusvazen als deel van een huisaltaar 

De Romeinen gebruikten dit soort aardewerk bij de huiselijke cultus waar het deel uitmaakte van een 

lararium of huisaltaar. In de loop van de 2
de

 eeuw n.C. ontwikkelde de huiselijke cultus zich vanuit 
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Bavai. Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van cultusvazen die in de regio van Bavai geproduceerd 

werden.
 53

 

 

Typologie van de cultusvazen 

Op basis van het iconografisch repertorium onderscheidt M. Amand in zijn onderzoek van 1984 drie 

types van dergelijke cultusvazen. De bustevazen (groep A), de vazen met zoömorfe afbeeldingen 

(groep B) en de cultusvazen met de voorstellingen van slangen (groep C).  

Op de bustevazen konden drie, vier, zes of zeven godheden voorgesteld worden. Indien er op de vaas 

zeven goden voorgesteld waren, worden zij aangeduid met de term ‘planetenvaas’. De voorgestelde 

goden zijn Luna, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus en Sol. 

Op vazen uit groep B worden hetzij twee bustes, dieren en twee slangen afgebeeld (B/1), hetzij dieren 

in combinatie met de stempel van de pottenbakker of één of meerdere bustes omringd door 

jachtscènes (B/3). 

Amand verdeelt ook groep C verder op in verschillende subcategorieën.
54

 Hierop zal niet dieper 

ingegaan worden. 

Volgens de typologie van Amand behoort dit exemplaar uit Asse tot groep B, type 1. Toch blijft het 

onduidelijk of er op het Asses exemplaar effectief twee godheden voorgesteld waren. In ieder geval 

waren er geen twee (losstaande) slangen afgebeeld. 

 

De cultus van Mercurius is een vaak terugkerend onderwerp op dergelijke cultusvazen. Hierbij wordt 

de godheid ofwel voorgesteld tussen vijf of zes andere godheden ofwel wordt hij omringd door zijn 

geliefkoosde dieren (de haan, de bok en de slang) en zijn attributen (de beurs en de Mercuriusstaf). 

De opgegraven vaas behoort tot deze tweede categorie die beschreven werd door F. Vilvorder.
 55

 

 

Verspreiding van het type B (Amand) 

Volgens de studie van Amand komen vazen van het type B vooral voor in de Civitas Nerviorum en 

werden ze enkel aangetroffen in de driehoek gevormd door Bavai, Tourinnes-Saint-Lambert en 

Velzeke. Het voorkomen van dit type cultusvaas in de civitas-hoodplaats Bavai en enkele belangrijke 

vici is volgens deze onderzoeker het bewijs dat de cultus van Mercurius gedragen werd door een 

sociale klasse van handelaars en ambachtslieden (pottenbakkers en smeden).
56

 

 

Vergelijkingsmateriaal 

In België is het aantal aangetroffen cultusvazen van dit subtype vrij beperkt.  

- Een soortgelijk exemplaar is opgegraven in de Romeinse nederzetting van Tourinnes-Saint-Lambert 

in Wallonië. Ook op deze vaas wordt Mercurius omringd door al zijn attributen: de geldbeugel, de 

haan, de slang en de ram. De onderzoekers dateren ze op het einde van de 2
de

 eeuw n.C.
57
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- In Liberchies zijn enkele fragmenten aangetroffen waarop eveneens de buste van Mercurius 

zichtbaar is die omringd wordt door de haan en de geldbeugel. Mogelijk zijn deze fragmenten 

afkomstig van een zelfde type cultusvaas.
58

  

- Op het exemplaar dat aangetroffen werd in de Romeinse villa van Montignies-Saint-Christophe wordt 

een staande Mercurius afgebeeld die eveneens omringd is door zijn attributen: de slangenstaf, de 

geldbeugel, de haan en de bok.
59

  

- In de Romeinse nederzetting van Velzeke werd een fragment aangetroffen met de voorstelling van 

een ram op de buik van de vaas en ingedrukte sikkelvormige motieven op de schouder van de vaas. 

De kans is reëel dat dit fragment afkomstig is van eenzelfde type cultusvaas.
60

 

 

De meeste cultusvazen die in België aangetroffen werden, behoren echter tot één van de andere, 

hierboven beschreven types. De vondst van dit Asses exemplaar is dus erg opmerkelijk en van 

bijzonder wetenschappelijk belang voor de betekenis en de verspreiding van dit type cultusvazen. 

 

Datering van de cultusvaas 

Volgens de studie van M. Amand komen cultusvazen van het type B voor tussen de Flavische periode 

en het einde van de 2
de

 eeuw n.C.
61

 

 

Datering van de context op basis van het ander materiaal 

In de vulling van dit spoor vonden we bij het overig materiaal weinig goed dateerbare vondsten terug. 

Bij het aardewerk troffen we onder meer verschillende fragmenten van grijs reducerend aardewerk, 

fragmenten van bekertjes in terra nigra en verschillende stukken terra sigillata afkomstig van zuid-

Gallische ateliers aan. Wat dit laatste betreft konden de types Dr. 27, 18/31, 37, 35/36 en mogelijk ook 

40 herkend worden. Eén terra sigillata fragment droeg de stempel ASCI. Deze stempel kan afkomstig 

zijn van verschillende pottenbakkers die ofwel produceerden in het atelier van La Graufesenque 

(Mascus, Lascus of Passienus) ofwel in het atelier van Lezoux of Les Martres-de-Veyre (Mascellio, 

Tasgillus of Tascillus).
62

 Omdat de eerste letters ontbraken, kunnen we dit fragment dus niet toe-

eigenen aan een bepaalde pottenbakker of een bepaald atelier waardoor ook de datering onzeker 

blijft.  

Daarnaast werd ook een (moeilijk leesbare) stempel aangetroffen op een terra nigra bodem die 

samengesteld was uit de volgende tekens: X/ ͦ ɅII ͦ ɅV. Deze stempel heeft de vorm van een kromme 

lijn, een type stempel dat slechts in 1,7 % van de gevallen voorkomt. Wellicht betreft het hier een niet-

litteraire stempel of een stempel waarvan de tekens zonder specifieke betekenis waren aangebracht. 

Dergelijk stempels vertegenwoordigen slechts 15 % van alle aangetroffen stempels op terra nigra.
63
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Op basis van een eerste indruk van dit materiaal kan de opvulling van dit spoor gedateerd worden in 

(de eerste helft van ?) de 2
de

 eeuw n.C. Verder onderzoek van het aangetroffen materiaal tijdens de 

tweede fase van de verwerking zal moeten toelaten om deze datering verder te verfijnen. 

 

3.5.3. Interpretatie 

De aanwezigheid van drie verschillende stukken ceramiek met een religieuze betekenis (fragment van 

een wierookbrander, schaal in terra nigra met een ingekrast zonnesymbool en een deel van een 

Mercuriusvaas) in drie verschillende kuilen is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Toch vallen een 

aantal zaken op.  

 

Van de wierookbrander werd slechts één fragment teruggevonden en ook de Mercuriusvaas lag 

gebroken in situ. Hoewel het duidelijk om religieuze voorwerpen gaat, kan er in beide gevallen moeilijk 

van een religieuze context gesproken worden. De voorwerpen waren immers niet intact en gaven de 

indruk dat ze samen met het ander nederzettingsafval in de kuilen gegooid werden. Bovendien 

bevonden er zich in de vulling van beide kuilen geen andere religieuze voorwerpen waardoor een 

interpretatie als offerkuil uitgesloten kan worden. 

 

Anders is het gesteld met de schaal in terra nigra met een ingekrast zonnesymbool. Het recipiënt was 

intact en werd omgekeerd op de bodem van een kuil aangetroffen. Dit doet vermoeden dat het daar 

met een zekere betekenis geplaatst werd. Toch kon aan de andere voorwerpen in de vulling van deze 

kuil geen religieuze betekenis gegeven worden. Het lijkt dus erg voorbarig om van een religieuze 

context als dusdanig te spreken. De betekenis van deze bijzondere schaal in een afvalkuil blijft dus 

erg vaag. 

 

Samen met de andere religieuze voorwerpen (bronzen godenbeeldjes, pijpaarden paardenbeeldjes , 

beeldjes van moedergodinnen en de godin Venus en voorstellingen van goden op juwelen) die tijdens 

vroegere opgravingen in Asse aan het licht kwamen
64

, wijzen deze drie voorwerpen wel op het belang 

van een religieuze beleving binnen de Romeinse nederzetting van Asse. Daarbij speelde Mercurius, 

de god van de handel, de handelaars en de reizigers zeker een belangrijke rol. Dat ook de zonnegod 

nog een zekere belang had, bewijst de schaal in terra nigra met zonnesymbool en de vondst van 

loden zonnewieltjes. Deze werden aangetroffen bij een opgraving van Agilas vzw in de jaren ’80 aan 

de andere zijde van de Nerviërsstraat. Tot nog toe werden er in de onmiddellijke omgeving geen 

duidelijke resten van een Romeinse tempel aangetroffen. 

 

3.5.4. Besluit 

Geheel onverwacht werden er tijdens deze opgraving drie voorwerpen aangetroffen met een 

religieuze betekenis. Het betrof een fragment van een wierookbrander, een schaal in terra nigra met 
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een ingekrast zonnesymbool en een Mercuriusvaas. Romeins aardewerk met ingekraste symbolen die 

verwijzen naar de Keltische zonnegod zijn eerder zeldzaam. De Mercuriusvaas was van een eerder 

weinig voorkomend type. De vondst van deze voorwerpen is op zijn minst opmerkelijk. Toch blijft hun 

context en betekenis erg onduidelijk. Hoewel het om drie religieuze voorwerpen gaat, werden zij 

samen met ander nederzettingsafval in een kuil teruggevonden. Omwille van deze reden dienen zij 

dus als gewoon afval binnen de context van een afvalkuil beschouwd te worden. Toch blijft de 

aanwezigheid van een intacte schaal in terra nigra met een astraal motief, omgekeerd op de bodem 

van een kuil geplaatst, opmerkelijk. 
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3.6. Waterputten 

3.6.1. Inleiding 

In totaal waren er twee sporen die mogelijk als een waterput of waterkuil geïnterpreteerd kunnen 

worden. Het betreft spoor 87 en spoor 36. Spoor 87 werd in het vorig hoofdstuk reeds volledig 

besproken omwille van de Mercuriusvaas in haar vulling. Daarom zal deze kuil hier verder buiten 

beschouwing gelaten worden. 

 

3.6.2. Spoor 36 

In de noordwestelijke hoek van het opgravingsterrein kwam een ellipsvormig spoor tevoorschijn met 

een lengte van 4,00 m en een breedte van 2,80 m. De buitenste opvullingsband bestond uit een 

heterogene beige tot lichtgrijze lemige vulling met houtskoolspikkels. De binnenste opvulling werd 

gekenmerkt door een heterogene, donkergrijze tot bruingrijze lemige vulling met houtskoolspikkels en 

houtskoolbrokjes en lensjes verspitte leem. Een dergelijk grondplan (twee concentrische cirkels of 

ellipsen is typisch voor de aflijning van een waterput) (Fig. 65). 

 

 
 

Fig. 65: Spoor 36 in het grondvlak. 

 
Omwille van de opgelegde dieptebeperking kon dit spoor slechts tot op een diepte van 80 cm onder 

het opgravingsoppervlak gecoupeerd worden. Op deze diepte werd het einde van deze kuil echter nog 

niet bereikt. Omwille van de dieptebeperking werd er geopteerd om de kwadrantenmethode toe te 

passen. 
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Fig. 66 en 67: Coupe op spoor 36 met zicht op het tweede deelgrondplan van de kuil. 

 

Het profiel van de kuil werd gekenmerkt door rechte wanden. Over de vorm van de bodem kan echter 

niks met zekerheid gezegd worden. De vulling van de kuil bestond uit verschillende 

opvullingspakketten. Bovenaan bevond zich een homogene, donkergrijze tot bruine lemige tot licht 

kleiige vulling met verspreide grotere en kleinere stukjes houtskool, kalkpartikels, stukjes verbrande 

leem, aardewerk en dierlijk botmateriaal. In dit pakket bevonden zich verschillende lenzen met een 

ander opvulling. Eén van deze lenzen bestond uit een heterogene, donkergrijze lemige tot licht kleiige 

vulling met grotere houtskoolbrokjes en enkele fragmenten dierlijk botmateriaal. Een tweede lens was 

opgebouwd uit een homogene, lichtgrijze tot bruine, licht kleiige vulling met houtskoolspikkels. Een 

derde lens bevatte een lichtgrijze tot bruine lemige vulling met verspreide houtskoolspikkels. Tenslotte 

waren er ook lenzen met verspitte leem aanwezig (Fig. 66 en 67). 

 

Ook op basis van het profiel kon, mede de door de opgelegde dieptebeperking, niet uitgemaakt 

worden of we hier effectief met een waterput te maken hebben. Door dit profiel te vergelijken met de 

profielen van andere Romeinse waterputten, kan een interpretatie als waterput in ieder geval niet 

uitgesloten worden. 

 

In de vulling werd weinig karakteristiek of goed dateerbaar materiaal aangetroffen. De aanwezigheid 

van Keuls gevernist aardewerk met zandbestrooiing, dunwandige terra nigra en grijze terra nigra met 

versieringsmotieven, een beker in Arraswaar en fragmenten van een bord in Pompejaans Rood 

aardewerk van het type Blicquy 1 doet een opvulling van de kuil in de loop van de 2
de

 eeuw n.C. 

vermoeden. 
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3.7. Kuilen waarvan de oorspronkelijke functie niet gekend is 

Van 53 grondsporen of 46% van alle onderzochte sporen 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 maximumdiepte
65

 op basis van het profiel en de vulling, 

samen. De inhoud van deze kuilen evenals hun datering komen daarna aan bod (Fig. 68, 69 en 70).  

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 68, 69 en 70: Zicht op enkele kuilen in het vlak. 
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 De diepte van de sporen is hier uitgedrukt t.o.v. het opgravingsvlak. Het gaat dus om de bewaarde diepte van 
de sporen. 
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3.7.1. Situering op het terrein 

Al de kuilen die hieronder besproken worden, bevonden zich verspreid over het opgravingsterrein. Onderstaand opgravingsplan toont dit aan. 

 
 

Fig. 71: Situering van alle kuilen waarvan de oorspronkelijke functie niet achterhaald kon worden. 
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3.7.2. Samenvattende tabel 

 

Spoornummer 
Opgravingsvlak: 

vorm en afmetingen 

Profiel: vorm en 

maximumdiepte 
Vulling Opmerking 

ZONE B 

52, B (Fig. 73) Deel van een on-regelmatig 

rechthoek-ig spoor met een 

bewaarde lengte van 1,30 m 

en een maxi-male breedte 

van 1,20 m.  

V-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem.  

Maximum-diepte: 1,20 m. 

De opvulling van deze kuil 

bestond uit verschillende 

pakketten en lenzen: 

Laag 3: het grootste pakket 

bestond uit een homogene, 

donkere, grijszwarte, kleiige 

vulling met veel verspreide 

houtskoolbrokjes, stukjes 

verbrande leem, grotere 

fragmenten aardewerk, grote 

stukken dierlijk botmateriaal, 

metaalslak-ken, kiezels en 

stukken kalkzandsteen. 

Laag 4: lens met een 

homogene, grijze, lemige 

vulling met houtskool-

spikkels, verbrande leem, 

metaalslakken, kiezels en 

kalkpartikels. 
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Laag 5: lens met een 

homogene, grijsbruine, 

lemige vulling met houts-

koolpartikels, verbrande leem 

en kiezels. 

Laag 6: homogene, zwar-te, 

houtskoolrijke, kleiige vulling 

met enkele stukjes verbrande 

leem, kalkpar-tikels, 

metaalslakken, aar-dewerk 

en dierlijk bot. 

Laag 7: homogene, don-

kergrijze, lemige vulling met 

geelbruine vlekken, kiezels, 

metaalslakken, en 

houtskoolpartikels. 

Laag 8: heterogene, grijs-

bruine, lemige vulling met 

houtskoolspikkels en een 

beetje dierlijk bot. 

 

84, B Onregelmatig L-vormig spoor 

met een maximale lengte 

van 3,50 m en een maximale 

breedte van 2,00 m. 

Erg onregelmatig profiel met 

onregelmatige wanden en 

bodem. Maximale diepte: 50 

cm. 

Bovenaan: het grootste 

pakket bestond uit een ho-

mogene, donkergrijze, le-

mige vulling met houtskool-

brokjes, verbrande leem, 

Dit spoor wordt gesneden 

door spoor 98 en snijdt op 

zijn beurt spoor 99. 
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kalkpartikels en brokjes kalk-

zandsteen. 

Centraal: deel van een uit-

stulping: heterogene, bruin-

grijze, lemige vulling met 

houtskoolbrokjes. 

Onderaan: deel van een uit-

stulping: heterogene, bruin-

grijze, lemige vulling met 

houtskoolbrokjes, kalkpar-

tikels en verbrande leem. 

86, B (Fig. 76) Licht onregelmatig cirkelvor-

mig spoor met een door-

snede van 2,20 m. 

Onregelmatig U-vormig pro-

fiel met een schuin aflopende 

wand, een licht convexe 

wand en een onregelmatige 

bodem. Maximale diepte: 55 

cm. 

Bovenaan: homogene, grijs-

zwarte, houtskoolrijke, le-

mige tot vettige vulling met 

grotere en kleinere houts-

koolbrokjes, verbrande leem, 

kiezels en kalkpartikels. 

Onderaan: homogene, don-

kergrijze, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, verbrande 

leem, mangaanpartikels en 

een beetje dierlijk bot-

materiaal. 

Dit spoor snijdt gedeeltelijk 

spoor 85. 

95, B Ellipsvormig spoor met een 

maximale lengte van 2,60 m 

en een maximale breedte 

U-vormig profiel met quasi 

rechte wanden en een min of 

meer vlakke bodem. Maxi-

Bovenaan: homogene, don-

kergrijze lemige tot licht 

kleiige met houtskool-

Dit spoor snijdt spoor 94 

gedeeltelijk. 
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van 1,30 m. male diepte: 1,00 m. spikkels, kalkpartikels, ver-

brande leem en enkele 

kiezels. 

Centraal: lens van verspitte 

leem met enkele houts-

koolspikkels en verbrande 

leem. 

Onderaan: homogene, don-

kere, grijszwarte, lemige tot 

licht kleiige vulling met 

houtskoolspikkels en ver-

brande leem. 

98, B L-vormig spoor met een 

maximale lengte van 1,00 m 

en een maximale breedte 

van 80 cm. 

Langgerekt U-vormig profiel 

met rechte wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 1,20 m. 

Bovenaan: homogene, grijs-

bruine, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, verbrande 

leem, mangaanpartikels en 

kalkbrokjes. 

Onderaan: heterogene, 

blauwgrijze, donkergrijze, 

grijszwarte tot beige, lemige 

vulling met enkele houts-

koolrijke lenzen en met 

houtskool, verbrande leem, 

mangaanpartikels en leem-

lensjes. 

Dit spoor snijdt gedeeltelijk 

spoor 84. 

99, B Deel van een ellipsvormig U-vormig profiel met schuin Bovenaan: homogene, don- Dit spoor wordt gesneden 
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spoor met een bewaarde 

lengte van 70 cm en een 

maximale breedte van 40 

cm.  

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 14 cm. 

kergrijze, lemige vulling met 

houtskoolbrokjes en ver-

brande leem. 

Onderaan: homogene, licht-

grijze, lemige vulling met 

houtskoolspikkels. 

door spoor 84. 

118, B Onregelmatig rechthoekig tot 

ellipsvormig spoor met een 

maximale lengte van 2,40 m 

en een maximale breedte 

van 1,80 m. Aan het 

oppervlak tekenden er zich 

twee opvullingspakketten af. 

a) Homogene, bruingrijze, 

lemige vulling met houts-

koolbrokjes en houts-

koolspikkels, mangaan-

partikels en verbrande leem. 

b) Homogene, houtskoolrijke 

afboording van het spoor 

langs de oostzijde. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximumdiepte: 25 cm. 

Bovenaan: homogene, 

donkergrijze, houtskoolrijke, 

lemige vulling met houts-

koolbrokjes, verbrande leem, 

kalk en mangaanpartikels. 

Onderaan: homogene, licht-

grijze, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, partikels 

verbrande leem en mangaan. 

Dit spoor snijdt de sporen 

116 en 120 en wordt 

gesneden door spoor 119. 

119, B Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een maximale 

lengte van 1,20 m en een 

maximale breedte van 60 

cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

concave bodem. Maximum-

diepte: 15 cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met 

houtskoolbrokjes, houtskool-

spikkels en partikels ver-

brande leem. 

Dit spoor snijdt gedeeltelijk 

spoor 118. 
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121, B Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een maximale 

lengte van 6 cm en een 

maximale breedte van 50 

cm.  

/ Aan het oppervlak werd het 

spoor gekenmerkt door een 

heterogene, donkergrijze tot 

bruine en witgrijze lemige 

vulling met houtskoolspik-

kels, verbrande leem en 

enkele kiezels. 

Omwille van de slechte 

weersomstandigheden op de 

laatste opgravingsdag kon dit 

spoor niet voldoende 

onderzocht worden waardoor 

een beschrijving ervan niet 

mogelijk is. Het spoor snijdt 

gedeeltelijk spoor 120. 

123, B Ellipsvormig spoor met een 

maximale lengte van 1,20 m 

en een breedte van 70 cm. 

Verschoven U-vormig profiel 

met schuin aflopende wan-

den en een concave bodem. 

Maximumdiepte: 70 cm. 

Bovenaan: lensje bestaande 

uit een grijszwarte, erg 

houtskoolrijke, lemige vulling. 

Centraal: de grootste 

opvullingslaag bestond uit 

een homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met spikkels 

en brokjes houtskool en 

verbrande leem, verweerde 

kalkzandsteen, rolkeien en 

mangaanspikkels. 

Onderaan: lens van 

homogene, donkergrijze, le-

mige tot licht vette vulling 

met verspreide houtskool- en 

verbrande leemspikkels en 

verweerde kalkzandsteen. 

Dit spoor snijdt spoor 105. 

131, B Deel van een onregelmatig / / Door de aanwezigheid van 
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ellipsvormig spoor met een 

bewaarde lengte van 1,60 m 

en een bewaarde breedte 

van 1,40 m. 

een recente nutsleiding kon 

dit spoor niet volledig worden 

vrijgelegd. Bovendien bleek 

het tijdens het couperen niet 

bewaard te zijn. Het spoor 

werd doorsneden door spoor 

113. 

134, B / / / Omwille van recente nuts-

leidingen kon dit spoor niet 

volledig vrijgelegd en gecou-

peerd worden. 

ZONE C 

40, C Rechthoekig spoor met 

afgeronde hoeken met een 

lengte van 1,70 m en een 

breedte van 70 cm. 

Onregelmatig U-vormig pro-

fiel met een licht convexe 

bodem en schuin aflopende 

wanden. Maximumdiepte: 45 

cm. 

Bovenaan: homogene, bruin-

grijze tot beige lemige lens 

met houtskoolbrokjes, brok-

jes verbrande leem, kiezels 

en bot. 

Onderaan: grijsbruine, 

lemige vulling met houts-

koolbrokjes, brokjes verbran-

de leem, bot, kiezels en 

kalksteen. 

Dit spoor wordt gedeeltelijk 

gesneden door spoor 50. 

41, C Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een lengte van 

1,20 m en een breedte van 

80 cm. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een licht concave bodem. 

Maximumdiepte: 6 cm. 

Homogene grijsbruine tot 

donkergrijze, lemige vulling 

met houtskoolbrokjes. 

Mogelijk gaat het hier om het 

restant van een grotere kuil 

die niet bewaard was. 
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45, C Onregelmatig rechthoekig 

spoor met een kleine 

uitstulping, een lengte van 11 

cm en een maximale breedte 

van 60 cm. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een licht concave bodem. 

Maximumdiepte: 12 cm. 

Heterogene, donkergrijze tot 

zwarte lemige vulling met 

een grijsbruine bijmenging 

met grotere stukjes houtskool 

en een beetje verbrande 

leem. 

 

46, C Rechthoekig spoor met 

afgeronde hoeken, een 

maximale lengte van 2,20 m 

en een breedte van 1,60 m. 

Licht U-vormig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een min of meer vlakke 

bodem. Maximumdiepte: 35 

cm. 

Grijsbruine, lemige vulling 

met houtskoolbrokjes, par-

tikels verbrande leem, 

stukjes metaalslak, kalk-

partikels en dierlijk bot. 

 

47, C Deel van een spoor waarvan 

de vorm en de afmetingen 

niet gereconstrueerd kunnen 

worden omdat het spoor 

doorliep onder de aanpalen-

de percelen. 

/ / Dit spoor bleek tijdens het 

couperen niet bewaard te 

zijn. 

49, C Deel van een mogelijk 

rechthoekig spoor met een 

zichtbare lengte van 1,50 m 

en een breedte van 1,00 m. 

Licht U-vormig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een licht concave bodem. 

Maximumdiepte: 10 cm.  

Grijsbruine, lemige vulling 

met enkele houtskoolspikkels 

en partikels verbrande leem. 

Dit spoor wordt gesneden 

door spoor 40 en wordt 

onderbroken door één van 

de kelders van een voormalig 

rijkswachtershuis. 

50, C Trapeziumvormig spoor met 

afgeronde hoeken, een 

lengte van 70 cm en een 

breedte van 50 cm. 

Licht U-vormig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een min of meer vlakke 

bodem. Maximumdiepte: 10 

Homogene, grijsbruine, 

lemige vulling met houts-

koolbrokjes, stukjes verbran-

de leem en kiezels. 

Dit spoor snijdt spoor 40. 
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cm. 

51 C Onregelmatige, ellipsvormige 

verkleuring met een maxi-

male lengte van 80 cm en 

een breedte van 40 cm. 

/ / Dit spoor bleek tijdens het 

couperen niet bewaard te 

zijn. 

102, C Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een bewaarde 

lengte van 1,50 m en een 

maximale breedte van 1,00 

m. Dit spoor kon niet volledig 

worden vrijgelegd door de 

aanwezigheid van een re-

cente nutsleiding. 

Onregelmatig, revolvertas-

vormig profiel met een steile 

en een schuin aflopende 

wand en een concave 

bodem. Maximumdiepte: 15 

cm. 

Homogene, grijsbruine, le-

mige vulling met houts-

koolspikkels en houtskool-

brokjes, mangaanpartikels en 

stukjes verbrande leem. 

Onder dit spoor waren nog 

twee andere lagen zichtbaar 

die enkel in deze zone van 

het terrein geregistreerd 

konden worden: 

1: homogene, witgrijze, 

zandige laag met houts-

koolspikkels, mangaan-

partikels en verbrande leem. 

2: heterogene, bruingrijze, 

lemige laag met verspreide 

houtskoolspikkels en relatief 

veel mangaanpartikels. 

Laag 1 lijkt laag 2 te 

snijden.
66

 

106, C Onregelmatig, ellipsvormig 

spoor met een maximale 

Licht U-vormig profiel, met 

schuin aflopende wanden en 

Homogene, grijszwarte, le-

mige vulling met verspreide 

Onder dit spoor was de 

volgende laag nog aanwezig: 

                                                      
66

 Op sommige plaatsen op het opgravingsterrein leken onder de gecoupeerde sporen nog twee andere lagen aanwezig te zijn. Gelet op de beperkte opgravingstermijn en de 
slechte weersomstandigheden konden deze lagen niet verder onderzocht worden. Het blijft daardoor ook onduidelijk of we hier kunnen spreken van een plaatselijk fenomeen of 
dat het hier gaat om lagen gaat die zich over een grotere oppervlakte uitstrekken. Deze lagen vertonen echter wel grote overeenkomsten met de lagen L1 en L2 die op de 
aanpalende percelen aangetroffen werden tijdens de opgravingen in 2009 en 2010: Magerman, Van Couwenberghe, De Beenhouwer en Lodewijckx 2010c: 42-43; Van 
Couwenberghe, de Beenhouwer en Magerman 2011: in voorbereiding. Het is echter niet zeker of het hier daadwerkelijk om dezelfde lagen gaat. 
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lengte van 80 cm en een 

breedte van 60 cm. 

een min of meer vlakke 

bodem. Maximumdiepte: 10 

cm. 

houtskoolbrokjes en houts-

koolspikkels, verbrande 

leem, kiezels en mangaan-

partikels. 

1: homogene, witgrijze, 

zandige laag met houts-

koolspikkels, mangaan-

partikels en verbrande leem. 

108, C Ellipsvormig spoor met een 

maximale lengte van 30 cm 

en een breedte van 20 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximum-

diepte: 20 cm. 

Bovenaan: homogene, grijs-

bruine, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, kiezels en 

partikels verbrande leem. 

Onderaan: lens verspitte 

leem met enkel houts-

koolspikkels en mangaan-

spikkels. 

Spoor 108 snijdt spoor 107. 

109, C Vierkant spoor met een zijde 

van 30 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximum-

diepte: 10 cm. 

Grijsbruine, lemige tot licht 

vette vulling met spikkels 

verbrande leem, houtskool-

partikels, spikkels verbrande 

leem en mangaan. 

Spoor 109 snijdt 107. 

ZONE D 

5, D Rechthoekig spoor met een 

lengte van 1,30 m en een 

breedte van 80 cm. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximumdiepte: 34 cm. 

Homogene, licht grijsbruine, 

lemige vulling met houts-

koolbrokjes, verbrande leem, 

rolkeitjes en stukjes dierlijk 

bot. 

 

6, D Onregelmatig rechthoekig 

spoor met een lengte van 

1,60 m en een breedte van 

U-vormig profiel met steil 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Homogene, grijsbruine, 

lemige vulling met lenzen 

van verspitte leem, houts-
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1,00 m. Maximumdiepte: 50 cm. koolbrokjes, kiezels en 

verbrande leem. 

9, D Onregelmatig rechthoekig 

spoor met een lengte van 60 

cm en een breedte van 40 

cm. 

V-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

licht concaaf profiel. 

Maximumdiepte: 15 cm. 

Heterogene, bruingrijze, le-

mige vulling met enkele 

houtskoolspikkels en lenzen 

verspitte leem. 

 

10 B, D Licht onregelmatig spoor met 

afgeronde hoeken, een 

maximale lengte van 1,50 m 

en een maximale breedte 

van 1,20 m. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een vlakke tot concave 

bodem. Maximumdiepte: 20 

cm. In het profiel waren 

sporen 10 A en 10 B moeilijk 

van elkaar te onderscheiden. 

Homogene, donkergrijze, le-

mige vulling met houts-

koolspikkels en mangaan-

partikels. 

Spoor 10 viel op een dieper 

niveau uiteen in drie afzon-

derlijke sporen: 10 A, 10 B 

en 10 C. 

10 C, D Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een maximale 

lengte van 1,40 m en een 

breedte van 1,20 m. 

U-vormig profiel met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximum-

diepte: 20 cm. In het profiel 

waren sporen 10 A en 10 B 

moeilijk van elkaar te 

onderscheiden. 

Homogene, lichtgrijze, le-

mige vulling met houts-

koolspikkels en mangaan-

partikels. 

Spoor 10 viel op een dieper 

niveau uiteen in drie afzon-

derlijke sporen: 10 A, 10 B 

en 10 C. Spoor 10 B snijdt 

spoor 10 C. 

11B, D (Fig. 75) Langwerpig rechthoekig 

spoor met afgeronde 

hoeken, een lengte van 4,80 

m en een breedte van 2,40 

m. 

U-vormig profiel waarvan de 

wanden eerst steil en daarna 

vrij schuin aflopen. De 

bodem is vlak. Maximum-

diepte: 75 cm. 

Heterogene, donkergrijze tot 

lichtgrijze, lemige vulling met 

houtskoolbrokjes en een 

beetje verbrande leem. 

Spoor 11 A hangt nauw 

samen met spoor 11 B. Op 

het eerste niveau vormden zij 

schijnbaar één spoor (spoor 

11). Pas 8 cm lager vormden 

ze duidelijk twee aparte 
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sporen (sporen 11 A en 11 

B). Dit betekent dat ze 

bovenaan met dezelfde laag 

opgevuld werden. 

12, D Trapeziumvormig spoor met 

afgeronde hoeken met een 

lengte van 1,70 m en een 

breedte van 1,10 m. 

Onregelmatig U-vormig 

spoor met één schuin 

aflopende, één vrij recht 

aflopende, geknikte wand en 

een min of meer vlakke 

bodem. Maximumdiepte: 90 

cm. 

De opvulling van de kuil 

bestaat uit vier verschillende 

pakketten: 

1: homogene, donkere grijs-

bruine, lemige vulling met 

houtskoolfragmentejs en 

stukjes verbrande leem. 

2: homogene, zwarte, licht 

vettige, houtskoolrijke vulling. 

3: homogene, lichtgrijze, 

lemige vulling met kleine 

houtskoolfragmentjes. 

4: lens verspitte leem. 

 

13, D Ellipsvormig spoor met een 

maximale lengte van 1,20 m 

en een maximale breedte 

van 90 cm. 

U-vormig profiel met zeer 

schuin aflopende wanden en 

een min of meer vlakke 

bodem. Maximumdiepte: 15 

cm. 

Homogene, grijze, lemige 

vulling met enkele houts-

koolspikkels. 

 

15, D Erg onregelmatig spoor met 

een maximale lengte van 

1,20 m en een maximale 

breedte van 1,00 m. 

Licht U-vormig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een vlakke bodem. Maxi-

mumdiepte: 10 cm. 

Heterogene, bruingrijze tot 

donkergrijze, lemige vulling 

met enkele houtskool-

spikkels, brokjes verbrande 
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leem en mangaanspikkels. 

16, D Onregelmatig rechthoekig 

spoor met een maximale 

lengte van 2,00 m en een 

maximale breedte van 1,40 

m. 

U-vormig profiel met een steil 

aflopende wand en een 

schuine, licht convexe wand 

met een vlakke bodem. 

Maximumdiepte: 50 cm. 

Heterogene, donkergrijze, 

lemige vulling met verspreide 

houtskoolbrokjes, spikkels 

verbrande leem, lenzen 

verspitte leem en lenzen van 

witgrijze, zandige vulling. 

 

23, D Deel van een vermoedelijk 

ellipsvormig spoor met een 

bewaarde lengte van 90 cm 

en een maximale breedte 

van 1,40 m. 

Licht U-vormig profiel met 

een schuine en een steil 

aflopende wand en een min 

of meer vlakke bodem. 

Maximumdiepte: 30 cm. 

Homogene, grijsbruine, 

lemige vulling met houts-

koolspikkels en mangaan-

spikkels. 

Dit spoor wordt gedeeltelijk 

gesneden door spoor 22. 

25, D Cirkelvormig spoor met een 

diameter van 40 cm. 

Licht U-vormig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een min of meer vlakke 

bodem. Maximumdiepte: 10 

cm. 

Heterogene, grijze, lemige tot 

grijswitte zandige, uitge-

loogde vulling met man-

gaanspikkels. 

 

26, D Deel van een onregelmatig 

spoor met een zichtbare 

lengte van 1,80 m en een 

maximale breedte van 60 

cm. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een onregelmatige, concave 

bodem. Maximumdiepte: 22 

cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met houtskool-

spikkels en verbrande leem. 

Dit spoor wordt gesneden 

door spoor 30. 

27 D Onregelmatig, ellipsvormig 

spoor met een maximale 

lengte van 1,70 m en een 

maximale breedte van 80 

U-vormig profiel met zeer 

schuin aflopende wanden en 

een min of meer vlakke 

bodem. Maximumdiepte: 10 

Homogene, bruingrijze, le-

mige vulling met kiezels, 

enkele houtskoolspikkels en 

dierlijk bot. 
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cm. cm. 

30, D Onregelmatig rechthoekig 

spoor met een lengte van 

1,10 m en een maximale 

breedte van 90 cm. 

Onregelmatig, licht U-vormig 

profiel met een onregel-

matige bodem. Maximum-

diepte: 55 cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met houts-

koolstukjes, verbrande leem 

en stukjes dierlijk bot. 

Dit spoor snijdt spoor 26. 

33, D Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een maximale 

lengte van 80 cm en een 

maximale breedte van 40 

cm. 

/ / Dit spoor was erg 

onregelmatig van verloop en 

maximum 10 cm diep. Het 

spoor bestond voornamelijk 

uit een verzameling van 

bioturbatie en vlekken 

verspitte leem. Vermoed 

wordt dat het hier om de 

bodem van een groter spoor 

ging dat niet bewaard was. 

Het spoor snijdt spoor 26. 

34, D Onregelmatig rechthoekig 

spoor met een lengte van 

1,70 m en een breedte van 

1,20 m. 

Revolvertasvormig profiel 

met een steil aflopende wand 

en een schuin aflopende 

wand en een onregelmatige 

bodem. Maximumdiepte: 65 

cm. 

Bovenaan: homogene, 

donkergrijze, lemige vulling 

met houtskoolbrokjes en 

stukjes verbrande leem en 

bot. 

Centraal: donkergrijze tot 

zwarte, houtskoolrijke, kleiige 

vulling. 

Onderaan: grijze tot grijs-

witte, homogene vulling met 
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houtskoolspikkels. 

35, D Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een lengte van 

1,50 m en een breedte van 

50 cm. 

U-vormig spoor met schuin 

aflopende wanden en een 

vlakke bodem. Maximale 

diepte: 30 cm. 

Heterogene, donkergrijze tot 

zwarte, lemige vulling met 

grote lenzen verspitte leem, 

houtskoolspikkels, mangaan-

partikels en brokjes verbran-

de leem. 

 

67, D Licht onregelmatig recht-

hoekig spoor met een 

maximale lengte van 2,20 m 

en een maximale breedte 

van 1,20 m. 

Onregelmatig profiel met steil 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximumdiepte: 20 cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met houtskool-

spikkels en houtskoolbrokjes. 

 

72A, D Deel van een spoor waarvan 

de vorm en de afmetingen 

moeilijk te reconstrueren zijn 

omwille van de verstoring 

door de aanwezigheid van 

de kelders van één van de 

rijkswachtershuizen. In vlak 

moeilijk te onderscheiden 

van 72B. 

U-vormig profiel met concave 

wanden en een concave 

bodem. Maximumdiepte: 40 

cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met enkele 

witgrijze vlekjes, houtskool-

spikkels, spikkels verbrande 

leem, mangaanspikkels en 

een beetje bot. 

 

72B, D Deel van een spoor waarvan 

de vorm en de afmetingen 

moeilijk te reconstrueren zijn 

omwille van de verstoring 

door de aanwezigheid van 

Onregelmatig profiel met een 

concave bodem. Maximum-

diepte: 30 cm. 

Homogene, donkergrijze, 

lemige vulling met enkele 

witgrijze vlekjes, houtskool-

spikkels, een beetje verbran-

de leem, beetje dierlijk bot, 
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de kelders van één van de 

rijkswachtershuizen. In vlak 

moeilijk te onderscheiden 

van 72A. 

en mangaanspikkels. 

74, D Onregelmatig rechthoekig 

spoor met een maximale 

lengte van 90 cm en een 

maximale breedte van 70 

cm. 

Onregelmatig, V-vormig pro-

fiel met schuin aflopende 

wanden en een licht concave 

bodem. Maximumdiepte: 25 

cm. 

Bovenaan: homogene, 

grijsbruine, lemige vulling 

met verspreide houtskool-

spikkels en een weinig 

verbrande leem. 

 

77, D Onregelmatig ellipsvormig 

spoor met een maximale 

lengte van 60 cm en een 

maximale breedte van 40 

cm. 

U-vormig profiel met steil 

aflopende wanden en een 

min of meer vlakke bodem. 

Maximumdiepte: 8 cm. 

Homogene, grijsbruine, 

lemige vulling met houtskool-

spikkels en mangaan-

spikkels. 

 

80, D Ellipsvormig spoor met een 

maximale lengte van 1,20 m 

en een maximale breedte 

van 1,10 m. 

Licht U-vormig profiel met 

steil aflopende wanden en 

een min of meer vlakke 

bodem. Maximumdiepte: 15 

cm. 

Homogene, grijsbruine, le-

mige vulling met houts-

koolspikkels, mangaanspik-

kels en stukjes verbrande 

leem. 

 

81, D Erg onregelmatig spoor met 

een lengte van 2,80 m en 

een breedte die varieerde 

van 1,80 m tot 1,10 m. 

/ / Dit spoor was erg 

onregelmatig van verloop en 

maximum 10 cm diep. Het 

spoor bestond voornamelijk 

uit een verzameling van 

bioturbatie. Vermoed wordt 

dat het hier om de bodem 
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van een groter spoor ging dat 

niet bewaard was. 

137, E Deel van een ellipsvormig 

spoor met een bewaarde 

lengte van 1,60 m en een 

bewaarde maximale breedte 

van 1,20 m. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een onregelmatige bodem. 

Maximumdiepte: 16 cm. 

Bovenaan: heterogene, 

donkergrijze lemige vulling 

met leemlenzen, houtskool-

spikkels en –brokjes, ver-

brande leem en kiezels. 

Onderaan: heterogene, grijs-

bruine, lemige vulling met 

enkele houtskoolspikkels. 

Dit spoor liep verder onder 

de aanpalende percelen. 

138, E Van dit spoor was te weinig 

bewaard waardoor vorm en 

afmetingen niet gerecon-

strueerd kunnen worden. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een onregelmatige bodem. 

Maximumdiepte: 32 cm. 

Heterogene, lichtgrijze, 

lemige vulling met houts-

koolspikkels, mangaanpar-

tikels en stukjes verbrande 

leem. 

Dit spoor liep verder onder 

de aanpalende percelen. 

139, E Deel van een ellipsvormig 

spoor met een bewaarde 

lengte van 80 cm en een 

bewaarde maximale breedte 

van 50 cm. 

Onregelmatig profiel met 

schuin aflopende wanden en 

een onregelmatige bodem. 

Maximumdiepte: 32 cm. 

Homogene, lichtgrijze, lemi-

ge vulling met houtskool-

spikkels, enkele stukjes 

verbrande leem en man-

gaanpartikels. 

Dit spoor liep verder onder 

de aanpalende percelen. 

140, D Deel van een spoor dat 

grotendeels doorsneden 

werd door spoor 11. 

Daardoor kan de vorm en de 

grootte ervan niet meer gere-

construeerd worden. 

Deel van een U-vormig 

profiel met steil tot schuin 

aflopende wanden. Over de 

bodem kan geen uitspraak 

gedaan worden. Maximale 

diepte: 30 cm. 

Homogene, lichtgrijze, le-

mige vulling met houtskool-

spikkels, mangaanpartikels 

en verbrande leem. 

Dit spoor wordt grotendeels 

gesneden door spoor 11 A. 
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3.7.3. 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 zeer sterk. Uiteraard kan hier niet 

uitgesloten worden dat sommige van deze kuilen in een eerste instantie gebruikt werden voor de 

ontginning van leem en als leemwinningskuilen geïnterpreteerd dienen te worden. Uiteraard kan hier 

ook niet uitgesloten worden dat sommige kuilen toch als paalkuil of als onderdeel van een constructie 

gediend hebben. De dichte concentratie van kuilen met een onbekende primaire functie en mogelijk 

paalkuilen in het oostelijk gedeelte van het opgravingsterrein komt hier mogelijk in aanmerking. Verder 

onderzoek van de contexten en de profielen zal hier meer duidelijkheid moeten geven (zie 3.2.). 

 

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 

fragmenten van gewoon aardewerk, zoals containers (vooral amforen) voor het vervoer van wijn, olie 

en vissaus, wrijfschalen, kookpotten, kruiken, kommen en borden (Fig. 72).  

 

 
 

Fig. 72: Intacte pot uit spoor 10A. 

 

Behalve aardewerk bevatte deze verschillende contexten ook enkele metalen voorwerpen. Bij de 

ijzeren voorwerpen vinden we vooral constructienagels en enkele schoennageltjes. De bronzen 

objecten bestaan uit een paar beslagstukjes, een beperkt aantal munten, een mogelijk onderdeel van 

een kar (Fig. 86), onderdelen van fibulae en één goed bewaarde fibula (Fig. 73).  

Deze fibula bevond zich in spoor 103 en kan omschreven worden als een mantelspeld met een half 

cirkelvormige beugel. Deze bronzen fibula vertoonde sporen van vertinning. Het rechthoekige, 

centrale plaatje was versierd met twee rijen van telkens vier driehoekjes die met email ingelegd 

waren. Aan beide zijden van dit plaatje bevonden zich opnieuw twee rijen van telkens vier driehoekjes 
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die met email ingelegd waren. Deze fibula kan worden toegeschreven aan het type Riha 7.16; 

7.19/Feugère 26c1a dat gedateerd wordt in de 2
de

 eeuw n.C.
67

 

 

Fig. 73: Voorbeeld van een fibula uit één van de kuilen (spoor 103). 

 

Ander materiaal dat aangetroffen werd in de vulling van deze kuilen waren glasfragmenten, 

bouwmateriaal dat voornamelijk bestond uit tegulae en imbrices en dierlijk botmateriaal dat 

momenteel verder door specialisten onderzocht wordt. Opvallend was de aanwezigheid van grote 

hoeveelheden metaalslakken in heel wat sporen. Productiesporen werden echter niet aangetroffen. 

Toch wijst dit metaalafval op de aanwezigheid van metaalbewerking in de onmiddellijke omgeving van 

het opgravingsterrein. In een volgende fase van de verwerking zullen ook deze metaalslakken verder 

bestudeerd worden. 

 

Een bijzondere context is spoor 52 die hier verder in detail besproken zal worden. Spoor 52 was in 

een tweede fase voornamelijk opgevuld met nederzettingsafval waarbij vooral de hoge concentratie 

dierlijk botmateriaal opviel (Fig. 73).  

 

 
 

Fig. 74: Profiel van spoor 52. 

 

                                                      
67

 Gaspar 2007: 49, 215, Tafel 93. 
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Bij het aardewerk onderscheiden we vooral reducerend aardewerk maar ook amfoorfragmenten, Oost-

Gallische terra sigillata, fragmenten Pompejaans aardewerk, fragmenten van een deukbeker in 

gevernist aardewerk met een witte kern, fragmenten van een deukbeker in gevernist aardewerk met 

een rode kern en een wetsteen.  

Opvallend was de vondst van een randfragment van een Tiense gesmookte beker van het type 

Tongerse beker Vanvinckenroye 526-527 (Fig. 74 b). De kern heeft een bleekbruine kleur en bevat 

enkele fijne kwartskorreltjes. Het oppervlak is gesmookt en grijsbruin van kleur. Het fragment is 

versierd met verschillende banden met ingekerfde veerversiering die fijn afgewerkt is. De productie uit 

deze Tiense ovens wordt op het einde van de 2
de

 en de 3
de

 eeuw gedateerd. Op basis van de 

typologie wordt de gesmookte waar gedateerd tussen 230 n.C. en 260 n.C. en 250 n.C. en 270 n.C. 

Deze tijdsspannen vormt voor Tienen het hoogtepunt van deze productie.
68

 

 

 
 

Fig. 74 b: Fragment van een gesmookte Tiense beker. 

 

Op basis van dit aangetroffen materiaal kan de opvulling van spoor 52 ten vroegste in de tweede helft 

van de 3
de

 eeuw n.C. en dus in de laat-Romeinse periode gedateerd worden. Tegelijk vormt de 

datering van deze kuil een terminus ante quem voor het tot stand komen van de dark earth (infra). 

 

Op basis van een eerste indruk van al het materiaal, kan de opvulling van al deze kuilen tussen het 

laatste kwart van de 1
ste

 eeuw en de eerste helft van de 3
de

 eeuw n.C. gedateerd worden. Pré-Flavisch 

materiaal en voorwerpen uit de 4
de

 eeuw n.C. ontbreken volledig. 

 
In deze fase van de basisverwerking werden alle aardewerk- en glasfragmenten per context 

gewassen en verpakt. Conservatie- en restauratieatelier Archefact (Katleen Vandenbranden) 

                                                      
68

 Willems 2005: 66-69. 
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conserveerde de meest bijzondere voorwerpen in brons en ijzer (munten, fibulae, een armbandje, een 

naald,…). Verdere bestudering volgt dan in een latere fase. 

 

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 van 

de inhoud en de datering van de verschillende contexten. Mogelijk zal van sommige kuilen ook de 

primaire functie nog achterhaald kunnen worden. 

 

    
 

Fig. 75: Doorsnede van spoor 11 B.        Fig. 76: Doorsnede van sporen 85 (gracht) en 86 (kuil). 

 

3.8. Standgreppels (?) 

In het zuidwestelijk gedeelte van zone B werden twee sporen aangetroffen waarvan de interpretatie 

niet duidelijk is maar die mogelijk als standgreppels beschouwd kunnen worden. 

 

3.8.1. Beschrijving spoor 65 

Het meest noordelijk gelegen spoor 65 had een 

onregelmatige L-vorm (Fig. 77). Het langste been had een 

lengte van 2,20 m, terwijl het kortste been 80 cm lang was. 

De breedte van het spoor varieerde van 20 cm tot 30 cm. 

Paalgaten 63 en 64 bevonden zich in het onmiddellijke 

verlengde van het langste been. Paalgat 55 bevond zich in 

het verlengde van het kortste been. Omwille van de slechte 

weersomstandigheden kon het spoor niet gecoupeerd 

worden. 

 

 

 

 

Fig. 77: Spoor 65 in het grondvlak. 
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3.8.2. Beschrijving spoor 66 

Het meest zuidelijk gelegen 

spoor 66 had een langgerekte, 

rechthoekige vorm met een 

lengte van 4,10 m en een 

breedte die varieerde van 40 cm 

tot 50 cm (Fig. 78). Paalgat 54 

bevond zich in het oostelijk 

verlengde van dit spoor. 

Het profiel van dit spoor werd 

gekenmerkt door een U-vorm 

met schuin aflopende wanden 

en een vlakke bodem. De 

maximumdiepte bedroeg 8 cm. 

De vulling bestond uit homogene, donkergrijze, lemige grond met houtskoolspikkels, kalk en partikels 

verbrande leem. 

 

3.8.3. Interpretatie 

Omdat deze sporen niet in ideale omstandigheden onderzocht konden worden, blijft een interpretatie 

erg onduidelijk. Op basis van de vorm en de combinatie met de aanwezige paalgaten kan hier 

mogelijk gedacht worden aan standgreppels van een eenvoudige constructie. 

Toch blijft voorzichtigheid geboden: de relatie tussen spoor 65 en 66 blijft onduidelijk (beiden bevinden 

zich niet evenwijdig aan elkaar) en ook het verband tussen de mogelijke standgreppels en de 

eventuele paalgaten die in het verlengde ervan liggen blijft vaag (Fig. 79). 

 

 

Fig. 79: De betekenis tussen twee mogelijke standgreppels  

en de aanwezige paalgaten blijft onduidelijk. 

Fig. 78: Spoor 66 in het grondvlak. 
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4. Greppels en grachten 

4.1. Inleiding 

Verspreid over het opgravingsterrein was een complex systeem van 18 grachten en greppels 

aanwezig met duidelijke, onderlinge relaties (Fig. 80 en 81). In dit hoofdstuk worden zij verder 

bestudeerd. De inventaris behandelt hun algemene kenmerken zoals de lengte waarover ze vrijgelegd 

werden, hun breedte, hun diepte, de oriëntatie, de kenmerken van hun vulling in het grondvlak en in 

het profiel, de karakteristieken van de wanden en de bodem, een datering en de eventuele recente 

verstoring. Vervolgens worden de onderlinge relaties van de grachten en greppels verder toegelicht. 

Omdat de afwateringsgrachten van de Romeinse weg reeds besproken werden in een vorig 

hoofdstuk, worden zij hier verder buiten beschouwing gelaten. Na de inventaris volgen een 

interpretatie en een kort besluit. 

 

    
 

Fig. 80: Zicht op gracht, spoor 101.    Fig. 81: Zicht op gracht, spoor 113. 
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4.2. Inventaris 

4.2.1. Algemene gegevens 

 

Spoor 
Lengte op 
het terrein 

Breedte Oriëntatie 
Wanden/ 
Bodem 

Diepte 
Recente 

Verstoringen 
Datering 

69 10,60 m 40 cm tot 1,00m NO-ZW U-vormig profiel 

met schuin aflopen-

de wanden en een 

convexe bodem. 

W-kant: 8 

cm 

O-kant: 44 

cm 

/ Romeins ? 

70 4,60 m 60 cm met uitstulpingen 

aan de noordzijde 

N-Z U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende tot rechte 

wanden en een min 

of meer vlakke 

bodem. 

14 cm Kelder 1 Romeins ? 

71 2,00 m 80 cm NNO-ZZW Onregelmatig U-

vormig profiel met 

recht tot schuin af-

lopende wanden. 

32 cm Kelder 1 Romeins ? 

82 9,00 m 40 cm NO-ZW U-vormig tot onre-

gelmatig U-vormig 

profiel met schuin 

aflopende wanden 

en een convexe 

bodem. 

W-kant: 10 

cm 

O-kant: 14 

cm 

Kelder 1 Post-

middeleeuws ? 
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83 12,00m 1,00 m tot 2,00 m NNO-ZZW U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een relatief vlakke 

bodem. 

1,00 m Kelder 1 Romeins 

85 9,00 m 1,80 m tot 2,20 m NW-ZO U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een convexe bo-

dem. 

70 cm / Romeins 

90 7,00 m 30 cm tot 40 cm NW-ZO Onregelmatig, U-

vormig profiel met 

sterk aflopende 

wanden en een 

spitse bodem. 

14 cm / Romeins ? 

91 4,00 m 60 cm tot 1,40 m NW-ZO Onregelmatig pro-

fiel met een 

convexe bodem. 

30 cm Kelder 1 Romeins 

93 3,00 m 80 cm NW-ZO U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een vlakke bodem. 

26 cm Kelder 1 Romeins ? 

94 9,00 m 1,20 m tot 2,40 m NW-ZO U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een vlakke bodem. 

20 cm Kelder 1 Romeins 
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101 

(Fig. 

79) 

14,00 m 80 cm tot 2,40 m NNO-ZZW U-vormig tot een 

licht onregelmatig 

U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een min of meer 

vlakke bodem. 

W-kant: 36 

cm 

O-kant: 40 

cm 

Kelder 2 Romeins 

105 9,00 m 40 cm à 50 cm NNO-ZZW U-vormig profiel 

met schuin aflopen-

de wanden en een 

convexe bodem. 

30 cm Kelder 1 + rio-

leringsbuis 

Romeins  

107 7,50 m 60 cm tot 80 cm NW-ZO U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een min of meer 

vlakke bodem. 

Z-kant: 50 

cm 

N-kant: 20 

cm 

/ Romeins ? 

111 21,00 m 

waarvan 5 m 

vrijgelegd 

40 cm tot 60 cm NNW-ZZO U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een convexe bo-

dem. 

46 cm / Romeins ? 

113 

(Fig. 

80) 

7,00 m 40 cm tot 60 cm NW-ZO U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een min of meer 

vlakke bodem. 

12 cm Rioleringsbuis Romeins 
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116 5,00 m 60 cm tot 1,20 m NO-ZW Omwille van de 

beperkte tijd en de 

slechte weersom-

standigheden kon 

dit spoor niet afzon-

derlijk gecoupeerd 

worden. 

?  Romeins 

120 9,00 m 60 cm tot 80 cm NNO-ZZW U-vormig profiel 

met schuin aflo-

pende wanden en 

een min of meer 

vlakke bodem. 

36 cm Rioleringsbuis Romeins 

129  

(O-

deel) 

4,00 m 60 cm tot 80 cm NNO-ZZW Onregelmatig U-

vormig profiel met 

onregelmatige 

wanden en een 

vlakke bodem. 

20 cm Rioleringsbuis Romeins 

129 

(W-

deel) 

7,00 m 80 cm NNO-ZZW Onregelmatig U-

vormig profiel met 

onregelmatige 

wanden en een 

convexe bodem. 

12 cm / Romeins 
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4.2.2. Gegevens over de vulling 

 
 

Spoor Vulling aan het oppervlak Opvulling van de grachten en greppels 
69 Heterogene, grijze tot grijsbruine lemige vulling met houtskoolbrokjes 

en houtskoolspikkels en veel kiezels, goede aflijning. 

Homogene, donkergrijze tot grijze, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

spikkels verbrande leem, kiezels, aardewerk, goede aflijning. 

70 Homogene, lichtgrijze tot grijze, lemige vulling met houtskoolbrokjes, 

houtskoolspikkels en spikkels verbrande leem, goede aflijning. 

Heterogene, donkergrijze tot lichtgrijze, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, mangaan, spikkels verbrande leem, aardewerk, goede 

aflijning. 

71 Heterogene, lichtgrijze tot grijze, lemige vulling met weinig 

houtskoolbrokjes, houtskoolspikkels en spikkels verbrande leem, 

goede aflijning. 

Heterogene, grijsbruine, lemige vulling met geelbruine en witgrijze vlekken 

met houtskoolspikkels, spikkels verbrande leem, mangaan, kalk, goede 

aflijning. 

82 Heterogene, grijze tot grijsbruine, lemige vulling met houtskoolbrokjes 

en houtskoolspikkels, goede aflijning. 

W-kant: homogene, lichtgrijze, kleiige vulling met houtskoolspikkels, 

spikkels verbrande leem, onduidelijke aflijning. 

O-kant: homogene, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

spikkels verbrande leem, kiezels, aardewerk waaronder ook post-

middeleeuws materiaal, goede aflijning. 

83 Homogene, grijze tot licht grijsbruine, lemige vulling met 

houtskoolbrokjes en houtskoolspikkels. 

De opvulling van deze gracht bestond uit drie verschillende lagen: (1) 

Bovenaan, homogene, grijsbruine, lemige vulling met enkele geelbruine en 

donkergrijze vlekken, houtskoolspikkels, mangaan, spikkels verbrande 

leem, aardewerk, dierlijk bot, kiezels, ijzerbandje aan de rand van de laag, 

goede aflijning. (2) Heterogene, bruingrijze, lemige vulling met veel 

mangaanspikkels, goede aflijning. (3) Heterogene witgrijze, grijze en 

geelbruine, lemige vulling met veel mangaanspikkels onderaan de laag, 

goede aflijning. 

85 Homogene, donkere, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels De vulling van deze gracht bestond uit drie verschillende lagen: (1) 
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en spikkels verbrande leem, goede aflijning. Heterogene, grijsbruine lemige vulling met houtskoolspikkels, spikkels 

verbrande leem, mangaan, aardewerk, kiezels, goede aflijning. Lens (1) 

bevond zich in (2): een homogene, donkergrijze, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, spikkels verbrande leem, mangaan, kiezels, stukjes 

metaalslak, goede aflijning. (3) Heterogene, grijsbruine, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, spikkels verbrande leem, mangaan, goede aflijning. 

Spoor 86 doorsneed spoor 85.  

90 Homogene, bruingrijze, lemige vulling met houtskoolspikkels, goede 

aflijning. 

Homogene, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, spikkels 

verbrande leem, mangaan, moeilijke aflijning. 

91 Homogene, lichtgrijze, lemige vulling met houtskoolspikkels, matige 

aflijning. 

Homogene, grijze, lemige vulling met houtskoolbrokjes en enkele spikkels 

verbrande leem, goede aflijning. 

93 Homogene, lichte, grijsbruine, lemige vulling met spikkels verbrande 

leem, goede aflijning. 

Homogene, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, spikkels 

verbrande leem, aardewerk, kiezels, goede aflijning. 

94 Homogene, lichte, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

spikkels verbrande leem, goede aflijning. 

Homogene, grijze, lemige vulling met houtskoolspikkels, mangaan, 

spikkels verbrande leem, goede aflijning. 

101 Homogene, donkere, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

spikkels verbrande leem, kalk, goede aflijning. 

Homogene, grijze tot grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels en 

houtskoolbrokjes, spikkels verbrande leem, verweerde kalkzandsteen, 

aardewerk goede aflijning.  

105 Homogene, lichte, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

spikkels verbrande leem, goede aflijning. 

Homogene, donkergrijze tot grijsbruine, lemige vulling met 

houtskoolspikkels en houtskoolbrokjes, spikkels verbrande leem, goede 

aflijning. 

107 Homogene, lichte, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

spikkels verbrande leem, goede aflijning. 

Homogene, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, spikkels 

verbrande leem, mangaan, aardewerk, goede aflijning. 

111 Homogene, lichtgrijze, zandige vulling met houtskoolspikkels, goede 

aflijning. 

Homogene, lichtgrijze, lemige tot licht zandige vulling met 

houtskoolspikkels, spikkels verbrande leem, goede aflijning. 
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113 Homogene, donkergrijze, vettige vulling met houtskoolbrokjes, 

fragmenten verbrande leem, verweerde kalkzandsteen, kalk, goede 

aflijning. 

Homogene, grijze, lemige vulling met houtskoolspikkels, spikkels 

verbrande leem, mangaan, goede aflijning. 

116 Homogene, lichtgrijze tot lichtbruine, lemige vulling met 

houtskoolspikkels, verbrande leem en verweerde kalkzandsteen. 

Homogene, lichtgrijze, lemige vulling met houtskoolspikkels en 

houtskoolbrokjes, verbrande leem en mangaanpartikels. 

120 Homogene, donkere, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

spikkels verbrande leem, goede aflijning. 

Homogene, lichtgrijze, lemige vulling met houtskoolspikkels en 

houtskoolbrokjes, spikkels verbrande leem, mangaan, goede aflijning. 

129 

(O-

deel) 

Homogene, donkere, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

kalkzandsteen, kiezels, verweerde kalkzandsteen, goede aflijning. 

Homogene, donkergrijze, lemige vulling met houtskoolbrokjes, verweerde 

kalkzandsteen, goede aflijning. 

129 

(W-

deel) 

Homogene, donkere, grijsbruine, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

kalkzandsteen, kiezels, verweerde kalkzandsteen, goede aflijning. 

Homogene, lichtgrijze, lemige vulling met houtskoolspikkels, 

kalkzandsteen, goede aflijning. 
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4.2.3. Onderlinge relatie 

In totaal werden er 18 greppels en grachten aangetroffen waartussen verschillende onderlinge relaties 

onderscheiden kunnen worden (Fig. 82). 

 
 

Fig. 82: Complex systeem van grachten en greppels verspreid over het opgravingsterrein.  

De grachten met gelijke oriëntatie werden aangeduid met dezelfde kleur. De grachten met een afwijkend verloop 

staan aangeduid in het zwart. 

 

Spoor 101 en spoor 105 lopen parallel met elkaar en snijden beiden greppel 107. Deze laatste greppel 

loopt in het verlengde van spoor 113. Sporen 107 en 113 liggen evenwijdig met de sporen 91 en 85 

en met de sporen 83 en 90.  

 

Greppels 91 en 85 liggen in elkaars verlengde en vormen mogelijk dezelfde gracht. Dit kon echter niet 

aangetoond worden tijdens het archeologisch onderzoek. Hetzelfde geldt voor de sporen 83 en 90. 

Spoor 120 bevindt zich parallel aan spoor 129 dat gesneden wordt door spoor 130. Mogelijk gaven 

greppels 120 en 129 aansluiting op de oostelijke afwateringsgracht van de Romeinse weg. Een 

andere hypothese is dat zij in een latere fase door deze afwateringsgracht doorsneden werden. 

 

Sporen 82 en 69 lopen parallel aan elkaar waarbij spoor 82 greppel 83 snijdt. Over de datering van de 

greppels 82 en 69 bestaat nog enige onduidelijkheid. De overgrote meerderheid van het materiaal kon 

echter in de Romeinse periode gesitueerd worden. Een paar scherven uit spoor 82 dateren uit de 
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post-Middeleeuwen. Het blijft onzeker of we hier te maken hebben met intrusief materiaal. 

Voorzichtigheidshalve werd spoor 82 in dit verslag als post-middeleeuws beschouwd. Een uitgebreide 

studie van de vondsten zal hier in de tweede fase van de verwerking meer duidelijkheid over moeten 

geven. 

 

Enkele greppels hebben een afwijkende oriëntatie. Het gaat om de sporen 70, 71, 83, 84, 111 en 116. 

In geen enkel geval lopen zij evenwijdig of in het verlengde van een andere greppel of gracht. Alleen 

spoor 111 bevindt zich min of meer evenwijdig aan de afwateringsgrachten van de Romeinse weg. 

Spoor 116 loopt haaks op de afwateringsgracht van de Romeinse weg en lijkt erdoor te worden 

gesneden. 

 

4.3. Analyse 

4.3.1. Beperkingen 

De interpretatie van dit complex greppel- en grachtensysteem wordt ten eerste sterk bemoeilijkt door 

het hoge aantal recente verstoringen (de rioleringsbuizen en de kelders van de voormalige 

rijkswachterswoningen) die de greppels doorsnijden. Daardoor is het grondplan vaak onvolledig of 

wordt het verloop van de grachten onderbroken.  

Ten tweede bedroeg de totale oppervlakte van het terrein slechts 2.500 m² waardoor veel greppels 

niet over hun volledige lengte gevolgd konden worden. Zij liepen vaak door onder de aanpalende 

percelen. 

 

4.3.2. Interpretatie 

Omwille van de bovenstaande beperkingen is het beeld dat we krijgen sterk versnipperd, onvolledig 

en beperkt waardoor het geven van een eenduidige interpretatie niet mogelijk is. Toch lijkt hun 

specifieke inplanting en de relatie met de andere greppels te wijzen op een functionele inplanting 

binnen een bepaalde zone. Daarbij is het niet uitgesloten dat één of meerdere van deze greppels 

dienden als perceelsafbakening of als extra afwateringsgrachtje op het afhellend terrein. Verdere 

verwerking van het archeologisch materiaal en mogelijk toekomstig onderzoek op de aanpalende 

percelen zal misschien meer duidelijkheid kunnen brengen. 

 

4.4. Besluit 

In totaal kwamen er tijdens het archeologisch onderzoek in deze zone 18 smalle grachten aan het 

licht. Wegens de vele recente verstoringen en de beperkte omvang van het opgravingsterrein konden 

zij niet volledig vrijgelegd en onderzocht worden. Verschillende greppels leken per twee of per drie 

evenwijdig aan elkaar te lopen. Over hun betekenis kan weinig met zekerheid gezegd worden. Een 

interpretatie als perceelsafbakeningen of afwateringsgrachtjes op het hellend terrein behoort tot de 

mogelijkheden. 
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5. Afdeklagen 

5.1. De zogenaamde dark earth 

5.1.1. Beschrijving van het fenomeen 

Over een groot gedeelte van het terrein werd een 30 cm dikke laag uit de Romeinse periode 

aangetroffen die de verschillende Romeinse sporen (de afwateringsgrachten van de weg, de meeste 

greppels, verschillende kuilen en de meerderheid van de paalgaten) afdekte (Fig. 83 en 84). 

 

 

Fig. 83: Algemeen grondplan van het opgravingsterrein met in het groen de begrenzing  

van de laat-Romeinse afdeklaag. 

 

 
 

Fig. 84: Aanduiding van de laat-Romeinse afdeklaag in het zuidelijk profiel van de bouwput 
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Deze laag wordt gekenmerkt door een donkergrijze, humusrijke en houtskoolrijke vulling en bevatte 

verschillende aardewerkfragmenten, een maalsteenfragment (Fig. 85) en een bronzen voorwerp dat 

mogelijk een onderdeel is van een kar (Fig. 86). Omwille van de beperkte opgravingsperiode werd er 

geopteerd om deze laag ten oosten van de Romeinse weg volledig machinaal te laten afgraven. Ten 

westen van de weg bleef deze laag in een eerste fase behouden met als doel het nemen van 

grondmonsters en het recupereren van materiaal. Onderzoek van deze stalen en de aangetroffen 

voorwerpen evenals de studie van de profielen van deze laag, zichtbaar in de wanden van de 

bouwput, zullen ons moeten toelaten om de verdere betekenis en de datering van deze laag te 

achterhalen. Dit zal gebeuren in een tweede fase van de verwerking. 

 

    
 

            Fig. 85: Maalsteenfragment   Fig. 86: Mogelijk karelement in brons 

            afkomstig uit de dark earth.          afkomstig uit de dark earth. 

 

5.1.2. Beschrijving van de sporen die doorheen deze laag gegraven zijn 

In zone A, ten westen van de Romeinse weg, werden verschillende grotere kuilen geattesteerd die in 

een tweede fase door deze afdeklaag gegraven zijn. Onderstaande tabel licht hun voornaamste 

kenmerken verder toe. Dergelijke sporen werden niet geregistreerd in het gebied ten oosten van de 

weg omdat de dark earth hier machinaal werd weggenomen. Uitzondering hierop vormt spoor 52 in 

zone B waar het profiel van de bouwput aantoonde dat dit spoor weldegelijk doorheen de zwarte laag 

gegraven was. 

 

Spoor-

nummer 

Opgravingsvlak: 

vorm en 

afmetingen 

Profiel: vorm en 

maximumdiepte 
Vulling 

112 Licht onregelmatig 

ellipsvormig spoor 

met een lengte van 

U-vormig profiel met 

schuin aflopende 

wanden, een licht 

Laag 1: Homogene, 

donkergrijze tot zwarte 

lemige vulling met kleine 
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1,60 m en een 

breedte van 1,20 m. 

concave bodem en een 

maximale diepte van 

50 cm. 

fragmenten verbrande 

leem, houtskool en 

dakpanfragmenten. 

Laag 2: Onderaan bevindt 

zich een homogene, 

donkergrijze lemige 

vulling met een grote 

concentratie tegulae en 

imbrices. 

143 Licht onregelmatig 

cirkelvormig spoor 

met een diameter van 

70 cm  

Geen coupe mogelijk Geen coupe mogelijk 

144 Ellipsvormig spoor 

met een lengte van 

1,40 m en een 

breedte van 1,00 m. 

Dit spoor snijdt spoor 

144 

Geen coupe mogelijk Geen coupe mogelijk 

145 Langgerekt 

ellipsvormig spoor 

met een lengte van 

80 cm en een 

breedte van 20 cm. 

Dit spoor wordt 

gesneden door spoor 

144. 

Geen coupe mogelijk Geen coupe mogelijk 

 

5.1.3. Interpretatie afdeklaag 

Het archeologisch onderzoek toonde aan dat het hier wellicht om een antropogeen pakket gaat dat 

vermoedelijk na het midden van de 3
de

 eeuw n.C. aangelegd werd. Deze laag bedekte verschillende 

oudere kuilen en de reeds opgevulde afwateringsgrachten van de Romeinse weg. Een soortgelijk 

dumpingspakket werd ook aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek op de aanpalende 

percelen langsheen de Krokegemseweg in 2007.
69

 Het wegdek zelf werd enkel bedekt door de 

dempingslaag met daarin het dierlijk botmateriaal (infra).  

 

                                                      
69

 Magerman, Lodewijckx en Pede 2008: 123-125. 
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We veronderstellen dat het aanbrengen van deze afdeklaag kaderde in één of andere reorganisatie 

van de noordoostelijke zone van de nederzetting waarbij men 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. 

 

Het fenomeen van dergelijke 3
de

-eeuwse dempingslagen is niet typisch voor Asse alleen. Ondermeer 

ook in de vicus van Velzeke kon dit fenomeen de voorbije jaren uitgebreid onderzocht worden.
70

 

 

Over de precieze betekenis van deze laag, die in de literatuur vaak omschreven wordt als de 

zogenaamde ‘dark earth’ of ‘terres noires’, bestaat nog veel discussie. In 2001 vond er in Louvain-la-

Neuve een internationaal congres plaats met als doel dit fenomeen te beschrijven en verder te 

bestuderen. Tijdens dit congres werden twee definities naar voor geschoven. In een eerste 

beschrijving gaat men ervan uit dat de dark earth elke donkere laag is waarin geen stratigrafie 

zichtbaar is en die vrij dun is. Een tweede definitie omschrijft deze laag als een overgangslaag tussen 

de Romeinse periode en de Middeleeuwen. In beide gevallen kan deze laag wel als goed gedraineerd 

beschouwd worden. Indien de dark earth het gevolg is van het verval of het verlaten van een 

Romeinse nederzetting, kan deze dempingslaag in principe het gevolg zijn van een natuurlijke 

accumulatie van materiaal of van een menselijke nivellering van het terrein met als doel de gronden 

voor andere activiteiten te gebruiken.
71

 Gelet op het feit dat de aangetroffen dark earth in Asse een 

dikte heeft van 30 à 50 cm lijkt een louter natuurlijke accumulatie van materiaal uitgesloten. Vermoed 

wordt dat het ontstaan van de dark earth zowel in Asse als op andere plaatsen nauw samenhangt met 

sterke culturele veranderingen op het einde van de Romeinse periode en het begin van de 

Middeleeuwen
72

. Uit gedetailleerd archeologisch onderzoek van deze laag in combinatie met 

palynologisch, archeozoölogisch onderzoek en geofysisch onderzoek in Besançon bleek dat de dark 

earth een eigen microstratigrafie kunnen hebben, dat er sporen van funderingen, paalgaten, 

grafvelden en ovens in aanwezig kunnen zijn en dat ze interessante pollen en dierenbot kunnen 

bevatten.
73

 

 

Gelet op de beperkte opgravingsperiode kon deze laag zelf slechts zeer beperkt onderzocht worden. 

Zo vond er geen aparte bodemkundige studie (pedologisch en micromorfologisch) van deze laag 

plaats zodat een aantal vragen onbeantwoord zullen blijven. Het blijft dus 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? Wou men het terrein verder gebruiken 

voor andere activiteiten? Uit welke periode dateert deze laag precies? Was deze laag in één fase 

opgeworpen of bevatte ze ook een eigen microstratigrafie? Uit de jongste fase dateren de 
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 J. Deschieter 2000: 18-23; K. Fechner, B. Bécu, H. Degryse en L. Vrydaghs 2000: 70-77. 
71

 Galinié 2004: 1-3. 
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verschillende kuilen met bouwafval die doorheen deze laag gegraven werden en die omwille van 

stratigrafische redenen in de laat-Romeinse periode gedateerd kunnen worden.  

Verdere studie van de profieltekeningen, de analyse van de genomen grondmonsters en verder 

onderzoek van opgravingsresultaten zal mogelijk nieuwe inzichten opleveren over deze bijzondere 

laag. 

5.1.4. Interpretatie jongere kuilen 

Opmerkelijk is de aanwezigheid van minstens vier kuilen die in een jongere fase doorheen deze dark 

earth gegraven werden. 

 

Vier van deze kuilen (sporen 112, 143, 144 en 145) waren voornamelijk opgevuld met bouwafval.  

 

Spoor 112 bevatte fragmenten van tegulae en imbrices (Fig. 87). Opvallend was het feit dat het 

voornamelijk om misbaksels ging waarbij enkele stukken sterk verglaasd waren. Eén fragment van 

een tegulae kon goed gedateerd worden op basis van het doctoraat van Peter Warry. Deze 

onderzoeker stelde een typologie en chronologie op van de snede van Romeinse tegulae 

aangetroffen op Britse sites.
74

 Het exemplaar uit spoor 112 behoort tot groep D (de zogenaamde 

rechte schuine snede) die Warry dateert vanaf de tweede helft van de 3
de

 eeuw tot het einde van de 

4
de

 eeuw n.C. Indien we de Britse situatie mogen extrapoleren naar onze gewesten, vormt deze 

dakpan een terminus post quem voor het tot stand komen van de dark earth op dit opgravingsterrein. 

Het ander materiaal uit deze kuil bestond uit brokken verbrande en sterk verglaasde leem (delen van 

een oven?) en enkele moeilijk te dateren fragmenten terra sigillata. 

 

Omwille van stratigrafische redenen kan de opvulling van deze kuilen gedateerd worden in de laat-

Romeinse periode (mogelijk tweede helft van de 3
de

 eeuw n.C. of later). Verdere studie van het 

aangetroffen aardewerk in deze kuilen zal meer duidelijkheid moeten brengen over de periode waarin 

deze kuilen gedempt werden. 

 

 
 

Fig. 87: Kuilen met bouw- en nederzettingsafval werden door de afdeklaag gegraven. 
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5.2. Afdeklaag 2 

5.2.1. Beschrijving van het fenomeen 

Een beperkt gedeelte van het opgravingsterrein was bedekt met een jongere afdeklaag. Deze laag 

strekte zicht uit op het wegdek van de Romeinse baan en ten westen van de weg, waar ze de eerste 

afdeklaag (of zwarte laag) gedeeltelijk afdekte (Fig. 88 – 7 en 89). 

 

Deze jongere afdeklaag had een gemiddelde dikte van 15 cm. Opvallend was de aanwezigheid van 

de grote hoeveelheid faunaresten in de vulling van deze laag (infra). Omwille van de beperkte 

opgravingstermijnen kon deze laag enkel in het zuidprofiel van de bouwput bestudeerd worden (Fig. 

89). Er werd geopteerd om deze laag volledig machinaal te laten afgraven. Het dierlijk botmateriaal 

dat zich bovenop de Romeinse weg bevond werd handmatig ingezameld en geanalyseerd door Wim 

Van Neer en Mircea Udrescu van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel (infra). 

 

 
 

Fig. 88: Profiel van de lagen bovenop de Romeinse weg (zuidprofiel). 

Legende: 1: huidig loopniveau; 2: recente puinlaag; 3: tweede recente puinlaag; 4: stuk beton;  

5: recentere ploeglaag; 6: de dark earth; 7: jongere Romeinse dumplaag bestaande uit dierlijk botmateriaal; 8: 

lens bestaande uit verweerde kalkzandsteen en rolkeien; 9: oostelijke afwateringsgracht van de Romeinse weg;  

10: moederbodem en 11: Romeinse weg. 

 

5.2.2. Interpretatie 

Over de exacte betekenis van deze laag, bovenop het wegdek van de Romeinse weg, bestaat nog 

veel onduidelijkheid. De samenstelling van de laag lijkt er op te wijzen dat men aan de rand van de 

nederzetting en nadat de weg buiten gebruik gesteld was, grof afval dumpte.  

 

5.3. Synthese en besluit 

Nadat de Romeinse weg buiten gebruik gesteld was, werden de afwateringsgrachten in één fase 

gedempt. Nadien kwamen twee jongere lagen bovenop en naast de Romeinse weg en de 

afwateringsgrachten terecht. Stratigrafisch kan de dark earth als oudste beschouwd worden. Zij 

werden tegen het eigenlijke weglichaam gedumpt maar bedekken het wegdek niet. In een tweede 

fase werd het wegdek en de westelijke zone naast de Romeinse weg afgedekt met een laag die 
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voornamelijk bestond uit dierlijk botmateriaal. Deze laag bedekt een gedeelte van de dark earth en 

kan aldus als een jongere laag geïnterpreteerd worden. Mogelijk kaderen beide afdeklagen binnen 

één of andere reorganisatie van de nederzetting waarbij deze zone gedempt en mogelijk ook 

genivelleerd werd. Over de datering van deze lagen bestaat nog enige onzekerheid. In beide lagen 

werd enkel Romeins materiaal aangetroffen. We vermoeden dan ook dat de demping van beide lagen 

nog in de laat-Romeinse periode (tweede helft 3
de

 eeuw of het begin van de 4
de

 eeuw n.C.) kan 

gesitueerd worden. Verdere bestudering van het materiaal, aangetroffen in de vulling van deze lagen, 

zal daarover meer duidelijkheid moeten geven. 

 

 
 

Fig. 89: Zuidprofiel met zicht op de Romeinse weg, de laag met dierlijk botmateriaal  

en de dark earth, zicht vanuit het oosten. 

Laag met dierlijk bot 

Dark earth 

Opvulling oostelijke afwateringsgracht 
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4.7.4. Samenwerking met partnerwetenschappen 

A. 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. In totaal werden van acht kuilen 

houtskoolstalen genomen met het oog op een 14C-datering. Vooral spoor 130 (silocomplex) werd 

uitvoerig bemonsterd. Deze 14C-dateringen zullen plaatsvinden in de volgende verwerkingsfase van 

het onderzoek. De resultaten hiervan zullen ten vroegste in de loop van 2011 of 2012 bekend 

gemaakt kunnen worden. Een overzicht van de genomen stalen voor 14C-datering is terug te vinden 

in bijlage III-3 van dit rapport. 

 

B. Palynologie 

De vulling van spoor 130 (silocomplex vermoedelijk opgevuld in de Flavische periode), de dark earth 

en de beige laag die bovenop de Romeinse laag aangetroffen werd werden uitvoerig bemonsterd met 

het oog op pollenonderzoek. Met een dergelijk palynologisch onderzoek willen we een antwoord 

vinden op verschillende onderzoeksvragen: 

 

• Reconstructie van de vegetatie in en rond de nederzetting. Tot nog toe is er geen enkele 

informatie beschikbaar over de aard van de planten die er in de onmiddellijke omgeving 

aanwezig waren. Waren er veel weilanden of was de streek eerder bebost? Uit welke bomen 

bestond het bos voornamelijk? 

bomen gekapt werden om het hout te gebruiken voor huizenbouw, de aanleg van 

waterputten,…? 

• Reconstructie van temporele patronen. Behalve de reconstructie van het landschap en de 

vegetatie op één bepaald moment in de tijd, zou het ook interessant zijn om de vegetatie te 

reconstrueren in functie van de tijd. Dit kan doordat er pollenstalen genomen werden van 

verschillende archeologische contexten die bovendien gedateerd konden worden in 

verschillende perioden. Kunnen er verschillen vastgesteld worden tussen de aard van de 

vegetatie in de 1
ste

 eeuw n.C. en de 3
de

 eeuw n.C. Hoe kunnen deze verschillen verklaard 

worden? Welke rol speelde de mens in deze evolutie? Kan er aangetoond worden dat er in de 

loop van de Romeinse periode meer. 

• Bepaling van de invloed van de mens op de vegetatie. De invloed die de mens in het verleden 

uitoefende op het omliggende landschap is erg bepalend geweest voor de vegetatie op die 

bepaalde plaats. Voor de Romeinse nederzetting van Asse zou het bijzonder interessant zijn 

om de invloed van de bewoners op hun omgeving beter te leren kennen. Werd er door de 

vicus-bewoners aan landbouw gedaan of vonden landbouwactiviteiten enkel plaats op de 

grote villa-domeinen die zich rondom de vici bevonden? Indien er toch (eventueel in beperkte 

mate) aan landbouw gedaan werd, welke producten werden er verbouwd en evolueerde dit in 
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de loop van de tijd? Silo’s of opslagplaatsen voor voedsel en graan zijn daarom een 

belangrijke bron voor de aanwezigheid van onder meer graanpollen. Zij kunnen ons een beter 

beeld geven over het graan dat verbouwd en verwerkt werd. Op welke manier werd de 

Romeinse nederzetting van Asse ingericht? Bevonden er zich binnen het areaal van de 

woonzone of de ambachtelijke zone braakliggende terreinen? Waren en weiden of graslanden 

waar het vee kon grazen? En hoe zag het buitengebied eruit: waren er akkerlanden, weiden, 

bossen,…? En hoe evolueerde dit alles in de loop van de tijd? Werden de bomen op grote 

schaal gekapt om het hout te gebruiken bij de constructie van woningen, publieke gebouwen 

of waterputten? 

• Handelsrelaties. Mogelijk brengen de pollenanalyses exotische (niet-lokale of niet-regionale) 

pollen aan het licht die kunnen wijzen op de aanwezigheid of het gebruik van bepaalde 

plantaardige producten, planten en voedsel (druiven, olijven,…) die van op een grotere 

afstand aangevoerd werden. Op die manier kunnen handelsrelaties van dergelijke producten 

mogelijk verder in kaart gebracht worden. 

 

Alle stalen werden genomen door langwerpige, metalen pollenbakjes in de profielen van de sporen te 

duwen (Fig. 90). 

 

Het onderzoek van deze pollenstalen zal pas in de verwerkingsfase van het onderzoek plaatsvinden 

zodat de resultaten ten vroegste in de loop van 2011 of 2012 bekend zullen zijn. Een overzicht van de 

genomen stalen voor pollenanalyse is terug te vinden in bijlage III-2 van dit rapport. 

 

 
 

Fig. 90: De pollenstalen van spoor 130 werden  

in moeilijke omstandigheden genomen. 
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C. Zaden- en vruchtenonderzoek 

De vulling van heel wat sporen werd 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. Met een dergelijk macrobotanisch onderzoek willen we een antwoord 

vinden op verschillende onderzoeksvragen: 

 

• Reconstructie van de vegetatie. Het bestuderen van zaden en vruchten uit een 

archeologische context kan dus toelaten om de vegetatie rond de site op een bepaald 

moment te reconstrueren. 

• Reconstructie van de voedseleconomie binnen de nederzetting. Een belangrijk thema bij 

macrobotanisch onderzoek is de reconstructie van de voedseleconomie van vroegere 

gemeenschappen. Welk voedsel consumeerde men vooral binnen de nederzetting van Asse? 

En hoe evolueerde dit in de loop van de Romeinse periode? Werden er behalve graan nog 

andere gewassen geteeld binnen of rond de Romeinse nederzetting van Asse? Welke 

gewassen werden er geteeld? Werden er planten van elders geïmporteerd? Wat aten de 

bewoners van de nederzetting? Pas ten vroegste in de loop van 2010-2011 zullen deze 

vragen beantwoord kunnen worden. Zijn er voor Romeins Asse ook aanwijzingen dat men 

peulvruchten, groenten of fruit at? Zijn er sporen die het gebruik van kruiden/specerijen 

bevestigen? 

• Handelsrelaties. Mogelijk brengt de macrorestenonderzoek exotische (niet-lokale of niet-

regionale) zaden of vruchten aan het licht die kunnen wijzen op de aanwezigheid of het 

gebruik van bepaalde plantaardige producten, planten en voedsel (druiven, olijven, kruiden of 

specerijen die van op een grotere afstand aangevoerd werden. Op die manier kunnen 

handelsrelaties van dergelijke producten mogelijk verder in kaart gebracht worden 

 

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?  

 

Het onderzoek van deze stalen zal pas in de verwerkingsfase van het onderzoek plaatsvinden zodat 

de resultaten ten vroegste in de loop van 2011 of 2012 bekend zullen zijn. Een overzicht van de 

genomen stalen voor pollenanalyse is terug te vinden in bijlage III-1 van dit rapport. 

 

D. Analyse van dierlijk botmateriaal 

Een groot aantal afvalkuilen was gevuld met dierlijk botmateriaal. Van alle onderzochte sporen leverde 

de afdeklaag van de Romeinse weg de meeste faunaresten op. Alle botten werden handmatig en per 

context ingezameld.  

 

Wim Van Neer en Mircea Udrescu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in 

Brussel voerden in 2008 en 2009 de determinatie en analyse van dit materiaal uit (Fig. 91). Het 
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volledig eindverslag van dit onderzoek wordt pas in de loop van 2011 verwacht. Op het ogenblik van 

het schrijven van dit eindrapport kan slechts een eerste analyse gegeven worden van de studie van 

het botmateriaal afkomstig van de afdeklaag van de Romeinse weg.
75

 

 

 
 

Fig. 91: Mircea Udrescu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen  

determineert het dierlijk botmateriaal uit Asse (© Wim Van Neer). 

 

In totaal leverde deze context meer dan 3000 botfragmenten op waarvan er 1200 gedetermineerd 

konden worden. Het materiaal, dat uit de 3
de

 eeuw dateert, is in een eerder slechte staat van bewaring 

met indicaties van oplossingsverschijnselen op zowel het bot als de tanden.  

 

Identificatie van het materiaal geassocieerd met de Romeinse weg toont, binnen de groep van 

geconsumeerde dieren, een sterk overwicht van rund (96%) (Fig. 92), gevolgd door geit en schaap 

(3%), en nog minder varken (1%). Wildfauna is beperkt tot twee botjes van haas en een stuk van 

edelhert, wat er op wijst dat jacht onbelangrijk was. Het grote percentage runderresten kan deels een 

gevolg zijn van het inzamelen met de hand tijdens de opgravingen, gecombineerd met de mogelijk 

selectieve destructie van de botten van kleinere huisdieren, maar is hoogstwaarschijnlijk ook 

gerelateerd aan de specifieke aard van deze afzetting. Bij de runderresten zit vooral slachtafval, 

namelijk pootuiteinden en schedelresten, en minder bot van de vleesrijke lichaamsdelen.  
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Fig. 92: Resten van hoorns van een os (c), een koe (b) en een stier (a) afkomstig uit de afdeklaag  

op de Romeinse weg (© Wim Van Neer). 

 

Verder leverde deze context ook de kadavers op van minimum drie paarden, waarvan een veulen dat 

bij of kort na de geboorte stierf (Fig. 93).  

 

 
 

Fig. 93: Voorbeeld van paardenbeenderen afkomstig  

uit de afdeklaag op de Romeinse weg (© Wim Van Neer). 
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Deze samenstelling lijkt er op te wijzen dat, aan de rand van de vicus, grof afval werd gedumpt boven 

op de weg nadat deze buiten gebruik raakte. Aanduidingen voor een intentionele nivelleringslaag van 

de weg, onder de vorm van slijtage aan de beenderen, ontbreken. Omwille van het selectieve staal is 

het moeilijk uitspraken te doen over de voedseleconomie in haar geheel. Nochtans kan van de 

runderen gezegd worden dat ze op relatief late leeftijd werden geslacht en dat ossen meer frequent 

waren dan stieren of koeien. Dit en de talrijke botafwijkingen op de pootuiteinden wijst op de 

belangrijke rol van runderen als last- en trekdier (Fig. 94).  

 

 
 

Fig. 94: Voorbeeld van een normaal pootuiteinde en  

een afwijkend pootuiteinde van een rund (© Wim Van Neer). 

 

Vermeldenswaardig is verder een bekkenfragment van een paard, aangetroffen in spoor 130 dat 

voorzichtig gedateerd werd op het einde van de 1
ste

 of begin van de 2
de

 eeuw n.C., waarop een 

duidelijk hakspoor voorkomt. Hoewel er andere mogelijke verklaringen zijn, is dit misschien een 

aanduiding van de occasionele voortzetting van de traditie van het eten van paardenvlees in de 

IJzertijd.  

 
De definitieve resultaten van dit gespecialiseerd onderzoek worden ten vroegste in de loop van de 

tweede helft van 2011 verwacht en zullen dan eveneens aan de bevoegde instanties en de bouwheer 

overgemaakt worden. 

 

4.7.5. Metaaldetector 

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een opgravingsvergunning werd er eveneens een aanvraag 

ingediend voor het gebruik van een metaaldetector. 

 



 137 

Alle geschaafde vlakken en een deel van de afvalhopen zijn bijkomend met een metaaldetector 

onderzocht.
76

 Omdat de aannemer van de grondwerken de grond meteen afvoerde, werd niet alle 

vrijgekomen grond met de metaaldetector gescreend. Dankzij het efficiënt gebruik van de 

metaaldetector konden verschillende voorwerpen uit de Romeinse periode gerecupereerd worden.  

 

4.8. Verwerking van het archeologisch materiaal 

Reeds tijdens de opgraving maar ook na het archeologisch onderzoek werden de vondsten 

gewassen, gedeeltelijk gepuzzeld, verlijmd en genummerd. In afwachting van een grondige en 

uitgebreide studie zijn alle vondsten per context gesorteerd, verpakt in minigripzakken en opgeborgen 

in uniforme kartonnen dozen. Deze worden momenteel bewaard in het archeologisch depot van Agilas 

vzw. 

 

Er werd eveneens samengewerkt met het bedrijf Archefact (o.l.v. Katleen Vandenbranden) dat instaat 

voor de conservatie en de restauratie van de voorwerpen in metaal (ijzer en brons) en de voorwerpen 

in glas.  

 

Een overzicht van de archeologische vondsten is terug te vinden in bijlage 6 van dit rapport. 

 

De eerste resultaten en een gedeelte van de vondsten van dit onderzoek maakten in 2008 deel uit van 

de tentoonstelling ‘Weg van het Verleden’ die in Asse plaatsvond en georganiseerd werd door de 

Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven in samenwerking met Agilas vzw. 
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 Wij danken hierbij Maarten Bracke die als vrijwilliger het onderzoek met de metaaldetector uitvoerde en de 
gevonden voorwerpen hielp identificeren. 
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4.9. Besluit opgraving 2008 

 
Dankzij de eerste fase van het archeologisch onderzoek op enkele percelen aan de Nerviërsstraat 60 

kon worden aangetoond dat deze noordoostelijke randzone in de Romeinse periode wel degelijk van 

belang was voor de nederzetting van Asse.  

 

Duidelijke sporen of structuren uit de pré-Flavische periode ontbreken. Een eerste indruk van het 

materiaal uit spoor 130 lijkt erop te wijzen dat deze kuil tijdens de Flavische periode gedempt werd. In 

dat geval was de kuil functioneel in de pré-Flavische of de vroeg-Flavische periode. Bovendien is het 

niet uitgesloten dat de geplaveide weg dateert uit de eerste helft van of omstreeks het midden van de 

1
ste

 eeuw n.C.. Mogelijk kan deze weg als een interne straat binnen de nederzetting geïnterpreteerd 

worden. 

 

De aanleg van de (interne?) geplaveide weg vormde waarschijnlijk de start voor de ontginning en de 

ontsluiting van dit gebied in de daaropvolgende periode. Het resultaat hiervan zijn de vele kuilen 

(leemwinningskuilen, afzonderlijke paalkuilen, silo’s en twee mogelijke waterputten) en talrijke 

greppels die we langsheen de oostelijke zijde van de weg aangetroffen hebben en waarvan de aanleg 

vermoedelijk in de loop van de 2
de

 eeuw n.C. gedateerd kan worden. In de laatste fase werden zij in 

meer of mindere mate met nederzettingsafval opgevuld. 

 

In de loop van de 3
de

 eeuw n.C. veranderde de functie van dit gebied. De grachten van de Romeinse 

weg werden opgevuld met nederzettingsafval en men bedekte een groot gedeelte van het terrein met 

een 50 cm dik pakket donkere aarde (de zogenaamde dark earth) waarin zich heel wat 

nederzettingsafval bevond. De Romeinse weg werd daarna bedekt met een laag die voornamelijk 

bestond uit dierlijk botmateriaal.  

 

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. 
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BIJLAGE I: Sporenlijst 
 
Legende bij de tabel, kolom materiaal: 0:  geen materiaal aangetroffen in het spoor. 

     1:   materiaal aangetroffen in het spoor maar nog niet geïnventariseerd (zie bijlage VI). 

Romeins?:  sporen die op basis van hun stratigrafie of hun samenhang met andere sporen als Romeins te 

beschouwen zijn. 

? Romeins: sporen zonder materiaal in hun vulling die mogelijk als Romeins te beschouwen zijn. 

? sporen met een onzekere datering. 

 

ID Spoornummer Materiaal? Datering Primaire functie Secundaire functie 
1 1 1 Romeins geplaveide weg / 

2 2 1 Romeins gracht weg afvalmat 

3 3 1 Romeins gracht weg afvalmat 

4 4 1 Romeins silo? paalgat? afvalkuil 

5 5 1 Romeins ? afvalkuil 

6 6 1 Romeins ? afvalkuil 

7 7 0 Romeins? paalgat? opvulling 

8 8 0 Romeins? paalgat? opvulling 

9 9 0 Romeins? ? opvulling 

10 10 - A 1 Romeins ? afvalkuil 

11 10 - B 0 Romeins? ? opvulling 

12 10 - C 0 Romeins? ? opvulling 

13 11 - A 1 Romeins ? afvalkuil 

14 11 - B 1 Romeins ? afvalkuil 

15 12 1 Romeins ? revolvertas? afvalkuil 

16 13 1 Romeins ? afvalkuil 

17 14 1 Romeins ? paalgat? afvalkuil 

18 15 1 Romeins ? afvalkuil 

19 16 1 Romeins ? afvalkuil 

20 17 1 Romeins paalgat? afvalkuil 

21 18 0 Natuurlijk ? / 

22 19 1 Romeins paalgat? afvalkuil 
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23 20 0 Natuurlijk ? / 

24 21 0 Natuurlijk ? / 

25 22 = 24 1 Natuurlijk ? / 

26 23 1 Romeins ? afvalkuil 

27 25 0 ? Romeins ? opvulling 

28 26 1 Romeins ? afvalkuil 

29 27 1 Romeins ? afvalkuil 

30 28 1 Romeins paalgat? afvalkuil 

31 29 0 Romeins? paalgat? opvulling 

32 30 1 Romeins ? afvalkuil 

33 31 1 Natuurlijk windval? / 

34 32 0 Romeins? paalgat? opvulling 

35 33 0 ? ? opvulling 

36 34 1 Romeins ? afvalkuil 

37 35 1 Romeins ? afvalkuil 

38 36 1 Romeins waterput? afvalkuil 

39 37 0 Natuurlijk ? / 

40 38 0 Natuurlijk ? / 

41 39 0 Romeins? paalgat? opvulling 

42 40 
? 

(kalkzandsteen) Romeins ? afvalkuil 

43 41 0 ? Romeins ? opvulling 

44 42 0 Romeins? paalgat? opvulling 

45 43 1 Romeins paalgat? afvalkuil 

46 45 1 Romeins ? afvalkuil 

47 46 1 Romeins ? afvalkuil 

48 47 0 ? ? ? 

49 48 1 Romeins ? silo? afvalkuil 

50 49 0 Romeins? ? opvulling 

51 50 0 Romeins? ? opvulling 

52 51 0 ? ? ? 

53 52 1 Romeins ? 
afvalkuil met veel organisch 

materiaal 

54 53 0 Romeins? paalgat? opvulling 
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55 54 0 Romeins? paalgat? opvulling 

56 55 0 Romeins? paalgat? opvulling 

57 56 0 Romeins? paalgat? opvulling 

58 57 0 Romeins? paalgat? opvulling 

59 58 0 Romeins? paalgat? opvulling 

60 59 0 Romeins? paalgat? opvulling 

61 60 0 Romeins? paalgat? opvulling 

62 61 1 Romeins ? paalgat? afvalkuil 

63 62 1 Recent ? ? 

64 63 0 Romeins? paalgat? opvulling 

65 64 0 Romeins? paalgat? opvulling 

66 65 0 Romeins? (stand?)greppel opvulling 

67 66 0 Romeins? (stand?)greppel opvulling 

68 67 1 Romeins ? afvalkuil 

69 68 0 Romeins? paalgat? opvulling 

70 69 1 Romeins? greppel afvalkuil 

71 70 ? Romeins? greppel? opvulling 

72 71 ? Romeins? greppel? 
natuurlijke opvulling + menselijk 

pakket 

73 72 - A 1 Romeins ? afvalkuil 

74 72 - B ? Romeins ? afvalkuil 

75 73 0 Romeins? paalgat? opvulling 

76 74 0 ? ? 
natuurlijke opvulling + menselijk 

pakket 

77 75 1 Romeins ? paalgat? afvalkuil 

78 76 0 Romeins? ? paalgat? opvulling 

79 77 0 ? ? opvulling 

80 78 0 Natuurlijk ? / 

81 79 0 Romeins? paalgat? opvulling 

82 80 0 Romeins? ? opvulling 

83 81 1 Romeins ? afvalkuil 

84 82 1 Post-middeleeuws? greppel afvalkuil 

85 83 1 Romeins gracht afvalkuil 

86 84 1 Romeins ? afvalkuil 
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87 85 1 Romeins gracht afvalkuil 

88 86 1 Romeins ? afvalkuil 

89 87 1 Romeins waterput? afvalkuil 

90 88 0 Romeins? ? revolvertas? opvulling 

91 89 ? 1 
Natuurlijk met beetje 

opvulling ? / 

92 90 0 Romeins? greppel afvalkuil 

93 91 1 Romeins gracht afvalkuil 

94 92 0 Romeins? paalgat? opvulling 

95 93 0 Romeins? gracht afvalkuil 

96 94 1 Romeins gracht afvalkuil 

97 95 1 Romeins ? afvalkuil 

98 96 1 Romeins paalgat? afvalkuil 

99 97 1 Romeins ? paalgat? afvalkuil 

100 98 1 Romeins ? afvalkuil 

101 99 0 Romeins? ? opvulling in een natuurlijk spoor 

102 100 1 Romeins ? leemwinning? afvalkuil 

103 101 1 Romeins gracht afvalkuil 

104 102 1 Romeins ? afvalkuil 

105 103 1 Romeins ? paalgat? afvalkuil 

106 104 1 Romeins ? paalgat? afvalkuil 

107 105 1 Romeins greppel afvalkuil 

108 106 1 Romeins ? afvalkuil 

109 107 ? Romeins? greppel opvulling 

110 108 0 ? Romeins ? ? 

111 109 0 ? Romeins ? ? 

112 110 1 Romeins paalgat? afvalkuil in een natuurlijk spoor 

113 111 0 Romeins ? greppel natuurlijke opvulling? 

114 112 1 Romeins 
afvalkuil met dakpanen en 

brokken leem / 

115 113 1 Romeins greppel afvalkuil 

116 114 1 Romeins ? afvalkuil 

117 115 0 Natuurlijk ? / 

118 116 1 Romeins greppel? afvalkuil 
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119 117 0 Romeins? paalgat afvalkuil 

120 118 1 Romeins ? afvalkuil 

121 119 1 Romeins ? afvalkuil 

122 120 1 Romeins greppel afvalkuil 

123 121 0 Romeins? ? opvulling 

124 122 0 Natuurlijk ? / 

125 123 1 Romeins ? afvalkuil 

126 124 0 Romeins? ? paalgat? opvulling 

127 125 1 Natuurlijk ? / 

128 126 1 Romeins paalgat? afvalkuil 

129 127 1 Romeins 
paalgat? (in natuurlijk 

spoor?) afvalkuil 

130 128 1 Romeins paalgat? afvalkuil 

131 129 1 Romeins greppel afvalkuil 

132 130 A-B-C 1 Romeins 
silo's: drie 

aaneengesloten? afvalkuil 

133 131 1 Romeins ? afvalkuil 

134 132 0 Romeins? paalgat? afvalkuil 

135 133 0 Romeins? paalgat? afvalkuil 

136 134 0 ? Romeins ? ? 

137 135 1 Romeins ? afvalkuil 

138 136 0 Romeins? ? paalgat? opvulling 

139 137 1 Romeins ? afvalkuil. 

140 138 0 Romeins? ? afvalkuil. 

141 139 ? Romeins? ? afvalkuil. 

142 140 0 Romeins ? opvulling 

143 141 0 Romeins? opbouw Rom. weg? / 

144 Afdeklaag   142 1 Romeins afdeklaag met afval / 

145 143 1 Romeins 
afvalkuil dakpannen + 

brokken verbrande leem / 

146 144 1 Romeins 
afvalkuil dakpannen + 

brokken verbrande leem / 

147 145 1 Romeins 
afvalkuil dakpannen + 

brokken verbrande leem / 
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BIJLAGE II: Fotolijst 
 

In totaal zijn er tijdens het archeologisch onderzoek Asse-Nerviërsstraat 2008 3326 digitale foto’s 

genomen. Deze foto’s zijn gesorteerd volgens de dag waarop ze genomen werden en worden 

bewaard in een fotoarchief dat op verschillende DVD’s staat. Een bijhorende database vermeldt de 

data waarop de verschillende sporen gefotografeerd zijn waardoor de foto’s gemakkelijk terug te 

vinden zijn. Hieronder volgt een overzicht van de inhoud van deze DVD’s. 

 

DVD 1: 

- Foto’s proefsleuvenonderzoek VIOE/Dirk Pauwels 

- Foto’s van het terrein tijdens de aanvang van het onderzoek 

- Luchtfoto’s van het terrein genomen door de Luchtsteun van de Federale Politie 

- Foto’s van de Romeinse weg genomen door Bruno Vandermeulen (fotograaf K.U. Leuven) 

- Foto’s Opensleuvendag 

 

DVD 2: 

- Foto’s opgraving deel I (foto’s van de vlakken, de afzonderlijke sporen, de profielen, bijzondere 

vondsten en het werk op de opgraving). Periode 28/01/2008 t.e.m. 25/02/2008. 

 

DVD 3: 

- Foto’s opgraving deel II (foto’s van de vlakken, de afzonderlijke sporen, de profielen, bijzondere 

vondsten en het werk op de opgraving). Periode 26/02/2008 t.e.m. 12/03/2008. 

 

DVD 4: 

- Foto’s opgraving deel III (foto’s van de vlakken, de afzonderlijke sporen, de profielen, bijzondere 

vondsten en het werk op de opgraving). Periode 13/03/2008 t.e.m. 26/03/2008. 

 

DVD 5: 

- Foto’s opgraving deel IV (foto’s van de vlakken, de afzonderlijke sporen, de profielen, bijzondere 

vondsten en het werk op de opgraving). Periode 31/03/2008, 02/04/2008 en 04/04/2008. 

- Database van de data waarop elk spoor gefotografeerd werd. 

 

Bijkomend zullen de foto’s ook bewaard worden in de interne fotodatabank van de K.U. Leuven 

(Cumulus). 
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BIJLAGE III: Lijst van de genomen 
stalen 
 
1. Grondstalen voor macrobotanisch 
onderzoek 
 
- AN 08/ zone C 
Spoor 48, coupe AB, grondstaal onderste laag 
22/02/2008 
 
- AN 08/ zone C 
Spoor 48 
22/02/2008 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 87A (1) 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 87A (2) 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 95 (2) 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 95 (6) 
 
- AN 08/ zone C2 
Spoor 100, grondstaal (1) 
 
- AN 08/ zone C2 
Spoor 100, grondstaal (2) 
 
- AN 08/ zone C2 
Spoor 100, grondstaal (3) 
 
- AN 08/ zone A 
Spoor 112, grondstaal 
25/03/2008 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 130, 2 grondstalen van elk ongeveer 20l 
24/03/2008 
 
2. Pollenstalen 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 130, staal (1) 
21/03/2008 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 130, staal (2) 
21/03/2008 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 130, staal (3) 
21/03/2008 
 
- AN 08/ zone A 
Spoor 142, ‘zwarte laag’ – afdeklaag die over 
hele terrein lag 

26/03/2008 
 
- AN 08/ zone A 
Beige laag boven spoor 1, Romeinse weg 
26/03:2008 
 
3. Houtskoolstalen voor 14C-datering 
 
- AN 08/ zone A 
Spoor 1, houtskool van tussen de bovenste 
steenlaag 
 
- AN 08/ zone C 
Spoor 45 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 52 
28/02/2008 
 
- AN 08/ zone D 
Spoor 67 
 
- AN 08/ Zone B 
Spoor 95 
 
- AN 08/ zone C2 
Spoor 100 
 
- AN 08/ zone A 
Spoor 112, houtskool 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 130, middendeel 
19/03/2008 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 130 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 130, houtskool uit lens in het oostelijk 
deel van het spoor 
19/03/2008 
 
- AN 08/ zone B 
Spoor 130, houtskool uit de zuidelijk deel (nabij 
de Romeinse weg) 
19/03/2008 
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BIJLAGE IV: Lijst veldtekeningen 
profielen 
 
Alle profielen werden ingetekend op schaal 
1:20 
 
Zone A 
 
- Spoor 1 + 2 + 3, coupe AB 
- Spoor 1, zuidprofiel over de Romeinse weg 
- Spoor 111 + 112 + 3 (deel), coupe AB 
 
Zone B 
 
- Spoor 52, coupe AB 
- Spoor 52, coupe CD 
- Spoor 54, coupe AB 
- Spoor 56, coupe AB 
- Spoor 57, coupe AB 
- Spoor 58 + 59, coupe AB 
- Spoor 60, coupe AB 
- Spoor 61, coupe AB 
- Spoor 62, coupe AB 
- Spoor 64, coupe AB 
- Spoor 66, coupe AB 
- Spoor 68, coupe AB 
- Spoor 84, coupe GH 
- Spoor 84 + 98, coupe CD 
- Spoor 84 + 98, coupe EF 
- Spoor 85 + 86, coupe AB 
- Spoor 87, coupe AB 
- Spoor 88, coupe AB 
- Spoor 89, coupe AB 
- Spoor 90, coupe AB 
- Spoor 92 + 93, coupe AB 
- Spoor 93, coupe AB 
- Spoor 94 + 95, coupe AB 
- Spoor 96, coupe AB 
- Spoor 97, coupe AB 
- Spoor 98, coupe AB 
- Spoor 99, coupe AB 
- Spoor 103, coupe AB 
- Spoor 113, coupe AB 
- Spoor 113, coupe CD 
- Spoor 113 + 131, coupe AB 
- Spoor 114, coupe AB 
- Spoor 115 + 118, coupe AB 
- Spoor 116 + 118 + 120 + 130 (?), coupe AB 
- Spoor 117, coupe AB 
- Spoor 119, coupe AB 
- Spoor 120, coupe AB 
- Spoor 122, coupe AB 
- Spoor 123, coupe AB 
- Spoor 124, coupe AB 
- Spoor 126, coupe AB 
- Spoor 127, coupe AB 
- Spoor 128, coupe AB 
- Spoor 129, coupe AB 
- Spoor 130, coupe GF 
- Spoor 130, coupe IJ 

- Spoor 130, coupe FK 
- Spoor 130, coupe KI 
- Spoor 132, coupe AB 
- Spoor 133, coupe AB 
 
Zone C 
 
- Spoor 36, coupe BA 
- Spoor 36, coupe DC 
- Spoor 37, coupe AB 
- Spoor 38, coupe AB 
- Spoor 39, coupe AB 
- Spoor 40, coupe AB 
- Spoor 41, coupe AB 
- Spoor 42, coupe AB 
- Spoor 43, coupe AB 
- Spoor 45, coupe AB 
- Spoor 46, coupe AE 
- Spoor 46, coupe DB 
- Spoor 46, coupe CE 
- Spoor 46, coupe ED 
- Spoor 48, coupe AB 
- Spoor 49, coupe AB 
- Spoor 50, coupe AB 
- Spoor 100, coupe AB 
- Spoor 101, coupe AB 
- Spoor 101, coupe CD 
- Spoor 101, coupe EF 
- Spoor 102, coupe AB 
- Spoor 104, coupe AB 
- Spoor 105, coupe AB 
- Spoor 105, coupe CD 
- Spoor 106, coupe AB 
- Spoor 107 + 108 + 100, coupe AB 
- Spoor 107 + 109, coupe AB 
- Spoor 110, coupe AB 
 
Zone D 
 
- Spoor 4, coupe AB 
- Spoor 5, coupe AB 
- Spoor 6, coupe AB 
- Spoor 7, coupe AB 
- Spoor 8, coupe AB 
- Spoor 10 A, coupe AB 
- Spoor 10 B en 10 C, coupe AB 
- Spoor 11 A, coupe AB 
- Spoor 11 A + 140, coupe CD 
- Spoor 11 A, coupe EF 
- Spoor 11 B, coupe AB 
- Spoor 12, coupe AB 
- Spoor 13, coupe AB 
- Spoor 14, coupe AB 
- Spoor 15, coupe AB 
- Spoor 16, coupe AB 
- Spoor 16, coupe ED 
- Spoor 17, coupe AB 
- Spoor 18, coupe AB 
- Spoor 19, coupe AB 
- Spoor 20, coupe AB 
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- Spoor 21, coupe AB 
- Spoor 22 + 23, coupe AB 
- Spoor 25, coupe AB 
- Spoor 26 + 30, coupe AB 
- Spoor 27, coupe AB 
- Spoor 28, coupe AB 
- Spoor 29, coupe AB 
- Spoor 31, coupe AB 
- Spoor 32, coupe AB 
- Spoor 34, coupe AB 
- Spoor 34, coupe ED 
- Spoor 35, coupe AB 
- Spoor 67, coupe EB 
- Spoor 67, coupe BA 
- Spoor 68, coupe AB 
- Spoor 69, coupe AB 
- Spoor 69, coupe CD 
- Spoor 69, coupe EF 
- Spoor 70, coupe AB 
- Spoor 71, coupe AB 
- Spoor 72 A + 72 B, coupe AB 
- Spoor 73, coupe AB 
- Spoor 74, coupe AB 
- Spoor 75, coupe AB 
- Spoor 76, coupe AB 
- Spoor 77, coupe AB 
- Spoor 78, coupe AB 
- Spoor 79, coupe AB 
- Spoor 80, coupe AB 
- Spoor 82, coupe AB 
- Spoor 82, coupe CD 
- Spoor 83, coupe AB 
 
Zone E 
 
- Spoor 135, coupe AB 
- Spoor 136, coupe AB 
- Spoor 137, coupe AB 
- Spoor 138, coupe AB (zie tekening 
oostprofiel) 
- Spoor 139, coupe AB (zie tekening 
oostprofiel) 
 
Profielen bouwput 
 
- Noordprofiel: niet kunnen intekenen wegens 
aanwezigheid kelders. 
- Oostprofiel: coupe AB over de volledige 
lengte. 
- Zuidprofiel: verschillende deelcoupes 

� coupe 1, AB 
� coupe 2, AB 
� coupe 3, AB 
� coupe 4, AB 
� coupe 5, AB 
� coupe boven spoor 52 
� coupe boven spoor 1 

- Westprofiel: niet kunnen intekenen wegens 
aanwezigheid kelders. 



 148 

BIJLAGE V: Lijst veldtekeningen grondplannen 
 
A. Grondplannen (schaal 1:20) 
 
- Zone A 
- Zone B 
- Zone C, noordelijk gedeelte 
- Zone C, centraal gedeelte 
- Zone D + E (westelijk deel) 
- Zone E, oostelijk deel 
 
B. Deelgrondplannen (schaal 1:20) 
 
- Spoor 87, DGP 1 (zone B) 
- Spoor 36, DGP 1 (zone C) 
- Spoor 36, DGP 2 (zone C) 
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BIJLAGE VI: Voorlopige inventaris archeologisch materiaal 
 
De uitzonderlijke grote hoeveelheid vondsten maakte het onmogelijk om reeds tijdens de voorziene 

periode voor de basisverwerking een volledige inventaris op te maken van de aangetroffen vondsten. 

In deze bijlage zal een voorlopig overzicht gegeven worden van de grote materiaalcategorieën die 

opgegraven werden. In een tweede fase van de verwerking zal dit materiaal verder geïnventariseerd 

worden. 

 

1.1. Bouwmaterialen  

Bij de bouwmateriaal onderscheiden we in eerste instantie fragmenten van tegulae en imbrices. 

Opvallend daarbij was de aanwezigheid van enkele misbaksels van Romeinse dakpannen. 

Daarnaast kunnen ook de brokken verbrande leem en de stukken kalkzandsteen van de Romeinse 

weg als bouwmaterialen beschouwd worden. 

 

1.2. Aardewerk  

De afvalkuilen verspreid over het opgravingsterrein bevatten hoofdzakelijk aardewerk. Geschat wordt 

dat er in totaal ongeveer een paar duizend stukken aangetroffen werden. De overgrote meerderheid 

bestaat echter uit kleine fragmenten. Naast het geïmporteerd luxevaatwerk (terra sigillata, terra 

nigra,…) werden ook fragmenten van kookpotten, borden, schalen, kruiken, kommen, wrijfschalen, 

amforen en voorraadpotten opgegraven. Op sommige fragmenten staat de naam van de 

pottenbakker, andere stukken zijn mooi versierd. Opvallend was de aanwezigheid van een intacte 

schaal in terra nigra met astraal motief, een deel van een wierrookbrander, een Mercuriusvaas en een 

intacte pot in reducerend gebakken aardewerk. Op basis van al dit materiaal kan de opvulling van 

deze kuilen gedateerd worden tussen de tweede helft van de 1
ste

 eeuw en het begin van de 3
de

 eeuw 

n.C. In een volgende fase zullen al deze stukken verder geïnventariseerd en bestudeerd worden. 

 

1.3. Glas 

In de vulling van enkele kuilen werden glasfragmenten aangetroffen. Daarbij betrof het telkens kleine 

fragmenten en dus geen intacte glazen objecten. Wel konden handvaten en rand-, wand- en 

bodemfragmenten van schaaltjes, kleine flesjes, grotere prismaflessen en ribbenschalen 

onderscheiden worden. Bijkomend werden nog enkele stukken vensterglas gevonden. 

 

1.4. Metalen voorwerpen 

In de vulling van de verschillende kuilen, grachten en greppels en zelfs tussen de stenen van de 

Romeinse weg werden enkele metalen voorwerpen opgegraven. Het betreft objecten in brons en ijzer. 

Bijkomend werden ook talrijke metaalvondsten gerecupereerd tijdens het screenen van de afvalhopen 

en de opgravingsvlakken met de metaaldetector. Er werden geen gouden of zilveren voorwerpen 

gevonden. 



 150 

 

1.4.1. Bronzen voorwerpen 

  A. Munten 

Binnen een opgraving vormen munten een belangrijke vondstencategorie om sporen en structuren 

een relatieve datering te geven (terminus post quem of terminus ante quem). De eerste fase van het 

onderzoek aan de Nerviërsstraat 60 leverde in totaal slechts één Romeinse bronsmunt op. Ze werd 

aangetroffen in de vulling die tussen de stenen van de Romeinse weg aanwezig was. 

 

Beschrijving van de munt: 

 

- Sestertius van Julia Aquilia Severa, onder Elagabalus, 220-222 n.C. 

- Gewicht: 22,21 gram. 

- Voorzijde: Gezicht/buste van een vrouw met diadeem naar rechts gekeerd. 

  IVLIAA]QVIL[LIA SEVERA AVG 

- Keerzijde: Staande figuur naar links gekeerd, omgeven door de letters S.C. De figuur houdt in de 

ene hand een dubbele hoorn des overvloeds vast en in de andere hand een patera. Aan de 

rechterkant staat een ster. 

  [C]ONCORDIA 

- Determinatie: RIC 390. 

 

  B. Overige bronzen voorwerpen 

Behalve de munten werden er in totaal nog enkele andere bronzen voorwerpen aangetroffen. 

Onderstaande lijst geeft een volledig overzicht van alle bronzen voorwerpen. 

 

ID Site Archeologische 
periode 

Materiaal Voorwerp Context 

34 = B1 AN-08 Romeinse periode Brons Half ringetje Spoor 1 (1/02/2008) 

35 = B2 AN-08 Romeinse periode Brons Dun plaatje (van 

fibula?) 

Spoor 1 (1/02/2008) 

36 = B3 AN-08 Romeinse periode Brons Paardentuig of 

wagenelement? 

Spoor 2 (3/02/2008) 

37 = B4 AN-08 Romeinse periode Brons Plaatje van fibula Spoor 1 (6/02/2008) 

38 = B5 AN-08 Romeinse periode Brons Naald fibula Spoor 11 (week 7) 

39 = B6 AN-08 Romeinse periode Brons Knopje Losse vondst (week 8) 

40 = B7 AN-08 Romeinse periode Brons Munt of plaatje? Spoor 4 (week 8) 

41 = B8 AN-08 Romeinse periode Brons Staafje van 

fibula? 

Spoor 45 (18/02/08) 

42 = B9 AN-08 Romeinse periode Brons + ijzer Knipmes met 

dierenmotief 

Spoor 48 (week 8) 

43 = B10 AN-08 Romeinse periode Brons Siervoorwerp?? Spoor 52 (28/02/08) 
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44 = B11 AN-08 Romeinse periode Brons Fibula Spoor 103 (7/03/08) 

45 = B12 AN-08 Romeinse periode Brons Munt? Spoor 87 (14/03/08) 

 

1.4.2. Ijzeren voorwerpen 

Behalve voorwerpen in brons konden in de verschillende contexten enkele ijzeren objecten 

gerecupereerd worden. In de meeste gevallen gaat het om kleine nagels, constructienagels en 

krammen. Onderstaande lijst geeft een volledig overzicht van deze ijzeren voorwerpen. 

 

ID Site Archeologische 
periode 

Materiaal Voorwerp Context 

47 AN-08 Romeinse periode IJzer Uiteinde dolk Spoor 1 (2/02/08) 

48 AN-08 Romeinse periode IJzer Deel van een 

weegschaal? 

Spoor 1 (2/02/08) 

 

1.4.3. Metaalafval 

Opvallend was de grote hoeveelheid metaalafval dat in verschillende afvalkuilen en in de 

dempingslaag bovenop de Romeinse weg aangetroffen werd. Het afval bestond voornamelijk uit 

metaalslakken die in een volgende fase van de verwerking verder onderzocht zullen worden. In ieder 

geval wijst dit afval op de aanwezigheid van metaalproductie in de onmiddellijke omgeving van de site. 

Sporen van ovenstructuren werden niet aangetroffen. 

 

1.5. Bot 

In de vulling van heel wat afvalkuilen maar vooral in het dempingspakket bovenop de Romeinse weg 

werden in totaal enkele duizenden stukken dierlijk botmateriaal aangetroffen. Het gaat telkens om 

fragmenten die in meer of mindere mate bewaard waren. Volledige skeletten van dieren werden niet 

aangetroffen. Al deze faunaresten worden momenteel onderzocht door specialisten van het Koninklijk 

Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 
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BIJLAGE VII: Publiekswerking en media-aandacht 
 
Naar aanleiding van de vondst van de Romeinse weg werd een persmededeling opgesteld die op 18 

februari 2008 door de persdienst van de K.U. Leuven verspreid werd. In de media werd in de 

daaropvolgende dagen heel wat aandacht besteed aan het archeologisch onderzoek. Radio 2, ROB-

TV en Ring-TV berichtten in hun nieuwsuitzendingen van 19 februari 2008 over de vondst van een 

geplaveide Romeinse weg (Fig. 95). VRT Radio 2 en Studio Brussel wijdden een apart interview met 

Kristine Magerman over de vondsten aan de Nerviërsstraat. Daarnaast schreven ook heel wat 

regionale kranten (Het Nieuwsblad, het Laatste Nieuws) maar ook nationale kranten (De Morgen) een 

artikel over het belang van het archeologisch onderzoek aan de Nerviërsstraat in Asse.  

 

Op 24 januari 2008 organiseerde de K.U. Leuven een Opensleuvendag waarop het geïnteresseerde 

publiek de Romeinse weg van dichtbij kon komen bekijken. Tijdens verschillende rondleidingen werd 

uitleg gegeven over het Romeins verleden van Asse, de werkwijze tijdens een archeologisch 

onderzoek en de vondsten die reeds aan het licht kwamen. Ruim 500 personen bezochten die dag de 

archeologische site (Fig. 96). 

 

Daarnaast werd de site ook bezocht door twee klassen van telkens 20 leerlingen onder begeleiding 

van hun leerkrachten in het kader van het vak Latijn en geschiedenis. 

 

Het archeologisch onderzoek aan de Nerviërsstraat in Asse had dus niet alleen een 

wetenschappelijke waarde maar ook een educatieve en publieksgerichte functie. 

 

    
 

Fig. 95: Een cameraploeg aan het werk op de opgraving. 

Fig. 96: Terreinverantwoordelijke Kristine Magerman geeft uitleg aan 

één van de vele groepen die de opgraving bezochten tijdens de Open-Sleuvendag. 
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DEEL 2: ASSE-NERVIËRSSTRAAT 60,  

OPGRAVING 2010 (FASE 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 



 155 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN HET TERREIN 
 
 

Opgraving X Prospectie  

  

Vergunningsnummer:   2010/398, 10-28699 

Datum aanvraag: 28/10/2010 

Naam aanvrager: Kristine Magerman 

Naam site: Asse-Nerviërsstraat 

 

Gemeente:   Asse 

Plaats:    Asse-Nerviërsstraat 60 

Toponiem:   Kalkoven 

Provincie:   Vlaams-Brabant 

Opdrachtgever:  Regie der Gebouwen, Directie Vlaams-Brabant 

Uitvoerder:   Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Archeologie 

Blijde-Inkomststraat   21, bus 3313 

3000   Leuven 

Projectverantwoordelijke: Prof. Dr. Marc Lodewijckx 

Terreinverantwoordelijke: Kristine Magerman 

Assistent-archeologen:  / 

Arbeiders: Ahmed Rachid Ourdighi via het OCMW Asse 

Bevoegd gezag:  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Agentschap Ruimte en Erfgoed – Vlaams-Brabant 

Mevr. Els Patrouille  

Blijde Inkomststraat   103-105 

3000   Leuven 

Administratief nummer opgravingsvergunning: 

2010/398: vergunning tot het uitvoeren van een archeologische 

opgraving, verleend aan Magerman Kristine 

Locatie onderzoeksgebied: Zone ten noordoosten van de huidige dorpskern van Asse, tussen de  

Nerviërsstraat en de Prieelstraat. 

Omvang onderzoekszone: 180 m² 

Kadastrale gegevens: Asse, 2° Afdeling, Sectie B, Blad 1, Perceel 81 B, 81 C, 81 N en 82 

F2. 

Periode terreinwerk: 15 november 2010 tot en met 26 november 2010 

Archeologische perioden: Romeinse periode en post-middeleeuwse periode. 

Complextype:  Romeinse nederzetting (vicus) 

Beheer en plaats opgravingsdocumentatie: 

    Agilas vzw, Vrijthout 13, 1730 Asse 

    Depot Agilas vzw, Z5 Mollem 30, 1730 Asse 
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De documentatie bestaat uit een sporenlijst (Bijlage I), een fotolijst van 

de aanwezige fotodatabank (Cumulus K.U. Leuven, Onderzoeks-

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

veldtekeningen met een overzichtslijst (Bijlage IV), grondplannen met 

een overzichtslijst (Bijlage V) en een inventaris van het archeologisch 

materiaal (Bijlage VI). Het opgravingsdagboek wordt bewaard op het 

depot van Agilas vzw met een kopij in het bezit van de 

Onderzoekseenheid Archeologie K.U. Leuven. 

Beheer en plaats vondsten (vanaf januari 2011): 

    Agilas vzw, Vrijthout 13, 1730 Asse 

    Depot Agilas vzw, Z5 Mollem 30, 1730 Asse 

Contact Kristine Magerman: E-mail: kristine.magerman@telenet.be 

    Tel.: 0474/29.95.67 



 157 

5. Het archeologisch onderzoek langsheen de Nerviërsstraat, fase 2 

 

5.1. Aanleiding van het archeologisch onderzoek 

De directe aanleiding voor deze tweede fase van het archeologisch onderzoek op de percelen van de 

Regie der Gebouwen waren de concrete plannen voor de inplanting van een elektriciteitscabine en de 

aanleg van de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, optische kabel en telefoon) tussen de 

Nerviërsstraat en de nieuwbouw van de Federale Politie. 

 

Voor de aanleg van deze nutsleidingen werd een 150 m lange sleuf uitgegraven met een breedte 

tussen 1,00 m en 1,40 m en een maximale diepte van 1,20 m onder het maaiveld waardoor het 

aanwezige archeologische patrimonium bedreigd werd (Fig. 97). 

 

 
 

Fig. 97: Luchtfoto van het betrokken gebied met de aanduiding van de sleuven van de nutsleidingen  

(© Dienst Luchtsteun Federale Politie). 

 

Gelet op het feit dat de inplanting van deze nieuwbouw uitgaat van een overheidsinstelling (de Regie 

der Gebouwen, Directie Vlaams-Brabant), ressorteert de bouwvergunning onder artikel 5 van het 

decreet van 30 juni 1993, houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium (Belgisch 

Staatsblad van 15 september 1993), gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 

10 maart 2006 (Belgisch Staatsblad 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006), genoemd het 

archeologiedecreet en rekening houdend met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 

tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch 
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patrimonium, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 23 juni 2006 

en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 15.07.1994, 09.06.2004, 22.08.2006 en 11.01.2010). 

 

In het kader van dit decreet werd het dossier ter advies voorgelegd aan de erfgoedconsulenten van 

het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Omdat er tijdens de eerste fase van het archeologisch onderzoek 

reeds talrijke archeologische sporen en structuren aan het licht gekomen waren, besliste het 

Agentschap Ruimte en Erfgoed om gedurende 10 werkdagen (exclusief weerverlet) een vlakdekkend 

archeologisch onderzoek uit te voeren in de zone die bedreigd werd door de aanleg van de 

nutsleidingen en de inplanting van de elektriciteitscabine. 

 

5.2. Betrokken partijen 

Midden oktober 2010 contacteerde de Regie der Gebouwen de Onderzoekseenheid Archeologie van 

de K.U. Leuven voor de uitvoer van deze kleinschalige opgraving. Aangezien de K.U .Leuven de 

eerste fase van het onderzoek ook uitgevoerd had, was ze bereid om ook de tweede fase op zich te 

nemen. Op 27 oktober 2010 werd het contract tussen de Regie der Gebouwen en de K.U. Leuven 

ondertekend. Op 16 oktober 2010 stuurde de K.U. Leuven haar aanvraag tot het bekomen van een 

opgravingsvergunning op naar het Agentschap Ruimte en Erfgoed (Dhr. Raf Ribbens). Op 10 

november keurde het Agentschap Ruimte en Erfgoed de aanvraag goed zodat de K.U. Leuven op 15 

november het archeologisch onderzoek kon aanvatten. 

 

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven onder 

de verantwoordelijkheid en algemene leiding van prof. Dr. Marc Lodewijckx. De dagelijkse leiding was 

in handen van terreinverantwoordelijke Kristine Magerman uit Asse, licentiate Archeologie en 

projectarcheologe, die als wetenschappelijk medewerkster verbonden is aan de Onderzoekseenheid 

Archeologie. Rekening houdend met de beperkte oppervlakte en de korte opgravingsperiode werden 

er op vraag van het Agentschap Ruimte en Erfgoed geen bijkomende archeologen in dienst genomen. 

Conform de bijzondere voorwaarden voor het archeologisch project werd er via het OCMW van Asse 

nog één arbeider aangeworven, met name Ahmed Rachid Ourdighi. Tevens konden we beroep doen 

op een zestal vrijwilligers van de archeologische vereniging van Asse, Agilas vzw, die op regelmatige 

tijdstippen een handje kwamen toesteken. 

 
In het kader van de uitvoering van het Verdrag van Malta nam de Regie der Gebouwen de kosten van 

het archeologisch onderzoek op zich. De Gemeente Asse stelde via het OCMW één arbeidskracht ter 

beschikking voor de duur van het project en voorzag opnieuw enkele lokalen voor een voorlopige 

opslag en verwerking van het archeologisch materiaal. De bouwheer, de Regie der Gebouwen, stelde 

een veiligheidscoördinator ter beschikking en de algemene aannemer van de werken leverde 

werfhekkens en afsluitmatten. De archeologische vereniging van Asse, Agilas vzw, zorgde voor het 

opgravingsmateriaal en een total station voor het inmeten van de sleuven. 
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5.3. Basisvoorwaarden en beperkingen 

5.3.1. Tracé van de nutsleidingen 

Het archeologisch onderzoek beperkte zich tot het opgraven van de sporen aanwezig in de sleuven 

die voorzien waren voor de aanleg van de nutsleidingen. De exacte plaats van deze sleuven werd 

bepaald door de bouwheer, de algemene aannemer en de nutsmaatschappijen. Het meest zuidelijk 

gedeelte van de sleuf (werkput 2) werd aangelegd in de zone van de bouwput waar de opgraving in 

2008 plaatsgevonden had en die door de toenmalige aannemer opgevuld werd met het puin van de 

afgebroken rijkswachtershuizen. Deze zone was dan ook zwaar verstoord zodat er geen 

archeologische sporen of structuren herkend konden worden. De rest van de sleuf volgde grotendeels 

de plaatsen waar de huidige gas- en elektriciteitsleidingen zich bevinden zodat ook hier zware 

verstoringen van het archeologisch patrimonium werden waargenomen. 

 

5.3.2. Dieptebeperking 

Voor de volledige oppervlakte van de bouwput dienden we rekening te houden met een contractueel 

overeengekomen dieptebeperking van 1,20 m onder het maaiveld en dit om stabiliteitsproblemen te 

vermijden. Het gevolg hiervan was dat sommige archeologische sporen niet tot op het vereiste 

archeologische niveau vrijgelegd konden worden waardoor een interpretatie vaak hypothetisch blijft. 

Andere archeologische sporen konden enkel in het grondvlak opgetekend en gefotografeerd worden 

zonder ze verder te onderzoeken. 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. 

 

5.3.3. Proefputten in opdracht van de bouwheer 

In opdracht van de bouwheer en in samenspraak met de algemene aannemer en de 

nutsmaatschappijen werden er, voorafgaandelijk aan de werken, op verschillende plaatsen 

proefputten met een diepte van 40 à 60 cm gegraven. Deze hadden als doel om het traject voor de 

nutsleidingen te bepalen en te controleren op de aanwezigheid van bestaande ondergrondse 

leidingen. Deze ingreep in de bodem werd door de bouwheer niet gemeld bij het bevoegde 

Agentschap en bijgevolg niet opgevolgd door een archeoloog. Het gevolg was dat de meest westelijke 

proefput de Romeinse pottenbakkersoven middendoor sneed en het archeologisch onderzoek van de 

oven enigszins bemoeilijkt werd. De andere proefputten hadden geen schade aangebracht aan de 

archeologische sporen in de ondergrond.  

 

5.4. Doelstellingen 

De bedoeling van het project was het uitvoeren van een kwalitatief archeologisch onderzoek, volgens 

de bepalingen van het Verdrag van Malta en volgens de normen van de K.U. Leuven als 

wetenschappelijke instelling. 
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Dit archeologisch onderzoek is een voorbeeld van een preventieve opgraving in het kader van 

'contractarcheologie'. Het onderzoek heeft dan ook in de eerste plaats tot doel de archeologische 

sporen op de betrokken percelen, preventief aan de inplanting van de nieuwbouw en de aanleg van 

de nutsvoorzieningen, te lokaliseren, op een systematische manier op te graven, verder te typeren en 

te bestuderen, te publiceren in een omstandig eindrapport en in wetenschappelijke literatuur en dit 

binnen een bepaald tijdsbestek en aan de hand van een welomlijnd budget. 

 

Binnen dit kader waren diverse activiteiten noodzakelijk, m.n. 

- het uitvoeren van een archeologisch onderzoek van alle sporen die aan het licht komen tijdens de 

opgravingen op de betrokken percelen, 

- het documenteren, conserveren, administratief verwerken, wetenschappelijk analyseren en opslaan 

van de archeologische resten,  

- het schrijven van een opgravingsrapport, 

- de uitwerking van wetenschappelijke en vulgariserende publicaties over de resultaten van het 

onderzoek. 

 

De wetenschappelijke doelstelling van het project bestaat er in de Romeinse vicus van Asse beter te 

leren kennen en een beter inzicht te verkrijgen in de aard en structuur van de bewoning, de historiek 

en de verschillende andere activiteiten (economische, sociale, religieuze, funeraire,…) die in de 

Romeinse periode plaatsvonden aan de noordoostelijke rand van de nederzetting. 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. 

 

5.5. Terreinomstandigheden 

De weersomstandigheden tijdens het archeologisch onderzoek waren voldoende gunstig zodat geen 

weerverlet ingeroepen werd. Tijdens het begin van de tweede werkweek regende het wel enkele vrij 

hard waardoor het archeologisch onderzoek enkele uren stilgelegd werd. De tweede helft van deze 

week bracht sneeuw en vorst met zich mee waardoor het archeologisch onderzoek sterk bemoeilijkt 

en vertraagd werd. Sommige sporen konden daardoor niet volledig onderzocht worden. Van sommige 

profielen kon enkel een foto en dus geen tekening gemaakt worden. Er werd prioriteit gegeven aan 

het goed registreren en documenteren van de Romeinse pottenbakkersoven. Boven deze structuur 

werd dan ook een tent geplaatst waardoor het onderzoek ook tijdens periodes van hevige regen- of 

sneeuwval kon blijven voortduren. 

 

Ondanks de soms minder gunstige opgravingsomstandigheden leverde het archeologisch onderzoek 

enkele opmerkelijke en interessante resultaten op. 
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5.6. Methodiek 

5.6.1. Indeling van de onderzoekszone in werkputten 

Het totaal op te graven terrein had een oppervlakte van ongeveer 180 m². Het opgravingsterrein werd 

onderverdeeld in verschillende werkputten: werkput 1, 2, 3, 4 en 5. Werkput 1 is de zone waar de 

elektriciteitscabine zal worden ingeplant. De sleuf die vertrekt ter hoogte van de eerste 

rijkswachterswoning en in zuidelijke richting doorloopt, is werkput 2. Werkput 3 is de sleuf die vertrekt 

aan de Nerviërsstraat en in oostelijke richting naar het eerste rijkswachtershuis loopt. Werkput 4 vormt 

de verbindingssleuf tussen werkput 1 en werkput 3 terwijl werkput 5 het waterbekken vóór het huidig 

gebouw van de Federale Politie verbindt met werkput 3 (Fig. 98). 

 

 

Fig. 98: Overzicht van de verschillende werkputten op het terrein. 

 

5.6.2. Onderzoeksmethode 

Na het machinaal openleggen van de verschillende zones werd elke eenheid opgeschaafd en 

uitvoerig gefotografeerd. Zones die te zwaar verstoord waren door recent puin of door de 

aanwezigheid van nog in gebruik zijnde nutsleidingen werden niet opgeschaafd maar enkel 

gefotografeerd. De aanwezige sporen werden opgeschaafd, voorzien van een uniek nummer, 

gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20, beschreven en de hoogte ervan bepaald. Vervolgens werd 

de meerderheid van de sporen gecoupeerd. De profielen werden gefotografeerd, ingetekend op 

schaal 1/20 en beschreven. Het archeologisch materiaal werd per context en per materiaalcategorie 

gesorteerd (aardewerk, bronzen voorwerpen, ijzeren voorwerpen, dierlijk botmateriaal, 

bouwmaterialen, metaalslakken en glas). 
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Voor het onderzoek van de pottenbakkersoven werd een aangepaste onderzoeksmethode toegepast 

waarbij geprobeerd werd om, rekening houdend met de beperkte tijd, zoveel mogelijk informatie te 

verzamelen. Hiervoor werd het grondplan van de oven op vier verschillende niveaus gefotografeerd 

en ingetekend en werden er enkele gerichte coupes gemaakt met het oog op het documenteren van 

de belangrijkste ovenelementen waaronder de pijler, de wanden, het stookkanaal en de stookkuil. Alle 

tekeningen van de oven werden op schaal 1/10 gemaakt. 

 

Omwille van de beperkte tijd voor de uitvoer van het archeologisch onderzoek werd er beslist om de 

tweede helft van de meeste archeologische sporen te laten zitten. Enkel bij een aantal belangrijkere 

sporen werd ook de tweede helft of een gedeelte ervan onderzocht. 

 

Van verschillende contexten werden grondmonsters genomen om tijdens de verwerking verder uit te 

zeven en te bestuderen (monsters voor archeozoölogisch onderzoek, grondstalen van de vulling van 

de oven en monsters van de vuurmond en de vuurmondwanden van de oven).  



 163 

5.7. Resultaten 

5.7.1. Algemeen 

Tijdens de tweede fase van het archeologisch onderzoek werden er 26 spoornummers gegeven. 

Twee ervan werden gegeven aan verkleuringen die uiteindelijk konden worden toegeschreven aan de 

Romeinse pottenbakkersoven (spoor 4). Daardoor kon het totaal aantal sporen uiteindelijk herleid 

worden tot 24. 

 

Twee van deze sporen (= 8,3%) konden als natuurlijke fenomenen beschouwd worden. Omwille van 

de beperkte opgravingstijd werden zij niet verder onderzocht. Bijgevolg zullen ze in dit verslag buiten 

beschouwing gelaten worden. 

Een groot gedeelte van de oppervlakte bleek zwaar verstoord te zijn door de aanwezigheid van 

nutsleidingen en door recent puin, afkomstig van de afbraak van de rijkswachterswoningen. Aan deze 

sporen werden geen spoornummers toegekend. Zij zullen in dit verslag slechts oppervlakkig 

behandeld worden. 

Enkele andere verkleuringen konden pas na verder onderzoek als recente sporen of mogelijk recente 

sporen geïnterpreteerd worden. In totaal gaat het hier om respectievelijk vijf (= 20,8%) en vier (= 

16,6%) sporen 

De meerderheid van de sporen kon met zekerheid in de Romeinse periode gedateerd worden: 11 in 

totaal (= 45,8%). Hiervan waren er twee verstoord door de aanwezigheid van 20
ste

-eeuwse 

nutsleidingen. Twee sporen konden mogelijk in de Romeinse periode gedateerd worden. Eén daarvan 

was eveneens verstoord door de aanwezigheid van een recente nutsleiding (Fig. 99). 

 

Sporen of structuren uit de pré-Romeinse periode (Prehistorie, Bronstijd of IJzertijd) of uit de 

Middeleeuwen werden niet aangetroffen tijdens de tweede fase. 
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Fig. 99: Grafisch overzicht van het aantal sporen per archeologische periode. 
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5.7.2. Grondplan van de site 

Alle geregistreerde sporen, inclusief de zones met de recente verstoringen, werden in grondplan ingetekend en gedigitaliseerd. Dit resulteerde in een 

grondplan van het opgravingsterrein dat aansluit op het grondplan van 2008. Van de oven werd op vier verschillende niveaus een plan ingetekend. Deze 

worden in een volgend hoofdstuk verder in detail besproken. Een duidelijkere versie van dit grondplan, afgedrukt op een grotere schaal is toegevoegd aan dit 

eindverslag. 

 

 
Fig. 100: Algemeen grondplan van het opgravingsterrein met de aanduiding van de aangetroffen sporen. 
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5.7.3. Resultaten per archeologische periode 

A. Recente verstoringen 

Een groot gedeelte van het opgravingsvlak bleek zwaar verstoord te zijn. Aan deze verstoringen werd 

geen spoornummer toegekend. Volledigheidshalve zal hiervan een kort overzicht geschetst worden. 

 

1. Werkput 2 

Het zuidelijke gedeelte van deze werkput, parallel aan de nieuwbouw van de Federale Politie, werd 

gedeeltelijk aangelegd in het westelijk gedeelte van zone A van het opgravingsterrein van 2008. 

Daarom werd verwacht om de zogenaamde dark earth hier opnieuw aan te treffen. Door de grote 

aanwezigheid van recent puin (leidingen, beton, kiezels, stabilisé,…) op deze plaats, afkomstig van de 

afbraak van de rijkswachterswoningen, konden echter geen archeologische sporen herkend worden 

(Fig. 101 en 102). Vermoed wordt dat de laat-Romeinse dempingslagen, bij het uitgraven van de 

bouwput voor de nieuwbouw van de Federale Politie, hier weggegraven werden. Deze zone kan dan 

ook buiten beschouwing gelaten worden. 

 

    
 

Fig. 101 en 102: Zicht op het recent puin in het zuidelijk gedeelte van werkput 2. 
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2. Werkput 3 

Deze werkput werd onderverdeeld in 7 subzones (F0, F1, F2, F3, F4, F5 en F6). Archeologische 

sporen konden enkel waargenomen worden in subzone F0, het meeste westelijk gedeelte van de 

werkput. Subzones F1, F2, F3, F4 en F6 waren zwaar verstoord door een centraal gelegen nog in 

gebruik zijnde gasleiding, de aanwezigheid van elektrische leidingen, recent puin en de aanwezigheid 

van een stenen regenwaterput. In dit gedeelte van werkput 3 bleef slechts een strook van 20 à 40 cm 

moederbodem over waarop geen archeologische sporen herkend werden (Fig. 103, 104, 105 en 106). 

Enkel subzone F5 bleek niet verstoord te zijn. Archeologische sporen ontbraken hier volledig (Fig. 

107). 

 

    
 

         Fig. 103: Zicht op subzone F2. Fig. 104: Zicht op subzone F3. 

 

    
 

         Fig. 105: Zicht op subzone F4. Fig. 106: Zicht op subzone F6. 
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Fig. 107: Zicht op subzone F5. 

 

B. 20
ste

 eeuw 

In totaal werden negen sporen aangeduid waarvan, op basis van verder onderzoek, vijf met zekerheid 

en vier mogelijk als 20
ste

-eeuws beschouwd konden worden. 

 

1. Met zekerheid 

Tot deze categorie behoren de sporen 7, 11, 12, 16 en 18. Zij worden hieronder verder in detail 

besproken (Fig. 108 en 109). 

 

1.1. Kenmerken 

 

Spoornummer 

Opgravingsvlak: 

vorm en 

afmetingen 

Profiel:  

vorm en 

maximumdiepte 

Vulling Opmerking 

WERKPUT 2 

11 / Onregelmatig U-

vormig profiel met 

schuin aflopende 

wanden en een 

vlakke bodem. 

Maximumdiepte: 

40 cm. 

Homogene tot licht 

heterogene grijze, 

lemige tot licht 

kleiige vulling met 

baksteenpartikels, 

verspreide houts-

koolpartikels en rol-

keien. 

Enkel zichtbaar 

in de profiel-

wand van de 

werkput. 

Deze kuil wordt 

gesneden door 

andere recente 

verstoringen en 
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snijdt zelf spoor 

10. 

12 Deel van een 

langwerpig, recht-

hoekig (?) spoor 

met een zichtbare 

breedte van 60 à 

70 cm en een 

zichtbare lengte 

van 1,50 m. 

Regelmatig U-

vormig profiel met 

rechte wanden. 

Het einde van dit 

spoor werd om-

wille van de 

opgelegde diepte-

beperking niet 

bereikt. 

Heterogene, gele 

tot bruingrijze, lemi-

ge eerder losse 

vulling met recent 

materiaal en ver-

mengd Romeins 

materiaal. 

Wegens tijds-

gebrek en de 

slechte weers-

omstandigheden 

kon geen teke-

ning van het 

profiel gemaakt 

worden. 

16 (Fig. 108) Rechthoekige 

band in de cen-

trale zone van de 

werkput met een 

breedte van 50 

cm en een zicht-

bare lengte van 

3,40 m. 

Regelmatig U-

vormig profiel met 

rechte wanden. 

Op een diepte 

van 40 cm onder 

het sleufopper-

vlak kwam een 

rioleringsbuis te-

voorschijn. 

Heterogene gele tot 

grijze, lemige eer-

der losse vulling 

met rolkeien, houts-

koolspikkels en 

baksteenspikkels. 

 

18 (Fig. 108) Onregelmatige 

verkleuring met 

een breedte van 

1,60 m en een 

zichtbare lengte 

van 40 cm. 

/ Homogene, bruine, 

lemige vulling met 

rolkeien en frag-

menten baksteen of 

dakpan. 

Dit spoor snijdt 

spoor 17 en 

wordt gesneden 

door spoor 16. 

Omwille van de 

slechte weers-

omstandigheden 

en de beperkte 

opgravingstijd 

kon dit spoor 

niet gecoupeerd 

worden. 

WERKPUT 3 

7 Vierkant spoor 

met een zijde van 

20 cm. 

Regelmatig U-

vormig profiel met 

rechte wanden en 

een vlakke bo-

dem. Maximum-

diepte: 16 cm. 

Homogene, egaal 

grijze, lemige vul-

ling met houtskool-

spikkels. 
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     Fig. 108: Algemeen zicht        Fig. 109: Algemeen zicht op 

   op de sporen 16, 17 en 18.  het noordelijk gedeelte van werkput 2. 

 

1.2. Interpretatie 

Op basis van het materiaal in en de aard van de vulling kunnen al deze sporen in de 20
ste

 eeuw 

gedateerd worden. 

 

Spoor 7 lijkt een recent paalgat te zijn. Mogelijk vormt dit spoor het 

onderste restant van een verlichtingspaal die bij de aanvang van 

het onderzoek verwijderd werd (Fig. 110). 

 

Fig. 110: Coupe op spoor 7 

 

Spoor 11 kan als een recente kuil geïnterpreteerd worden die mogelijk samenhangt met de oprichting 

van de rijkswachtershuizen in de jaren ’60 of de aanleg van de toegangsweg naar deze huizen in 

dezelfde periode (Fig. 111). 

 

 
 

Fig. 111: Spoor 11 was enkel zichtbaar in het westelijk profiel van werkput 2. 
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Sporen 12 en 16 maken deel uit van een rechtlijnig traject dat in het midden van werkput 2 loopt en 

vertrekt aan beide zijden van de stenen put die zich centraal in deze zone bevindt (Fig. 108, 112 en 

113). Bij spoor 16 kwam op een diepte van 40 cm onder het sleufoppervlak een betonnen 

rioleringsbuis tevoorschijn (Fig. 113). Op die manier kunnen sporen 12 en 16 geïnterpreteerd worden 

als de aanlegsleuven van deze rioleringsbuis. 

 

    
 

            Fig. 112: Profiel van de sporen 12 en 22.         Fig. 113: Profiel van de sporen 17 en 16. 

 

Spoor 18 is een deel van een recente opvullingslaag die vermoedelijk bij de aanleg van de 

toegangswegen naar de rijkswachtershuizen tot stand kwam (Fig. 108). 

 

2. Mogelijk 

Tot deze categorie behoren de sporen 14, 15, 18 Bis en 19. Zij werden allemaal aangetroffen in het 

noordelijk gedeelte van werkput 2 en zullen hieronder verder in detail besproken worden (Fig. 114, 

115 en 116). 

 

2.1. Kenmerken 

 

Spoornummer 
Opgravingsvlak: 

vorm en afmetingen 
Vulling 

14 Onregelmatige ver-

kleuring met een 

zichtbare lengte van 60 

cm en een zichtbare 

breedte van 3,40 m. 

Homogene, bruingrijze, 

lemige vulling met 

houtskoolspikkels en 

baksteenfragmentjes. 

15 (Fig. 116) Onregelmatige ver-

kleuring met een 

zichtbare lengte van 70 

cm en een zichtbare 

Homogene, bruine tot 

bruingrijze, lemige vul-

ling met rolkeien, een 

beetje houtskool en 
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breedte van 1,00 m.  spikkels verbrande 

leem. 

18 Bis (Fig. 114 

en 115) 

Verkleuring met een 

zichtbare lengte van 60 

cm en een zichtbare 

breedte van 1,30 m. 

Homogene, grijze, le-

mige vulling met houts-

koolspikkels, baksteen-

fragmentjes, kiezels en 

verspitte leem. 

19 (Fig. 114) Verkleuring met een 

zichtbare lengte van 65 

cm en een zichtbare 

breedte van 80 cm. 

Homogene, grijze, le-

mige vulling met houts-

koolspikkels, baksteen-

fragmentjes, kiezels en 

verspitte leem. 

 

    
 

             Fig. 114: Algemeen zicht             Fig. 115: Detail van spoor 18 Bis 

          op de sporen 18 Bis en 19.            in het grondvlak. 

 

 
 

Fig. 116: Detail van spoor 15 in het grondvlak. 
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2.2. Interpretatie 

Omwille van de slechte weersomstandigheden en de beperkte opgravingstermijn konden deze vier 

sporen niet gecoupeerd worden. Aan het oppervlak vertonen zij echter grote gelijkenissen met spoor 

12. Al deze verkleuringen doorsneden de gele band die geïnterpreteerd werd als de aanlegsleuf uit de 

jaren ’60 voor de aanleg van een rioleringsbuis. Bovendien bevatten de vier sporen recent materiaal 

(vb. baksteenpartikels) in hun vulling. Hoewel de sporen niet verder onderzocht konden worden, 

bestaat er een sterk vermoeden dat het hier, naar analogie met spoor 12, telkens om recente 

verstoringen gaat die de aanlegsleuf van de rioleringsbuis doorsnijden. 

 

3. Besluit 

In totaal konden negen sporen met zekerheid of met een aan de zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid als recent beschouwd worden. De overgrote meerderheid van deze sporen bevond 

zich in het noordelijk gedeelte van werkput 2. Telkens kunnen ze in verband gebracht worden met de 

aanleg van de nutsleidingen en de toegangswegen van de voormalige rijkswachtershuizen in de jaren 

’60 van de vorige eeuw. Gelet op het feit dat er in de onmiddellijke nabijheid van deze sporen ook 

Romeins materiaal aangetroffen werd, kan vermoed worden dat er bij de aanleg van deze 

nutsleidingen verschillende Romeinse sporen vernield of omgewoeld werden (infra). 
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C. De Romeinse periode 

1. Inleiding 

De meerderheid van de onderzochte archeologische sporen (11 sporen – 45,8%) was afkomstig uit de 

Romeinse periode (Fig. 117). 

Het betreft enkele kuilen waarvan de primaire functie niet gekend is maar die in een tweede fase 

gevuld werden met nederzettingsafval, twee greppels, een pottenbakkersoven en de mogelijke 

restanten van de zogenaamde dark earth of de afwateringsgrachten van de Romeinse weg. 

In de hiernavolgende punten zullen deze verschillende sporen en structuren verder in detail 

besproken worden. 

 
 

 
Fig. 117: Opgravingsplan met de sporen die zeker uit de Romeinse periode dateren. 

Legende: 1: Pottenbakkersoven met stookkuil (sporen 4, 5 en 8). 

2: Greppel (spoor 3). 

3: Greppel (spoor 6). 

4: Kuilen met onduidelijke primaire functie (sporen 1 A, 1 B, 1 C en 1 D). 

5: Dark earth of afwateringsgrachten Romeinse weg (sporen 17 en 22). 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
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2. De Romeinse weg 

2.1. Geofysisch onderzoek als vervolgonderzoek op de opgraving in 2008 en 

vooronderzoek op de opgraving in 2010 

2.1.1. Inleiding 

In samenwerking met de archeologische vereniging van Asse, Agilas vzw, werd in 2010 een 

geofysisch onderzoek uitgevoerd op de percelen ten noorden en ten zuiden van het opgravingsterrein 

van 2008 en dus op de percelen waar in 2010 de sleuven van de nutsleidingen zouden uitgegraven 

worden. Dit geofysisch onderzoek kaderde binnen een grootschalig geofysisch onderzoek dat 

uitgevoerd werd op verschillende percelen die deel uitmaken van de Romeinse nederzetting van 

Asse. Het geofysisch onderzoek kon slechts worden uitgevoerd dankzij de financiële steun van de 

Vlaamse overheid, het Forum voor Erfgoedverenigingen en de Nationale Loterij. 

 

2.1.2. Onderzoekstechniek 

Het geofysisch onderzoek werd uitgevoerd in augustus 2010 door radarexpert Bram Van Meulebroeck 

en Patrick De Smedt verbonden aan de firma TECCON N.V. Tijdens het veldwerk was 

terreinverantwoordelijke Kristine Magerman ook aanwezig voor de wetenschappelijke begeleiding.  

 

Voor de metingen werd gebruik gemaakt van een 500 MHz radar/tracerantenne. Een 900 MHz 

antenne levert in principe een betere resolutie op. Deze antenne laat echter een minder diepe 

penetratie toe en is veel gevoeliger aan foutieve resultaten door schokken. Bij het radar/tracersysteem 

worden tussen de radarmetingen door ook tracermetingen uitgevoerd. Met de antenne kunnen 

metingen uitgevoerd worden tot circa 6 m onder het maaiveld.  

 

Tijdens het geofysisch onderzoek gebeurde de positionering door middel van een relatieve 

plaatsbepaling. Bij een absolute plaatsbepaling werkt men met één ontvanger. Een nauwkeurigheid 

tot op enkele meters is hierbij haalbaar. Indien men nauwkeuriger wil gaan, is een tweede ontvanger 

op een gekend referentiepunt noodzakelijk. Het Flemisch Positioning Service (FLEPOS) heeft 38 

basisstations in Vlaanderen waarop een tweede ontvanger beschikbaar is. Dit basisstation ligt op een 

afstand van minder dan 17 km van het te onderzoeken terrein (Fig. 118).
130

 

 

Bij de positionering stond de productiviteit van het GPS signaal hoger in het vaandel dan uiterste 

precisie. Hierdoor was het mogelijk om op korte tijd een groot gebied met een aanvaardbare 

nauwkeurigheid in te meten. De fout bedroeg maximaal enkele centimeters. 

Er dient sowieso rekening gehouden te worden met kleine fouten in de GPS-data. De precisie van een 

GPS-meting kan immers beïnvloed worden door verschillende factoren. Zo zijn er afstandafhankelijke 

fouten (veroorzaakt door de ionosfeer, troposfeer, satellietbanen) en fouten veroorzaakt door de 

                                                      
130

 http://www.agiv.be/gis/diensten/flepos/?artid=56. 
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afscherming of weerkaatsing van het GPS-signaal door massieve objecten zoals bomen, gebouwen 

en weerkaatsende objecten. 

 

 
 

Fig. 118: Kaartje met de FLEPOS-basisstations 

(© http://www.agiv.be/gis/diensten/flepos/?artid=56). 

 

2.1.3. Georadar 

Georadar of grondradar (Ground Penetrating Radar, GPR) is een meettechniek die al vele jaren 

internationaal wordt toegepast om (ondiepe) structuren in de ondergrond en de bodem van 

waterpartijen in beeld te brengen. De metingen zijn non-destructief van aard en worden uitgevoerd 

langs meetlijnen. 

 

Langs de meetlijn wordt een bijna continu diepteprofiel verkregen. Georadarprofielen hebben in 

vergelijking met andere non-destructieve technieken een hoge resolutie. 

Deze meettechniek wordt daarom ingezet om vraagstukken op het gebied van onder andere geologie, 

waterbodemonderzoek, milieu, archeologie en civiele techniek op te lossen. Na calibratie met een 

beperkt aantal boor- of sondeergegevens (of andere informatie) geven de profielen informatie over de 

samenstelling van de ondergrond en over de ligging van materiaalovergangen. Ook ondergrondse 

objecten, zoals kabels, leidingen, tanks, funderingen en holle ruimten komen veelal duidelijk in de 

radarprofielen tot uiting.
131

 

 

Bij een georadarmeting wordt een antenne met circa 3-20 km/uur over het maaiveld voortbewogen 

(Fig. 119). Hierbij is het van belang dat de antenne een goed grondcontact heeft. Ondertussen kunnen 

door het radarsysteem enkele tientallen metingen per seconde worden uitgevoerd. De antenne kan 

handmatig of met behulp van een voertuig worden voortgetrokken. De radardata wordt digitaal 

opgeslagen en na afloop van het veldwerk met speciale software rekenkundig bewerkt. De gebruikte 
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software is gebaseerd op rekentechnieken die ook voor de olie- en gasexploratie (seismiek) zijn 

afgeleid.
132

 Door het digitaal uitfilteren van ruis- en stoorsignalen kan de kwaliteit van de data 

verbeterd worden. De metingen worden meestal uitgevoerd langs een raster van meetlijnen, waarbij 

de positie van de individuele metingen wordt vastgelegd door een meetwiel. Deze techniek is 

toepasbaar voor kleine oppervlaktes waarbij de radar manueel voortgetrokken wordt. 

 

 
 

Fig. 119: De uitvoer van het geofysisch onderzoek te Asse-Kalkoven. 

 

 

Voor grote oppervlaktes is het gemakkelijker om gebruik te maken van hetzij een referentiekader op 

basis van een total station, hetzij om tijdens de metingen de positie van iedere individuele radarmeting 

met een satelliet-positioneringssysteem (Real-Time Kinematische Differentiële GPS) vast te leggen in 

Lambert 72-coördinaten. Het is dan niet langer noodzakelijk om met een vooraf vastgelegd raster van 

meetlijnen te werken. Deze manier van positioneren wordt veelvuldig toegepast op grote terreinen. 

Omdat de positiebepaling en de metingen zelf volledig digitaal zijn, is het ook mogelijk om 

aansprekende 3D-visualisaties van de ondergrond te maken. De correctie via FLEPOS zorgt voor een 

voldoende nauwkeurigheid (tot op enkele centimeters) om de sporen te kunnen linken aan de 

opgravingsresultaten. 

 

Metalen objecten zoals straatputten, rails, leidingen, kabels en grote hoeveelheden puin kunnen de 

onderliggende radardata verstoren. Ook wapening in beton geeft verstoring in de daaronder gelegen 

radardata.  

                                                      
132

 De basissoftware is afgeleid maar de verwerkingssoftware die Teccon nv gebruikt, hebben zij grotendeels zelf 
ontwikkeld. 
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2.1.4. Tracer 

• Basisprincipe 

Binnen de geofysica is het algemeen bekend dat de elektrische potentiaal
133

 aan het maaiveld niet 

overal gelijk is en dat beduidende verschillen (mV tot honderden mV)
134

 worden waargenomen. In de 

eerste helft van de 20
ste

 eeuw werd deze kennis al wereldwijd gebruikt om bijvoorbeeld ertslichamen 

op te sporen. Deze techniek staat bekend als de SP-methode (Self-Potential) en is ook wel bekend 

onder de naam Natural Potential (NP). Dit omdat de methode, in tegenstelling tot de meeste andere 

geofysische technieken, geen gebruik maakt van door de mens gemaakte bronnen.
135

 

De SP-methode wordt beschreven in vrijwel ieder handboek dat elektrische en elektromagnetische 

exploratiemethoden behandelt. Deze handboeken onderkennen verschillende mechanismen die de 

gemeten SP-afwijkingen kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld: 

• stromingspotentiaal: wordt veroorzaakt als een vloeistof met bepaalde elektrische eigenschappen 

door een buis of een poreus medium stroomt met afwijkende elektrische eigenschappen. 

• diffusie potentiaal: wordt veroorzaakt door de verplaatsing van ionen tussen vloeistoffen met 

verschillende ionenconcentraties. 

• contactpotentiaal: wordt veroorzaakt door het contact van materialen met verschillende elektrische 

eigenschappen.
136

 

 

SP-metingen worden meestal uitgevoerd met niet-reactieve elektroden die in de grond moeten worden 

geprikt. Hierdoor zijn de metingen traag en tijdintensief, en is de datadichtheid veelal laag. Door deze 

beperkingen wordt de SP-methode hoofdzakelijk ingezet voor het karteren van grootschalige 

structuren (ertslichamen, ondergrondse holten, grondwaterstroming). De methode is niet goed 

inzetbaar voor snelle gedetailleerde metingen. Een onderzoek op basis van grondweerstandsmeting 

werd in Asse in het verleden reeds uitgevoerd door Kristine Magerman en Steven Saerens.
137

 

 

Voor kleine oppervlaktes kan het gebruik van de Landviser ERM-01 gecombineerd met de software 

Snuffler een voldoende betrouwbaar resultaat geven. De plaatsbepaling dient hierbij wel langs op het 

voorhand uitgezette lijnen te gebeuren. Deze methode is zeer arbeidsintensief en bijgevolg ongeschikt 

om de hele nederzetting te karteren. Ze kan wel gebruikt worden om kleine bouwpercelen niet-

destructief te onderzoeken, waar de radar een minder goed resultaat geeft. 

De grondradar geeft zowel de attenuation (organische verontreiniging door bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van een grote afvalkuil,..) weer als de harde reflectie (aanwezigheid van een fundering, 

dakpanconcentratie,…). 
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 Volt is de eenheid voor elektrische potentiaal. mV = millivolt (één duizendste van een volt). 
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• Het Tracer meetsysteem 

Onderzoekers in Nederland realiseerden zich dat de aanwezigheid van kabels, leidingen en andere 

ondergrondse objecten en structuren (geologische lagen, waterdiepte,…) ook een kleine verstoring 

van de natuurlijke elektrische potentiaal aan het aardoppervlak tot gevolg heeft. 

De bestaande SP-meetapparatuur heeft noch de snelheid, noch de precisie om de kleine afwijkingen, 

afkomstig van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten, te detecteren. Daarom gebruikt 

TECCON NV een systeem dat in Nederland ontwikkeld werd en dat de potentiaalverdeling aan het 

aardoppervlak snel (> 25.000 metingen/seconde met een 16 Bit resolutie), contactloos en precies 

(honderden metingen/cm mogelijk) kan meten. 

De speciale tracersensor is goed afgeschermd tegen culturele stoorsignalen (zenders, passerende 

auto’s, hoogspanningskabels), zodat de metingen daar nauwelijks door worden beïnvloed. 

Tracermetingen zijn onafhankelijk van de elektrische geleiding van de ondergrond. Dit betekent dat de 

tracer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld GPR, goed in kleigrond kan worden ingezet. 

Tracer kent naast het karteren van kabels en leidingen verschillende toepassingen. Processen zoals 

leidingcorrosie en (bio)degradatie van bodemverontreinigingen kunnen ook met een tracer 

gedetecteerd worden en nader in kaart gebracht worden. Surveys op basis van gecombineerde 

GPR/tracer zijn ideaal om op een niet-destructieve wijze mogelijk verontreinigde locaties nader in 

kaart te brengen.
138

 

 

2.1.5. Doelstelling 

De bedoeling van dit vervolgonderzoek was om het verloop van de geplaveide weg, aangetroffen in 

2008, in noordelijke en in zuidelijke richting verder in kaart te brengen. Op die manier zou het 

misschien mogelijk zijn om deze interne weg in noordelijk richting in verband te brengen met sporen of 

structuren die in 2007 aangetroffen werden aan de Krokegemseweg. In zuidelijke richting zou een 

idee verkregen kunnen worden of de weg ook op de aanpalende percelen zou doorlopen zodat hier bij 

toekomstige bouwwerken rekening mee kan gehouden worden. 

 

2.1.6. Resultaten 

In een eerste fase werd het geofysisch onderzoek uitgevoerd in de zone onmiddellijk ten noorden van 

hat opgravingsterrein. Op de beelden die het geofysisch onderzoek opleverde, is over de volledige 

breedte van deze zone een 5,80 m brede, harde reflectie zichtbaar. Langs beide zijden wordt deze 

begrensd door een 2 m à 3 m brede, humusrijke opvulling.
139

 Bovendien bevindt deze reflectie zich in 

het verlengde van de opgegraven weg. Gelet op de opgravingsresultaten kan dit beeld 

geïnterpreteerd worden als het vervolg van de geplaveide weg in noordelijke richting met twee 

parallelle afwateringsgrachten. Wanneer we de resultaten van dit geofysisch onderzoek 

samenbrengen met de algemene grondplannen van de opgravingen in 2007 (Krokegemseweg
140

) en 

de eerste fase van dit project, dan valt op dat de geplaveide weg loopt in de richting van de 
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cirkelvormige structuur op het terrein aan de Krokegemseweg die als tumulus geïnterpreteerd werd.
141

 

Hebben we hier te maken met een monumentale toegangsweg naar een graf van een rijke inwoner 

van de vicus? Enkel verder onderzoek zal dit kunnen uitwijzen (Fig. 120).
142

 

 

In een tweede fase wilden we het verloop van de Romeinse baan in zuidelijke richting verder in kaart 

brengen. De geplaveide weg leek in het zuidelijk profiel van het opgravingsterrein en onder de 

aanpalende asfaltbaan verder in zuidelijke richting te lopen. De interpretatie van de radarbeelden voor 

de zone onder de asfaltbaan was echter minder eenduidig. Wel kon vastgesteld worden dat de 

Romeinse weg noch in oostelijke, noch in westelijke richting doorliep. In zuidelijke richting kon de 

baan nog enkele meters gevolgd worden waarna hij leek te stoppen.
143

 Het verloop van deze 

Romeinse weg in zuidelijke richting blijft dus erg onzeker. Enkel archeologisch onderzoek op de 

aanpalende percelen zal dit kunnen uitwijzen.
144

 

 

 
 

Fig. 120: Opgravingsplan van de geplaveide weg die in noordoostelijke richting,  

dankzij het geofysisch onderzoek, verder in kaart gebracht kon worden  

en die in de richting van een mogelijke tumulus lijkt te lopen. 
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2.1.7. Besluit 

Dankzij het geofysisch onderzoek kon een meerwaarde geboden worden aan de resultaten van het 

archeologisch onderzoek op de percelen van de Regie der Gebouwen in het algemeen en aan het 

verloop van de geplaveide weg in het bijzonder. Het geofysisch onderzoek toonde aan dat de 

Romeinse weg doorliep in noordelijke richting. Mogelijk kan hij beschouwd worden als een interne 

(toegangs)weg naar de tumulus waarvan de restanten bij het archeologisch onderzoek in 2007 aan de 

Krokegemseweg aangetroffen werden. Er werd dan ook verwacht dat de westelijke afwateringsgracht 

en eventueel een gedeelte van het wegdek in 2010 aangetroffen zouden worden in de sleuf voor de 

nutsleidingen. 

 

Over het verloop van de weg in zuidelijke richting blijft er nog heel wat onduidelijkheid bestaan. Via het 

geofysisch onderzoek kon hij nog enkele meters in noordelijke richting gevolgd worden waarna hij leek 

te stoppen. Enkel archeologisch onderzoek op het aanpalend perceel zal meer duidelijkheid kunnen 

brengen.
145

 

 

2.2. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van de afwateringsgrachten in werkput 2 

In het centrale en het noordelijk gedeelte van werkput 2 werden twee verkleuringen (sporen 17 en 22) 

waargenomen met een homogene, donkergrijze tot zwarte, lemige tot licht vettige vulling met 

verspreide houtskoolbrokjes, dakpanspikkels, verbrande leem en Romeins aardewerk. Beide sporen 

waren echter zwaar verstoord door de aanlegsleuf van een recente rioleringsbuis (spoor 16 en spoor 

12; zie 7.7.3.). Op basis van de coupes kon besloten worden dat het waarschijnlijk ging om Romeinse 

opvulpakketten die mogelijk als de dark earth (zie 6.2.) of de opvulling van de westelijke 

afwateringsgracht van de Romeinse geplaveide weg (zie 2.2.2. en 2.3.2.) beschouwd kunnen worden. 

Omwille van de beperkte oppervlakte van de sleuven van de nutsleidingen en de zware, recente 

verstoringen konden deze mogelijkheden niet verder onderzocht worden. 

 

2.3. Aanwijzingen voor de nabijheid van de Romeinse weg in werkput 2 

Op twee plaatsen in werkput 2 werden grotere stukken kalkzandsteen aangetroffen. In beide gevallen 

bevonden ze zich in recent verstoorde grond in de nabijheid van de rijkswachtershuizen (Fig. 121 en 

122). 
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Fig. 121 en 122: Losse stukken kalkzandsteen in werkput 2. 

 

Op basis van de bevindingen van het archeologisch onderzoek in 2008 en het geofysisch onderzoek 

uitgevoerd in 2010 kan met grote zekerheid gesteld worden dat de Romeinse weg zich op de plaats 

van de (onderkelderde) rijkswachtershuizen bevond. De kans is dus vrij reëel dat men met de bouw 

van deze woningen en de aanleg van de bijhorende nutsleidingen een gedeelte van de Romeinse weg 

verstoord heeft. Een gedeelte van de kalkzandstenen, waaruit het wegdek opgebouwd was, is daarbij 

in de recente opvullingen terechtgekomen. De aanwezigheid van losse kalkzandstenen in werkput 2 

kan een aanwijzing zijn van de aanwezigheid van de Romeinse weg in de onmiddellijke nabijheid (Fig. 

123). 

 

 
 

Fig. 123: Romeinse weg met zijn afwateringsgrachten op het terrein in 2008  

en ter hoogte van de rijkswachtershuizen in werkput 2. 
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3. Een Romeinse pottenbakkersoven 

        Tim Clerbaut
146

 en Kristine Magerman 

3.1. Inleiding 

Totaal onverwacht werd er in de meest westelijke hoek van het opgravingsterrein (WP 3), in de 

onmiddellijke nabijheid van de Nerviërsstraat, een zone aangetroffen met een grote hoeveelheid 

verbrande leem. Door de recente ovenvondsten binnen de vicus van Asse werd deze zone met veel 

aandacht gevolgd. Al snel werd duidelijk dat het opnieuw om een pottenbakkersoven met bijhorende 

stookkuil ging. De oven kwam tevoorschijn op een hoogte van 80,90 m TAW en werd tot een hoogte 

van 80,46 m TAW onderzocht. Deze ovenstructuur werd gekenmerkt door een noord-zuid oriëntatie. 

 

 
 

Fig. 124: Samengesteld grondplan van de verschillende opgravingsniveaus  

van de Romeinse oven en zijn stookkuil.  

 

Spijtig genoeg bleek deze oven door de aanwezigheid van oudere nutsleidingen (gas en elektriciteit) 

en een proefput, aangelegd door de Regie der Gebouwen voorafgaand aan het archeologisch 

onderzoek, verstoord te zijn. Door de beperkte toegelaten breedte van de proefsleuf (1,40 m) 

enerzijds en de inplanting van de sleuf tussen het aanpalend perceel en de asfaltweg anderzijds kon 

de ovenstructuur niet geheel onderzocht worden. In het noorden kon de stookkamer slechts gevolgd 

worden tot tegen de perceelsbegrenzing terwijl de zuidelijk gelegen stookkuil slechts over een lengte 

van ongeveer 50 cm onderzocht kon worden. De immense tijdsdruk en de winterse 
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over de ovenstructuren in Gallia Belgica en Germania Inferior en verdiept zich sindsdien verder in deze materie. 
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weersomstandigheden lieten toe de oven slechts in grote lijnen te bestuderen op het terrein. In totaal 

werd het grondplan op vier verschillende niveaus ingetekend en geregistreerd. Dit resulteerde in een 

gecombineerd grondplan van de ovenstructuur (Fig. 124). Door het nemen van bulkstalen van de 

vulling van verscheidene ovenlagen en het bemonsteren van de ovenstructuur zelf, zullen we in een 

tweede fase van de verwerking proberen om nog meer informatie te verzamelen. 

 

Sinds 2007 is het de vierde Romeinse pottenbakkersoven die in deze zone van de nederzetting 

vrijgelegd en onderzocht kon worden. Samen met de twee goed bewaarde productiestructuren, 

aangetroffen in 2007 aan de Krokegemseweg, en de oven, aangetroffen in 2010 aan de 

Nerviërsstraat, kan deze nieuwe ovenstructuur ons meer inzicht geven in de lokale productie van 

aardewerk.
147

 In tegenstelling tot de vondsten aan de Krokegemseweg, werden er hier geen 

aanverwante structuren of een kuil gevuld met misbaksels gevonden. 

 

3.2. Romeinse pottenbakkersovens en hun elementaire elementen 

In zijn meest essentiële vorm bestond een ovenstructuur voor het vervaardigen van aardewerk uit drie 

delen: een stookkuil van waaruit het vuur kon aangewakkerd worden en het bakproces gecontroleerd 

werd, een stookkanaal of haardkanaal en een ovenkamer. In dit geval spreekt men van een 

enkelkameroven. Wanneer in de oven een scheiding gemaakt werd in een stookkamer en een 

bakkamer spreekt men van een tweekameroven of dubbelkameroven (in tegenstelling tot een 

enkelkameroven). 

 

Binnen de ovenstructuren kan op basis van de luchtcirculatie doorheen de oven ook een onderscheid 

gemaakt worden tussen een verticale (updraft) en een horizontale (downdraft) ovenstructuur. Vermits 

de verticale variant zeer dominant was in de Romeinse periode wordt hier alleen gefocust op een 

betere beschrijving van deze variant. Bij een verticale ovenstructuur kan men een zevental essentiële 

delen onderscheiden: (a) de stookkuil of stookplaats, (b) het stookkanaal, (c) de stookkamer of haard, 

(d) de draagstructuur van de ovenvloer of het ovenrooster, (e) het ovenrooster zelf, (f) de bakkamer 

gevormd door (g) de ovenkoepel of bovenstructuur voorzien van een opening om warme lucht te laten 

ontsnappen (Fig. 125 en 126).
 148
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Fig. 125: Delen van een verticale ovenstructuur (© M. De Clerck 1983). 

 

Nederlands français English Deutsch 

Stookkuil 
foyer 

aire de chauffe 

stoke hole  

stoke pit 
Arbeitsgrube 

Stookkanaal alandier (foyer) flue or firetunnel Schürkanal 

stookkamer of haard 
chambre de chauffe 

laboratoire 

furnace chamber 

combustion chamber 

Feuerkammer 

Feuerraum 

draagstructuur 

verheven ovenvloer 
support sole levée support Substruktion 

Tong languette Tongue Zunge 

Ovenrooster sole (levée) 
raised oven floor 

furnace plate 
Lochtenne 

Bakkamer chambre de cuire 
kiln chamber 

oven 
Brennraum 

Ovenkoepel voute 
barrel vault 

capping / topping 
Ofenkuppel 

 

Fig. 126: Begrippen rond elementaire ovenonderdelen in de verschillende publicatietalen. 
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3.2.1. De stookkuil of –plaats 

Met de stookkuil of –plaats wordt de ruimte bedoeld vóór het stookkanaal waar het hout tot 

ontbranding werd gebracht alvorens het in de stookkamer werd geplaatst. Het onderscheid tussen 

stookkuil en stookplaats wordt gemaakt om het verschil te duiden tussen ovenstructuren die 

ingegraven voorkomen (sunken kiln), waarbij men spreekt van een stookkuil en ovens die op het 

loopvlak worden aangelegd, waar deze plaats niet wordt uitgegraven in de bodem en men spreekt van 

een stookplaats. 

 

De stookkuil of –plaats liet toe de bakking te controleren doordat het van hieruit mogelijk was om via 

het stookkanaal hout in de stookkamer te plaatsen. Na bakking werd deze ook gebruikt om de oven te 

reinigen waarbij de assen in de stookkuil gedeponeerd werd. 

 

Dit deel van de ovenstructuur is archeologisch goed zichtbaar door zijn veelal rechthoekige tot ovale 

vorm die zich sterk aftekent in de bodem door de grote aanwezigheid van houtskool en as. Meestal 

heeft iedere oven zijn eigen stookkuil of -plaats maar regelmatig worden ovens gevonden die een 

stookkuil delen.
149

 

 

3.2.2. Het stookkanaal 

Het stookkanaal, in sommige publicaties ook praefurnium genoemd, vormde de verbinding tussen de 

stookkamer en de stookkuil. Het stookkanaal heeft geen vaste lengte en varieert van oven tot oven. 

Bij verticale ovenstructuren is het stookkanaal relatief kort in vergelijking met dat van horizontale 

ovenstructuren. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat de verheven ovenvloer bij 

verticale types het mogelijk maakte het vuur in de stookkamer te laten branden zonder dat het 

rechtstreeks contact had met het te bakken materiaal. Bij gebrek aan een duidelijke stookkamer bij 

enkelkamerovens (zonder verheven ovenvloer) liet men het vuur branden op het einde van het 

stookkanaal zelf wat maakt dat, functioneel gezien, dit in lengte moet toenemen. 

 

Naast de lengte van het stookkanaal kan ook de opbouw ervan variëren. Het stookkanaal kan over de 

gehele lengte of over een deel van de lengte worden gescheiden waardoor er zich een dubbel 

stookkanaal vormt. 

 

Vermoed wordt dat men het stookkanaal ook kon afsluiten om het bakproces beter te beheersen en 

tot een eventuele reducerende bakking over te gaan waarbij de oven volledig moest worden 

afgesloten om de toevoer van zuurstof te vermijden. 
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3.2.3. De stookkamer 

Deze ruimte, gelegen op het einde van het stookkanaal en direct onder de verheven ovenvloer, werd 

gebruikt als plaats voor de accumulatie van warme lucht waarna deze warme lucht via de verheven 

ovenvloer, die veelal geperforeerd was, de bakkamer kon binnenstromen. Meestal werden kleinere 

stukken hout of eerder hete sinters onder het ovenrooster geplaatst om grote vlammen binnenin de 

oven te vermijden hetgeen een te sterke temperatuursverandering van het aardewerk zou 

veroorzaken, met misbaksels tot gevolg. 

Deze kuil werd langs de binnenzijde besmeerd met leem of klei die bij het stoken van het eerste vuur 

in de stookkamer verhardde wat een solide sokkel opleverde voor de hele oven. Hierdoor kreeg de 

stookkamer een meer permanent karakter waardoor deze niet steeds geheel opnieuw moest worden 

opgetrokken na iedere bakking.
 150

 

 

3.2.4. De ondersteuning van het ovenrooster 

Binnen de stookkamer bevonden zich ook de ondersteuningselementen van het verheven 

ovenrooster. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen. De meest gedocumenteerde 

vorm is een tong, een langwerpige uitstulping van de achterwand in het verlengde van het 

stookkanaal. Verder komen ook een centrale ondersteuning van de ovenvloer voor in de vorm van 

een vrijstaande steun die een langgerekte tot ronde vorm (pijler) kan aannemen, kleine steunen 

langsheen de ovenwand of gewelfjes of bogen die de bovenliggende ovenplaat dragen.
 151

 

 

3.2.5. De verheven ovenvloer of het ovenrooster 

De ovenvloer of het ovenrooster is eigenlijk een valse vloer die de stookkamer afsluit van de eigenlijke 

bakkamer of de oven en waarop het te bakken materiaal werd opgestapeld. 

 

Dit ovenrooster kan verschillende vormen aannemen. De meest gereconstrueerde vorm van verheven 

ovenvloer is deze met een massief ovenrooster voorzien van doorboringen. Deze perforaties lieten toe 

dat de warme lucht vanuit de stookkamer ook de bakkamer boven het rooster kon bereiken.
152

 De 

reden waarom deze vorm voor ovens, waar het ovenrooster niet wordt aangetroffen, toch op deze 

manier wordt gereconstrueerd, is het feit dat momenteel deze vorm de best gedocumenteerde is. 

Andere vormen van ovenroosters zijn deze waarbij de ovenplaat uit segmenten in de vorm van 

taartpunten of latten bestaat die verwijderd konden worden. Deze ovens vertonen als ondersteuning 

veelal steunelementen langsheen de rand van de stookruimte en een centrale steun in het midden in 

de vorm van een tong of centrale pilaar. Dergelijke vormen van ovenroosters werden in Britse 

context
153

 en in Nederlandse context, onder andere in Halder
154

, aangetroffen. 
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3.2.6. De bovenbouw met de bakkamer 

Boven het rooster bevond zich de bovenbouw van de oven in de vorm van een ovenkoepel. De ruimte 

die zich onder de koepel bevond, noemt men de bakkamer of eigenlijke ovenruimte. In deze ruimte 

werd tijdens de bakking het aardewerk geplaatst. Ze werd afgeschermd door een koepelstructuur die 

bovenaan een opening vertoonde om luchtcirculatie mogelijk te maken. 

 

De bovenbouw kan verschillende vormen aannemen en bestaat uit elementen van permanente of 

tijdelijke aard.
155

 Over de bovenbouw van Gallo-Romeinse ovens is weinig geweten omdat de 

bovenbouw van deze ovenstructuren ontbreekt of slechts deels bewaard gebleven is. 

De slechte bewaring van deze bovenbouw moet niet enkel gezocht worden in de slechte bewaring in 

de bodem en de aftopping door landbouw maar kan ook een oorsprong hebben in het gebruik van de 

structuur zelf. Veelal kan er worden opgemerkt dat, wanneer de oven niet langer gebruikt werd, de 

ovenkoepel verwijderd werd, en eventueel samen met het rooster en de ovenkuil gebruikt werd als 

stortplaats voor zowel ambachtelijk materiaal als nederzettingsmateriaal.
156

 

 

Het dateren van ovens op basis van de vulling kan dus een afwijkende datering opleveren die (licht) 

jonger zal zijn dan het eigenlijke gebruik. 

 

Het bijna niet voorkomen van goed bewaarde bovenstructuren in het gebied Gallia Belgica en 

Germania zorgt voor de nodige controverse. Voor onze streken gaat men meestal van de hypothese 

uit dat de bovenbouw eerder als semi-permanent tot tijdelijk moet worden aanzien. De koepel zou 

over de te bakken lading werden aangebracht en na iedere bakking opnieuw opengebroken en 

hernieuwd worden. 

 

Deze standaardreconstructie werd door Corder in 1957 al geopperd in zijn studie van ovenstructuren 

in Groot-Brittannië. Hij reconstrueerde het standaardbeeld van de bovenstructuur van een oven in 

deze periode als een vrijstaande, tijdelijke koepel, gevormd door plaggen, stro en klei die werden 

aangebracht op een vlechtwerk van takken over het te bakken aardewerk heen.
157

 

 

In deze veronderstelling zou de koepel zijn opgebouwd uit een vlechtwerk van twijgen dat over het te 

bakken aardewerk werd geplaatst en dat langs beide zijden bekleed werd met leem of klei, het 

materiaal waaruit de rest van de oven ook opgebouwd was. Deze koepel verhardde bij het opstoken 

van de oven en moest na afkoeling worden opengebroken om de lading uit de oven te kunnen 

verwijderen.
158

 Deze hypothese wordt mee ingegeven door de sterk gefragmenteerde staat van de 

ovens en het vrijwel niet voorkomen van een bewaarde bovenbouw in onze streken. 
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Experimenten in Groot-Brittannië door Mayes en Bryant, die poogden om meer inzicht te verwerven in 

bepaalde ovenstructuren, brachten enkele interessante opmerkingen aan het licht over deze vorm van 

bovenbouw. Tijdens de bakking onder een dergelijke, tijdelijke koepel zou het organische materiaal 

dat zich in de ovenkoepel bevond, (geheel of gedeeltelijk) beginnen opbranden. Samen met de krimp 

van het kleimateriaal maakte dit het erg moeilijk om de oven volledig luchtdicht te houden wat 

essentieel was voor een geslaagd reducerend proces tijdens de afkoeling. Bryant is op basis van zijn 

experimenten geneigd om een meer permanent karakter toe te kennen aan de bovenstructuur van 

deze ovens, tenminste tot op een bepaalde hoogte van de opbouw.
159

 

 

Deze bemerking kan tevens ondersteund worden door het idee dat bij het herhaaldelijk optrekken van 

een tijdelijke koepel, het steeds moeilijker werd deze te verankeren in de bodem rondom het rooster. 

Door de bakking van de koepel werd de plaats waar de vorige koepel stond, verhard en ongeschikt 

voor het plaatsen van een vlechtwerk van twijgen voor de nieuwe koepel, vermits dit niet in de grond 

kon worden aangebracht. De pottenbakker moest hier de oude laag wegbreken of was verplicht zijn 

vlechtwerk verder van het centrum van de oven in te heien wat een stelselmatige afplatting en afname 

van het ovenvolume met zich meebracht.
160

 

 

Sommige archeologen zijn dan ook geneigd om een (semi)permanente bovenstructuur te vermoeden 

die dan voorzien is van een opening of luik waarlangs de oven gevuld en leeggehaald kon worden en 

wat tevens kon dienen als kijkgat om de bakking te controleren. 

 

Het voorkomen van een afsluitbare opening in de koepel zou vooral voorkomen bij ovens die 

oxiderende waar produceerden vermits het volledig luchtdicht afsluiten van deze ovens niet 

noodzakelijk was.
161

 Een Belgisch experiment met een gereconstrueerde pottenbakkersoven te Melle 

bevestigt deze werkwijze, waarbij ook in de permanente bovenbouw een afsluitbare opening werd 

voorzien.
162

 

 

3.3. Bespreking van de oven (spoor 4) en haar stookkuil (sporen 5 en 8) 

3.3.1. Grondplannen en foto’s van de verschillende opgravingsniveaus 

Van de oven werden in totaal vier verschillende opgravingsniveaus gedocumenteerd en geregistreerd 

(Fig. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 en 134). Op die manier werd duidelijk dat de oven drie 

verschillende fasen gekend heeft. Bijkomend werd de ondersteuning van het ovenrooster gecoupeerd 

en kon er informatie gerecupereerd worden uit het noordelijk wandprofiel van de oven (Fig. 135 en 

136). 
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Hieronder staan de tekeningen van de verschillende deelgrondplannen met hun bijhorende foto’s van 

de ovenstructuur. In de hiernavolgende punten worden zij verder besproken. Tenslotte werd ook de 

tekening en de foto van het noordelijk wandprofiel hieronder weergegeven. In de hiernavolgende 

punten zal ook dit profiel uitvoerig verder toegelicht worden. 



 190 

          
 

               
 

                     Fig. 127 en 128: Grondplan en foto van deelgrondplan 1.    Fig. 129 en 130: Grondplan en foto van deelgrondplan 2. 

N N 
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                                   Fig. 131 en 132: Grondplan en foto van deelgrondplan 3.  Fig. 133 en 134: Grondplan en foto van deelgrondplan 4. 

N N 
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Fig. 135 en 136: Tekening en foto van het noordelijk wandprofiel van de ovenstructuur. 
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3.3.2. De stookkuil of –plaats (spoor 5 en 8) 

• Bespreking van de kuil 

De stookkuil kon in haar lengte slechts gevolgd worden over een afstand van ongeveer 50 cm en 

strekt zich naar alle waarschijnlijkheid nog verder uit in zuidelijke richting onder de daar aanwezige 

asfaltweg (Fig. 127 en 128).  

 

De kuil had een maximale breedte van 1,95 m en een bewaarde, maximale diepte van 64 cm. Het 

diepste punt bevond zich op een hoogte van 80,24 TAW. Het profiel van de stookkuil had een 

relatieve U-vorm waarvan de oostelijke wand steil afhelde terwijl de westelijke wand in een eerste fase 

zacht afhelde, een knik maakte en vervolgens vrij steil afhelde. De kuil had een platte bodem met een 

uitloper aan het oppervlakte naar het westen toe (= spoor 8). 

 
De opvulling van de stookkuil bestond uit twee pakketten. Onderaan bevond zich een laag bruinbeige, 

verspitte leem met een paar verspreide brokken verbrande leem. Hierop ruste een donkergrijze tot 

zwarte, licht vette laag die rijk was aan verbrande leem en houtskool. Deze laag bevatte een groot 

aantal aardewerkfragmenten waarbij vooral de grote hoeveelheid scherven terra nigra opviel (Fig. 137 

en 138). 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 137: Tekening van het profiel van de stookkuil. 
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Fig. 138: Foto van het profiel van de stookkuil. 

 

• Bespreking van het aardewerk 

Bij het aardewerk, aangetroffen in de vulling van de stookkuil, valt in eerste instantie de afwezigheid 

van amforen, kruikwaar en handgemaakte ceramiek op. 

Wel werd een grote hoeveelheid fijnwandig aardewerk aangetroffen dat voornamelijk bestond uit de 

volgende types. 

- Fragmenten van tonvormige bekers in terra nigra met uitstaande randen en smalle voetjes 

(de zogenaamde noordelijke waar). Deze kunnen worden toegeschreven aan het type 

Deru P24 dat gedateerd wordt in horizon VI/VII (65-70 n.C. tot 85-90 n.C.).
163

 Deze 

context bevatte ook imitaties van dit type terra nigra (Fig. 140 en 143). 

- Imitaties van terra nigra met een biconische vorm in grijs aardewerk (zeepwaar) die 

vermoedelijk kunnen worden toegeschreven aan het type Deru P46 of P47. Omdat we 

slechts over een paar kleine randfragmenten beschikken kan het exacte type niet met 

zekerheid achterhaald worden (Fig. 140 en 143). Deze types worden gedateerd in de 

horizonten V, VI en VI (40-45 n.C. tot 85-90 n.C.).
164

 

- Verschillende wandfragmenten in terra nigra met rolstempelversieringen en terra nigra 

bodems die moeilijk aan een bepaald type kunnen worden toegschreven (Fig. 142). 

- Imitaties van terra rubrawaar met rolstempelversieringen (Fig. 141). 

Tenslotte werd ook een verbrand fragment van een rand van een dolium aangetroffen met een licht 

ondersneden rand (Fig. 139). 
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 Deru 1996: 112-113 en 198-199. 
164

 Deru 1996: 124-125. 
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Op basis van de combinatie van dit materiaal kan deze context in de Flavische tijd (69 n.C. – 96 n.C.) 

of mogelijk zelfs iets ouder, met name in de periode Claudius-Nero (41 n.C. – 68 n.C.), gedateerd 

worden. Op die manier geeft de opvulling van de stookkuil een terminus ante quem voor het in gebruik 

zijn van de oven (zie 3.5.1.). 

 

In een tweede fase van de verwerking zal dit materiaal verder in detail bestudeerd en geïnterpreteerd 

worden. 

 

 

 

 

 

 

          
 

Fig. 139: Doliumfragment met licht ondersneden rand.      Fig. 140: Randfragment van een beker in terra nigra en 

twee imitatie randfragmenten. 
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Fig. 141: Imitaties van terra rubra met rolstempelversieringen. 
 

 
 

Fig. 142: Terra nigrafragmenten met rolstempelversieringen. 
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Fig. 143: Enkele rand- en wandfragmenten in terra nigra  

en twee imitatie-randfragmenten in terra nigra. 

 

3.3.3. Het stookkanaal 

Het stookkanaal was het enige ovendeel dat vrijwel volledig onderzocht kon worden vermits het niet 

verstoord werd door de aanwezige nutsleidingen. Op basis van de grondplannen van de vier 

verschillende opgravingsniveaus werd duidelijk dat het stookkanaal drie fasen heeft gekend waarbij de 

vuurmond gevoelig werd verkleind tijdens de tweede fase. 

 

Bij het eerste vrijleggen van het stookkanaal werd een kort maar breed stookkanaal zichtbaar met een 

breedte van 55 cm en een lengte van ongeveer 40 cm. Op een dieper niveau waren de sporen 

bewaard van de eerste vuurmond die een breedte had van ongeveer 78 cm. De eerder waargenomen 

breedte van ongeveer 55 cm blijkt tot deze versmalde vuurmond uit fase 2 te behoren. In een derde 

en tevens laatste fase wordt het stookkanaal verder ingesnoerd en verlengd en verdwijnen de 

haakvormige uitlopers waardoor de oven een meer peervormig uitzicht krijgt. In deze fase bedraagt de 

breedte van het stookkanaal ongeveer 50 cm terwijl de lengte ongeveer 62 cm is. Vermoedelijk was 

de oorspronkelijke en ongewone lengte-breedte verhouding (40 cm – 78 cm) niet te handhaven tijdens 

het gebruik van de oven en werd daarom de vuurmond in een latere fase versmald (Fig. 146 en 147).  
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Typerend voor fase 1 en 2, en vooral zichtbaar 

in de beter bewaarde oostelijke wand van de 

vuurmond, is het gebruik van haakvormige 

uiteinden van de wand van het stookkanaal 

zoals ook geregistreerd kon worden bij de 

eerdere ovenvondst aan de Nerviërsstraat in 

2010.
165

 Deze haakvormige uitlopers vormden 

de overgang van het stookkanaal naar de 

stookkuil en verstevigden op deze manier de 

wand van de stookkuil naast de ingang van het 

stookkanaal (Fig. 144). Door hun vooruit-

springend karakter vormden zij een ‘holte’ voor 

de ingang die zich langs beide zijden van de 

ingang bevond. Deze holte, die zich uitstrekte 

vanaf de bodem van de stookkuil, maakte het 

mogelijk elementen te ondersteunen die tegen 

de ingang van het stookkanaal werden 

aangebracht om de zuurstof- of luchttoevoer tot 

de oven te controleren. Daarbij konden de 

resterende randzones van de holte 

dichtgesmeerd worden met natte leem of klei 

om een volledige sluiting te bekomen. Gedacht        Fig. 144: Haakvormige uitloper van de oostelijke wand. 

kan worden aan eventueel een ‘luik’ uit organisch materiaal of een stenen plaat of tegel. 

3.3.4. De stookkamer 

De stookkamer zelf was grotendeels verstoord door de aanwezigheid van verschillende nutsleidingen 

die van west naar oost de stookkamer doorsneden. Hierdoor is de exacte aflijning en de algemene 

vorm ervan moeilijk te bepalen. Verder kon de achterwand van de stookkamer niet worden bereikt 

omdat deze zich vermoedelijk nog onder het aangrenzend perceel bevindt. De observatie en 

registratie van de stookkamer strekte zich dan ook niet verder uit dan de profielwand ter hoogte van 

de perceelsbegrenzing. Op basis van de gedane observaties nam deze stookkamer een trapezoïdale 

vorm aan die versmalde naar het stookkanaal en de vuurmond toe (Fig. 146 en 147).  

 

Ondanks de slechte bewaring kunnen voor de stookkamer duidelijk twee fasen onderscheiden worden 

die de tendens naar verkleining van de ovenstructuur volgen. Dit beeld wordt zowel door de gegevens 

op het onderste opgravingsniveau als door de observaties zichtbaar in het noordelijk wandprofiel 

bevestigd (Fig. 135, 136, 146 en 147). Er dient echter wel rekening gehouden te worden met het feit 

dat dit profiel niet haaks op de ovenstructuur zelf staat. 
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Zowel aan de oostkant als aan we westkant van het onderste grondvlak en het profiel waren telkens 

twee verschillende wanden/opstanden zichtbaar die als de oudste (aan de buitenzijde) en de jongste 

(aan de binnenzijde) fase van de stookkamer geïnterpreteerd kunnen worden. Op basis van deze 

wanden kan een inschatting gemaakt worden van de breedte van de eerste en de tweede fase van de 

stookkamer. In de eerste fase bedroeg de breedte van de stookkamer ongeveer 1,60 m. In een 

tweede fase werd de stookkamer verkleind tot een breedte van ongeveer 1,27 m. Een derde 

verbouwing, ter hoogte van de overgang naar het stookkanaal, lijkt de grootte van de stookkamer niet 

te beïnvloeden. Deze waarnemingen bevestigen het beeld van de verkleining van de ovenstructuur in 

de tweede fase (Fig. 146 en 147). 

 

3.3.5. Ondersteuning van het ovenrooster 

Binnen de stookkamer zelf werden, langsheen de verstoorde nutsleidingen, de sporen aangetroffen 

van een bank uit gebakken leem die als ondersteuning moet hebben gediend voor de verheven 

ovenplaat. Er kon niet worden vastgesteld of het hier ging om een zogenaamde tong die verbonden 

was met de achterwand. Deze ondersteuning had onderaan een breedte van 26 cm. Naar boven toe 

verbreedde hij lichtjes tot 30 cm. De bewaarde hoogte van deze ondersteuning in het profiel bedroeg 

45 cm. 

 

In de doorsnede kon ook bij deze ondersteuning een tweeledige opbouw waargenomen worden 

waarbij de ondersteuning in de derde ovenfase met 20 cm werd verlengd in de richting van het 

stookkanaal en met ongeveer 18 cm werd opgehoogd (Fig. 145). Deze verlenging van de 

ondersteuning gaat samen met de verlenging van het stookkanaal waardoor de druk van de 

bovenbouw op een gelijkmatige wijze verspreid zou kunnen blijven. 

 

 
 

Fig. 145: Zicht op de verlengde en opgehoogde bank. 

 
In het westelijk gedeelte van het noordelijk wandprofiel werden twee brede opstanden in rood 

verbrande leem waargenomen (Fig. 135 en 136). De oudste bevond zich aan de buitenzijde en is 
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lager dan de binnenste die als de jongste beschouwd kan worden. Mogelijk zijn dit de restanten van 

de zogenaamde banken die de verheven ovenvloer of het ovenrooster droegen. De aanwezigheid van 

dergelijke banken hangt samen met de verschillende fasen van de ovenstructuur waarbij ook de 

dragers van de verheven ovenvloer of het ovenrooster aangepast dienden te worden aan de 

verkleinde oven met opgehoogde bank (Fig. 146 en 147). 

 

 
 

Fig. 146: Gecombineerd overzicht van de verschillende fasen van de ovenstructuur  

(© Tim Clerbaut). 

 
 

Fig. 147: Overzicht van de drie verschillende, afzonderlijke fasen van de ovenstructuur (© Tim Clerbaut). 
 

3.3.6. De verheven ovenvloer of het ovenrooster 

In de tweede fase werd ook de verheven ovenvloer of het ovenrooster vernieuwd. Hiervan werden er 

echter geen duidelijke sporen aangetroffen. Onregelmatige leemsporen bovenop de ondersteuning 

duiden hier mogelijk op de aanhechting van een verheven ovenvloer. De aanwezigheid van een 6 cm 

dikke, hard gebakken grijze leemplaat in het oostelijk gedeelte van de oven tussen de bank en de 

binnenste ovenwand is mogelijk een restant van de jongste ovenplaat (Fig. 135 en 136). 
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3.3.7. De bovenbouw met de bakkamer 

Over de bovenbouw en de eventuele bakkamer is er ook slechts weinig geweten. Een beperkte 

inschatting is mogelijk aan de hand van de kleine aanzetten van de bovenbouw die te observeren 

waren in het noordelijke profiel. Aan de westzijde was er van deze bovenbouw een opstand van 

ongeveer 15 cm bewaard gebleven. 

 

3.4. Het oventype Asse-Nerviërsstraat 60 in een nieuw daglicht 

Meteen moet worden opgemerkt dat deze 

oven zich opnieuw onderscheidt van de reeds 

eerder aangetroffen ovenstructuren die de 

voorbije jaren aan het licht kwamen in de vicus 

van Asse (Fig. 148).
166

 

 

 

Fig. 148: Het oventype Asse-Nerviërsstraat 60 

onderscheidt zich van de reeds eerder opgegraven 

ovens in Asse (© Tim Clerbaut). 

 

De recente ovenvondst typeert zich morfologisch door zijn trapezoïdaal grondplan en een langgerekte 

ondersteuning die (normaal) in verbinding staat met de achterwand wat het de vorm geeft van een 

stekker of een koevoet. Typologische referenties van deze ovenvorm kunnen gezocht worden bij twee 

belangrijke typologische studies met name deze van Pascal Duhamel uit de jaren ’70
167

 en een 

aanvullende studie van Bruno Dufaÿ waarbij aan ovenstructuren per type een unieke code 

toegeschreven wordt in vijf niveaus. 
168

  

 

In het kader van het typologisch werk van Pascal Duhamel werd dit type nog niet als dusdanig 

gedefinieerd (Fig. 149). Hierdoor is het enkel mogelijk de codering op te stellen voor de ovenstructuur 

zoals beschreven door Dufaÿ. Dit levert de volgende referentiecode op : I-P4-1-S?-M1 (Fig. 150).  
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 Magerman, Lodewijckx en Pede 2008: 103-122; Magerman, Van Couwenberghe, De Beenhouwer, Lodewijckx 
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Fig. 149: Variaties op basis van het grondplan  

(algemene vorm en indeling van de stookkamer) volgens Duhamel. 

 

 
 

Fig. 150: Typologische classificatie in vijf niveaus volgens Dufaÿ. 
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Ovens met een gelijkaardige opbouw komen niet zo frequent voor. Een nauw aansluitend voorbeeld is 

te vinden in het atelier van Braives waar Four 7 deze stekkervorm sterk benaderd (Fig. 151).
169

 

 

 

151: Referentievondst Braives – Four 7. 

 

Een beter bewaard voorbeeld is gekend uit Keulen waar naast de onderbouw ook delen van de 

bovenbouw kon worden bestudeerd (Fig. 152).
 170

 

 

 
 

Fig. 152: Referentievondst Köln - An der Rechtschule. 
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3.5. Datering van de oven 

Een pottenbakkersoven zoals deze kan op verschillende manieren gedateerd worden: op basis van 

het karakteristiek aardewerk in de vulling van de oven en/of de stookkuil, op basis van typologische en 

morfologische eigenschappen van de oven zelf en met behulp van archeomagnetisch onderzoek. 

Deze drie manieren zullen hieronder verder in detail besproken worden. 

 

3.5.1. Aanzet tot een datering op basis van het archeologisch materiaal 

Op basis van een eerste indruk van het materiaal dat voornamelijk bestond uit dunwandige, 

tonvormige bekers in terra nigra, imitaties van terra nigra met een biconische vorm in grijs aardewerk 

(zeepwaar) en terra rubra-achtige waar met rolstempelversieringen kan de opvulling van de stookkuil 

en daarmee het buiten gebruik stellen van de oven in de tweede helft van de 1
ste

 eeuw n.C. (mogelijk 

in de Flavische periode) gedateerd worden. Dit doet vermoeden dat de drie fasen en het functioneren 

van deze oven zelf voorzichtig tussen 50 en 75 n.C. gedateerd kunnen worden. Verdere studie van 

het gerelateerde aardewerk zal deze datering in de toekomst helpen verifiëren en indien mogelijk deze 

nog verder verfijnen. Verder onderzoek is hier dus zeker nog op zijn plaats. 

 

3.5.2. Aanzet tot een datering op basis van de morfologie van de oven 

Na de eerste observaties en studie van de ovenstructuur zelf kan gesteld worden dat het hier gaat om 

de oudste oven aangetroffen binnen de vicus van Asse. 

De algemene morfologie van de ovenstructuur is door verschillende aspecten sterk verstoord 

waardoor een datering zuiver op basis van de vorm niet mogelijk is. Op basis van het samenbrengen 

van verschillende elementen is echter een voorzichtige datering mogelijk in de 1
ste

 eeuw n.C. Deze 

datering lijkt zich ook door te zetten in de referentievondst van de oven te Braives die gedateerd werd 

rond het midden van de 1
ste

 eeuw
171

 en de vondst te Keulen uit de Tiberische periode (14 - 37 n.C.).
172

 

Een meer intensieve studie van de ovenstructuur op basis van de genomen bulkstalen moeten het in 

de toekomst misschien mogelijk maken om deze datering nog verder te verfijnen. 

 

3.5.3. Archeomagnetisch onderzoek 

Om tot een definitieve dateringen van de vorige ovenstructuren te komen, werkte de 

Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven in het verleden samen met een gespecialiseerd 

onderzoeksteam onder leiding van Prof. J. Hus, verbonden aan de Afdeling Omgevingsmagnetisme 

van het KMI in Dourbes. In theorie had ook deze oven in aanmerking kunnen komen voor de uitvoer 

van dergelijk onderzoek. 

 

Rekening houdend met de sterke verstoringen van de oven en de beperkte opgravingsperiode werd er 

beslist om geen archeomagnetisch onderzoek te laten uitvoeren op deze oven. 
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3.6. Productie 

In de vulling van de oven werden in totaal 65 fragmenten aardewerk aangetroffen die opvallend zacht 

gebakken waren en omwille van deze reden als mogelijke misbaksels geïnterpreteerd kunnen worden. 

 

Al deze scherven kunnen op basis van hun macroscopische eigenschappen in twee grote groepen 

onderverdeeld worden: groep A (58 fragmenten) en groep B (7 fragmenten). 

 

- Groep A (Fig. 153) 

Bij de fragmenten van deze groep werden zowel wand-, rand-, als bodemfragmenten aangetroffen. Dit  

aardewerk heeft een vrij grove, bruingrijze kern waarin grotere mageringselementen (baksteengruis, 

en kalk) zichtbaar zijn. Het oppervlak heeft een donkergrijze kleur en er zijn een groot aantal 

verspreide kwartsdeeltjes zichtbaar. Op enkele wandscherven is een versiering in de vorm van vijf 

parallelle lijntjes zichtbaar. De rand kan omschreven worden als een licht uitstaande rand. 

 

 
 

Fig. 153: Aardewerkfragmenten van groep A. 

 

- Groep B (Fig. 154) 

Van deze groep werden enkel wand- en bodemfragmenten teruggevonden. Deze scherven 

kenmerken zich door een grijze tot grijsbruine kern waarin slechts weinig mageringselementen 

zichtbaar zijn. Het oppervlak heeft een grijze kleur die opvallend lichter is dan bij groep A. Ook hier 

valt het groot aantal verspreide kwartsdeeltjes op. Op de wandscherven werd geen versiering 

aangetroffen. 
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Fig. 154: Scherven van groep B. 

 

In de tweede fase van de verwerking zullen al deze fragmenten verder bestudeerd worden met als 

voornaamste doel deze lokale aardewerkproductie uit de tweede helft van de 1
ste

 eeuw n.C. zowel 

technologisch, typologisch, morfologisch, macroscopisch als microscopisch te omschrijven en in kaart 

te brengen.  

3.7. Herkomst van de klei 

Zoals reeds in de inleiding van dit verslag aangehaald, zijn er in de omgeving van de Nerviërsstraat 

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 Sint-Huibrechts-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. 

 

Volgens Dufaÿ ligt de meerderheid van de grondstofontginningen in de nabijheid van de 

wooncentra.
173

 Toch hoeft het volgens deze onderzoeker geen bezwaar te zijn dat de klei niet in de 
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directe omgeving van het atelier ontgonnen werd. Een ontginning binnen een straal van zeven km zou 

volgens hem een normale afstand geweest zijn.
174

 

 

Omdat er geen misbaksels aangetroffen werden zal er geen verder (petrografisch) onderzoek kunnen 

plaatsvinden om te achterhalen uit welke klei het aardewerk uit deze oven vervaardigd werd. 

 

3.8. Inplanting binnen de Romeinse nederzetting van Asse 

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de inplanting van alle aangetroffen ovenstructuren in 

Asse (Fig. 155). 

 

 
 

Fig. 155: Inplanting van de verschillende ovenstructuren nabij belangrijke wegen. 

Legende: 1. Romeinse weg richting Rumst; 2. Romeinse weg richting Elewijt; 3. Ontwikkeling van de Romeinse 

woonkern naar het oosten; 5. Interne geplaveide weg; A1. Oven 1 – Krokegemseweg 2007;  

A2. Oven 2 – Krokegemseweg 2007; A3. Oven – Nerviërsstraat 2010/1; A3. Oven – Nerviërsstraat 2010/2. 

 

Een eerste vaststelling is dat de vier ovenstructuren ingeplant waren nabij één van de Romeinse 

wegen. De structuren, opgegraven in 2007, lagen ongeveer 50 m ten oosten van de Romeinse baan 

richting Rumst. Oven 3 aan de Nerviërsstraat 32-40 bevond zich in de onmiddellijke omgeving van de 

weg richting Elewijt en nabij een interne geplaveide weg. De meest recente ovenvondst (oven 4) die 

hier besproken werd, was vlakbij de Romeinse weg richting Rumst en de interne geplaveide weg 

ingeplant. Deze inplantingen zorgden er enerzijds voor dat klei gemakkelijk kon worden aangevoerd 
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en dat, anderzijds, de afgewerkte producten snel en gemakkelijk verhandeld en getransporteerd 

konden worden (Fig. 155). 

 

Ten tweede kan worden vastgesteld dat alle onderzochte ovens zich aan de noordoostelijke rand van 

de nederzetting bevinden. Op die manier kan deze zone als een ambachtelijke zone beschouwd 

worden. 

 

Ten slotte merken we op dat de onderlinge afstand tussen de twee ovens aangetroffen in 2007 en de 

twee ovens aangetroffen in 2010 ongeveer 300 m bedraagt. Bovendien lijken deze laatste ovens zich 

ook veel dichter bij of zelfs in de woonzone van de nederzetting op de Kalkoven te bevinden. 

Nochtans werden ambachtelijke activiteiten, zoals de productie van aardewerk, steeds uitgevoerd aan 

de rand van de nederzetting en buiten de eigenlijke woonzone. Op die manier werd brandgevaar en 

rookhinder binnen het woongedeelte van de vicus vermeden (Fig. 155).  

 

Een mogelijke verklaring kan gezocht worden in de datering van de ovens. Op basis van typologische 

en morfologische eigenschappen van de ovens enerzijds en het materiaal aangetroffen in de vulling 

van de ovens en/of de stookkuilen anderzijds konden de ovens aangetroffen in 2010 voorzichtig 

gedateerd worden in de 1
ste

 eeuw (oven 4) en het begin van de 2
de

 eeuw n.C. (oven 3). De 

ovenstructuren uit 2007 (oven 1 en 2) werden op basis van het archeomagnetisch onderzoek en het 

materiaal in de vulling van de ovens op het einde van de 2
de

 eeuw of het begin van de 3
de

 eeuw n.C. 

gedateerd.  

 

Mogelijk behoorden de ovenstructuren uit 2010 dus bij een oudere fase van de nederzetting waarvan 

de woonzone veel kleiner was en zich meer naar het westen bevond. Tijdens de bloeiperiode van de 

Romeinse nederzetting breidde de groeiende woonzone zich uit naar het oosten. De inplanting van de 

ambachtelijke zone verschoof dus in functie van de inplanting van de toenmalige kern van de 

nederzetting. Deze nieuwe ovenvondst behoort dus naar alle waarschijnlijkheid tot de oudste kern van 

de nederzetting waarvan de woonzone zich iets meer naar het westen situeerde (Fig. 155). 

 

Door deze nieuwe vondst kan gedacht worden in de richting van een continue aardewerkproductie 

binnen de vicus van Asse. Of deze productie ooit het lokale niveau heeft overschreden is momenteel 

moeilijk vast te stellen. 

 

3.9. Besluit 

Eén van de meest waardevolle vondsten tijdens deze opgravingscampagne was de 

pottenbakkersoven met bijhorende stookkuil die in de westelijke hoek van het terrein tevoorschijn 

kwam. Aanverwante structuren zoals kuilen voor de opslag of de preparatie van de klei of kuilen 

gevuld met misbaksels werden niet aangetroffen. Van deze oven waren zowel de stookkuil, het 

stookkanaal, de stookkamer en mogelijk een deel van de verheven ovenvloer bewaard gebleven. Bij 

deze oven werden drie fasen onderscheiden waarbij de oorspronkelijke oven maar liefst twee maal 
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verbouwd werd met het doel vooral het stookkanaal te versmallen en te verlengen naar een meer 

functionele vorm. Op basis van gelijkaardige ovens onder meer in de vicus van Braives en op basis 

van de aanwezige terra nigra in de vulling van de stookkuil kan het functioneren van deze oven 

voorzichtig in het derde kwart van de 1
ste

 eeuw n.C. gedateerd worden. 

 

Na de vondst van een goed bewaard pottenbakkersatelier met twee ovens in 2007 aan de 

Krokegemseweg en een goed bewaarde oven aan de Nerviërsstraat 32-40 in 2010, is dit de vierde 

oven die in de noordoostelijke rand van de nederzetting tevoorschijn kwam. De vier ovens bevinden 

zich allen buiten de toenmalige woonzone om hinder in de nederzetting te vermijden. Dankzij een 

gunstige ligging nabij een weg of een kruispunt van verschillende wegen konden de afgewerkte 

producten snel en gemakkelijk verhandeld en getransporteerd worden. 

 

Er werden geen misbaksels aangetroffen waardoor we slecht ingelicht zijn over de productie die er in 

deze oven plaatsvond. 

 

Samen met de andere onderzochte ovens in 2007 en 2010, is deze vondst van groot 

wetenschappelijk belang voor Romeins Asse. Stilaan kan de lokale aardewerkproductie verder in 

kaart gebracht worden. In de toekomst zullen de aangetroffen structuren en het bijhorende aardewerk 

dan ook verder bestudeerd en gepubliceerd worden. 
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4. Grachten en greppels 

4.1. Inleiding 

Verspreid over het opgravingsterrein werden twee greppels aangetroffen (Fig. 156). In dit hoofdstuk 

worden zij verder bestudeerd. Daarbij komen enkele algemene kenmerken aan bod zoals de lengte 

waarover ze vrijgelegd werden, hun breedte, diepte, oriëntatie, de kenmerken van hun vulling in het 

grondvlak en in het profiel en de karakteristieken van de wanden en de bodem. Omdat de 

afwateringsgrachten van de Romeinse weg reeds besproken werden in een vorig hoofdstuk, worden 

zij hier verder buiten beschouwing gelaten.  

 

 
 

Fig. 156: Detail van het opgravingsplan met de aanduiding van de twee greppels  

onmiddellijk ten oosten van de pottenbakkersoven. 

 

4.2. Spoor 3 

Spoor 3 kon zowel in werkput 3 als in werkput 5 in het grondvlak geregistreerd worden. In werkput 3 

kon het over een lengte van 1,60 m gevolgd worden. In werkput 5 bedroeg de vrijgelegde lengte 

ongeveer 4 m. Gelet op het feit dat beide stukken zich in elkaars verlengde bevonden met een 

tussenliggende afstand van 1,80 m, die archeologisch niet in kaart gebracht kon worden, kan gesteld 

worden dat ze behoren tot hetzelfde spoor (Fig. 156, 157 en 158). 

 

N 

Spoor 3 

Spoor 6 

Pottenbakkersoven 
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Fig. 157: Spoor 3 zichtbaar in het vlak in werkput 3. 

 

 
 

Fig. 158: Spoor 3 zichtbaar in het vlak in werkput 5. 

 

De gemiddelde breedte van dit spoor bedroeg ongeveer 60 cm. Spoor 3 heeft een overwegend noord-

zuid oriëntatie maar lijkt een flauwe bocht naar het westen te maken. Op basis van deze kenmerken 

kan het spoor als een greppel geïnterpreteerd worden. 

 

Aan het oppervlak wordt de vulling van deze greppel gekenmerkt door een homogene, lichtgrijze, 

lemige vulling met houtskoolspikkels, houtskoolbrokjes en vlekjes verspitte leem. 

 

In totaal werden er drie coupes gemaakt op deze greppel: AB, CD en EF (Fig. 159, 160 en 161). 

Profiel AB wordt gekenmerkt door een onregelmatig revolvertasvormig profiel met vrij recht aflopende 

wanden en een spitse bodem. De opvulling bestaat uit één pakket homogene tot licht heterogene, 

grijze, lemige vulling met houtskoolbrokjes, houtskoolpartikels, verspitte leem, partikels verbrande 

leem en dakpannen en aardewerk. Het diepste punt van de greppel bevindt zich hier op een hoogte 

van 80,36 m TAW. 

Profielen CD en EF hebben een regelmatig U-vormig profiel met vrij recht aflopende wanden en een 

vlakke bodem. De opvulling bestaat in beide gevallen uit één pakket homogene, lichtgrijze, lemige 
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vulling met verspreide houtskoolspikkels. In profiel CD bevond zich een fragment van een mortarium. 

Het diepste punt van de greppel bevindt zich voor beide coupes op een hoogte van 80,49 m TAW. 

 

    
 

Fig. 159 en 160: Coupe CD en EF op spoor 3. 

 

 
 

Fig. 161: Coupe AB op spoor 3. 

 
Op basis van de hoogtemeting kan dus met de nodige voorzichtigheid gesteld worden dat deze 

greppel afwaterde in noordelijke richting. Over de functie van de greppel kan weinig met zekerheid 

gezegd worden aangezien hij niet volledig vrijgelegd kon worden. 

Op basis van een eerste indruk van het archeologisch materiaal, kan de opvulling van dit spoor 

mogelijk op het einde van de 1
ste

 of het begin van de 2
de

 eeuw n.C. gedateerd worden. 

 

4.3. Spoor 6 

Spoor 6 kwam tevoorschijn in werkput 3 en had een breedte van 2,80 m. Aangezien dit spoor nog 

doorloopt onder de aanpalende percelen en onder de aangrenzende asfaltweg, kon slechts 70 cm van 

haar oorspronkelijke lengte vrijgelegd en onderzocht worden. De vulling aan het oppervlak werd 

gekenmerkt door een heterogene, grijze, lemige vulling met dakpanfragmenten, houtskoolpartikels en 

houtskoolbrokjes, verspitte leem, ijzer en partikels verbrande leem (Fig. 162). 
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Fig. 162: Spoor 6 aan het opgravingsoppervlak. 

 

Er werd één coupe (AB) op dit spoor gemaakt. Wegens de opgelegde dieptebeperking van 1,20 m 

onder het maaiveld, kon de bodem van dit spoor nier bereikt worden. De coupe toont een profiel met 

schuin aflopende wanden en twee opvulpakketten. De meest oostelijke vulling bestaat uit een 

homogeen, bruingrijs, lemig pakket met houtskoolspikkels en dakpanspikkels. Het westelijk pakket 

werd gekenmerkt door een homogene, grijze, lemige vulling met houtskoolspikkels, dakpanspikkels, 

dakpanfragmenten, bot, aardewerk en stukjes kalkzandsteen (Fig. 163). 

 

 
 

Fig. 163: Coupe AB op spoor 6. 

 

De interpretatie van dit spoor wordt sterk bemoeilijkt doordat het noch aan het oppervlak noch in de 

coupe volledig vrijgelegd en onderzocht kon worden. Op basis van een eerste indruk lijkt spoor 6 

eveneens een noord-zuid oriëntatie te hebben en daarmee parallel te lopen met spoor 3. Mogelijk 

vormt spoor 6 een onderdeel van een bredere gracht die evenwijdig loop met de eerder besproken 

greppel. 
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Op basis van een eerste indruk van het archeologisch materiaal lijkt dit spoor gedempt te zijn in de 

loop van de 2
de

 eeuw n.C. Verder onderzoek van de vondsten zal meer duidelijkheid moeten brengen. 

 

4.4. Interpretatie 

Omwille van de beperkte oppervlakte waarover beide greppels vrijgelegd konden worden, blijft er heel 

wat onzekerheid bestaan over hun functie en datering. 

 

Beide greppels situeren zich onmiddellijk ten oosten van de pottenbakkersoven. Mogelijk dienden ze 

als (erf)afbakening van het pottenbakkersatelier. Enkel toekomstig onderzoek en een nauwkeurigere 

datering van het archeologisch materiaal aangetroffen in hun vulling kan deze hypothese bevestigen 

of ontkrachten. 

 

Opmerkelijk is het feit dat de twee greppels parallel aan elkaar liepen en dit met een onderlinge 

afstand van 5 m. Bovendien bevinden ze zich allebei in het verlengde van de twee 

afwateringsgrachten van de Romeinse weg richting Rumst die opgegraven werden aan de 

Krokegemseweg in 2007 (Fig. 164).
175

 

 

Enkel verder onderzoek op de tussenliggende percelen zal kunnen uitwijzen of de aangetroffen 

greppels (sporen 3 en 6) deel uitmaken van de afwateringsgrachten van de Romeinse weg richting 

Rumst of dat ze een andere functie hadden. 

 
 

Fig. 164: Sporen 3 en 6 lijken zich in het verlengde te bevinden van de afwateringsgrachten van de Romeinse 

weg die in 2007 op een nabijgelegen perceel aangetroffen werden. 

 

                                                      
175

 Magerman, Lodewijckx en Pede 2008: 56-58. 
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5. Kuilen waarvan de primaire functie onduidelijk is 

Tot deze categorie behoort spoor 1 dat vermoedelijk zowel in werkput 1 als in werkput 5 aan het licht 

kwam en dat hieronder verder in detail besproken zal worden (Fig. 165). 

 

Fig. 165: Detail van het grondplan van spoor 1 in werkput 1 en 5. 

 

5.1. Werkput 1 

Spoor 1 kwam in werkput 1 tevoorschijn op een hoogte van 80,56 m TAW. Op dit niveau werd het 

gekenmerkt door een rechthoekige vorm met een breedte van 1,60 m. Het spoor kon over een lengte 

van 2,60 m gevolgd worden. In het noordwesten werd het doorsneden door de fundering van de mast 

van de Federale Politie terwijl het in het zuidoosten verder liep onder het betonnen bekken. De vulling 

bestond uit een homogene, bruingrijze, lemige vulling met een grote concentratie verspreid dierlijk 

botmateriaal, stukjes kalkzandsteen, dakpanfragmenten, aardewerk en verspreide houtskoolspikkels 

(Fig. 166). 

 

N 
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Fig. 166: Spoor zoals het tevoorschijn kwam in werkput 1. 

 

Er werd beslist om een dwarscoupe, AB, te maken op dit spoor. Wegens de opgelegde 

dieptebeperking van 1,00 m onder het maaiveld, kon dit spoor slechts 20 cm verder verdiept worden. 

Dit bleek ontoereikend om de bodem van het spoor te bereiken. Het profiel werd gekenmerkt door 

schuin aflopende wanden. De vulling van het spoor bestond uit een homogene, grijze, lemige vulling 

met weinig houtskoolspikkels, dakpanspikkels, een beetje verbrande leem, stukjes kalkzandsteen, een 

lens verspitte leem en een zone met een hoge concentratie dierlijk botmateriaal (Fig. 167 en 168). Het 

dierlijk botmateriaal werd overwegend met de hand ingezameld met het oog op een uitgebreid 

archeozoölogisch onderzoek. Daarnaast werden er een drietal staalzakken gevuld met de vulling van 

dit spoor. Bedoeling is om de vulling uit te zeven zodat ook kleinere botresten onderzocht kunnen 

worden. Op basis van een eerste indruk van dit botmateriaal, kan gesteld worden dat deze kuil in een 

tweede fase opgevuld werd met slachtafval. Bij het aardewerk werd weinig goed dateerbaar materiaal 

aangetroffen. Enkel een randfragment in gevernist aardewerk met een rode pasta kan aan de 

opvulling van de kuil een terminus post quem geven. De demping dateert ten vroegste uit het begin 

van de 3
de

 eeuw n.C. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid van twee dakpanfragmenten die 

volgens de typologie van Warry in groep C thuishoren en gedateerd kunnen worden tussen het 

midden van de 2
de

 en het midden van de 3
de

 eeuw n.C.
176

.  

 

                                                      
176

 Warry 2006: 43-44 en 140. 
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Fig. 167: Detail van de hoge concentratie bot in spoor 1. 

 

 
 

Fig. 168: Coupe AB op spoor 1. 

 

Op het tweede opgravingsniveau leek spoor 1 zich te splitsen in twee aparte sporen die van elkaar 

gescheiden werden door een homogene, geelbeige band (Fig. 169). Op basis van deze bevindingen 

werd beslist om ook het zuidelijk gedeelte van dit spoor verder te verlagen tot op het tweede 

opgravingsniveau. Op dit niveau werd duidelijk dat het oorspronkelijke spoor 1 zich opsplitste in twee 

afzonderlijke sporen waarvan het meest noordelijke 1 A en het meest zuidelijke 1 B genoemd werd. 
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Spoor 1 A tekende zich aan het tweede opgravingsniveau af als (een deel van?) een rechthoekig 

spoor met een zichtbare lengte van 2 m en een breedte van 1,20 m. In het zuiden werd dit spoor 

gesneden door spoor 1 B en in het noorden werd het verstoord door de fundering van de zendmast. 

De vulling van spoor 1 A werd gekenmerkt door een homogene, grijze lemige vulling met verspreide 

houtskoolspikkels en enkele stukjes kalkzandsteen. Opvallend ten opzichte van het bovenliggende 

gedeelte was de afwezigheid van dierlijk botmateriaal in dit gedeelte van het vulpakket. Centraal in de 

vulling bevond zich een 1,40 m lange en 16 cm brede band bestaande uit een homogene, steriele, 

beige vulling waarvan niet uitgemaakt kon worden of het om een lens verspitte leem dan wel 

moederbodem was (Fig. 169). 

 

Spoor 1 B, dat spoor 1 A sneed, tekende zich af als een deel van een onregelmatig cirkelvormig of 

ellipsvormig spoor dat onder het zuidelijk profiel van werkput 1 doorliep. Het spoor werd gekenmerkt 

door een homogene bruingrijze, lemige vulling met verspreide houtskoolspikkels en enkele stukken 

kalkzandsteen (Fig. 169). 

 

 
 

Fig. 169: Op het tweede opgravingsniveau splitste spoor 1 zich op in de sporen 1 A en 1 B. 

 

Omdat de maximale diepte van 1,00 m in deze werkput bereikt was, konden beide sporen niet verder 

gecoupeerd worden. De betekenis van de sporen 1 A en 1 B blijft dan ook erg onduidelijk. Mogelijk 

gaat het om kuilen waarvan de oorspronkelijke functie niet duidelijk is maar die in een tweede fase 

opgevuld werden met nederzettingsafval. 



 219 

5.2. Werkput 4 

Op hetzelfde moment besliste ook de bouwheer om een bijkomende sleuf aan te leggen die de 

verbinding vormde tussen werkput 1 en werkput 3. Deze nieuwe sleuf, werkput 4 genoemd, werd 

gedeeltelijk in het verlengde van spoor 1 aangelegd (Fig. 170). 

 

Op het eerste opgravingsniveau werd hier een deel van een groter spoor waargenomen. De zichtbare 

lengte bedroeg 1,80 m en het spoor had een breedte van 2,60 m. Aan het oppervlak werd het 

gekenmerkt door een homogene, bruingrijze, lemige vulling met een beetje dierlijk botmateriaal, 

houtskoolspikkels en kleine stukjes kalkzandsteen. De noordelijke begrenzing van het spoor sloot aan 

op de oostelijke begrenzing van zowel de sporen 1 als 1 B. Aanvankelijk werd dus aangenomen dat 

het hier het vervolg van spoor 1 op het eerste opgravingsniveau betrof (Fig. 171).  

 

 
 

Fig. 170: Sporen 1 A en 1 B met op de achtergrond, in werkput 4, het vervolg van spoor 1. 

 

 
 

Fig. 171: Detail van het vervolg van spoor 1 in werkput 4. 
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Dit gedeelte van spoor 1 werd eveneens gecoupeerd. De meest opvallende vondst in dit bovenste 

gedeelte van de vulling was een fragment van een cultusvaas. 

 

Het stuk is vervaardigd in de zogenaamde zeepwaartechniek (fijne en zachte, oxiderend gebakken 

klei) en toont een gedeelte van de buste van een godheid. Het gezicht wordt gekenmerkt door een 

baard en een snor die echter niet doorloopt onder de neus. Baard en snor werden met fijne, 

opgelegde streepjes aangebracht. De kin is licht vooruitstekend. De mond, met smalle lippen, is 

gesloten. Het gezicht heeft een rechte neus en amandelvormige ogen waarvan de pupillen in reliëf 

uitgewerkt zijn. Het haar wordt gekenmerkt door spiraalvormige lokken waarvan er slechts één 

bewaard was. De buste heeft een brede hals. Van de tunica is enkel de bovenste rand bewaard 

gebleven. Het blijft echter onduidelijk om welke godheid het precies gaat (Fig. 172). Op basis van 

deze ene scherf kan bovendien moeilijk achterhaald worden tot welk type cultusvaas dit fragment 

behoorde (bustevaas of een vaas met zoömorfe afbeeldingen). 

 

 
 

Fig. 172: Hoofd van een godheid afkomstig van een cultusvaas. 

 

Andere vondsten uit deze vulling waren enkele ijzeren nagels, dierlijk botmateriaal, een wetsteen, 

dakpanfragmenten, rand-, wand- en bodemfragmenten van reducerend aardewerk, een oor van een 

kruikje in oxiderend aardewerk, enkele scherven van amforen en dolia, een scherf Zuid-Gallische en 
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een fragment Oost-Gallische terra sigillata. Op basis van deze laatste scherf kan de vulling van deze 

kuil ten vroegste op het einde van de 2
de

 of het begin van de 3
de

 eeuw n.C. gedateerd worden. 

Op een diepte van 79,84 TAW viel dit spoor uiteen in twee afzonderlijke sporen. Omdat een zichtbaar 

verband met de sporen 1 A en 1 B ontbrak, kregen zij de nummers 1 C (meest zuidelijke) en 1 D 

(meest noordelijke).  

 

Spoor 1 C werd vrijgelegd over een lengte van 1,00 m. 

De breedte van dit spoor bedroeg 50 cm. Het spoor werd 

gekenmerkt door een homogene, bruingrijze, lemige 

vulling met rolkeien, verspreide houtskoolspikkels en 

botpartikels (Fig. 173). 

 

De zichtbare lengte van spoor 1 D bedroeg eveneens 

1,00 m terwijl de breedte ervan 1,00 m was. De vulling 

bestond uit een homogene, donkergrijze, lemige vulling 

met veel houtskoolbrokjes, aardewerk, een beetje 

verspreid bot en rolkeien. Opvallend op dit niveau was de 

aanwezigheid van een quasi intact bord in Pompejaans 

Rood aardewerk dat omgekeerd in de vulling terecht 

gekomen is (Fig. 173 en 174). 

 

Fig. 173: Detail van de sporen 1 C en 1 D  

op het tweede opgravingsniveau. 

 

 
 

Fig. 174: Bord in Pompejaans Rood aardewerk aangetroffen in de vulling van spoor 1 D. 

 

Rekening houdend met de opgelegde dieptebeperking van 1,20 m onder het maaiveld, werden beide 

sporen verder gecoupeerd tot een hoogte van 79,71 m TAW. Dit was echter ontoereikend om de 

bodem van beide sporen te bereiken. 
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In het profiel werd spoor 1 C gekenmerkt door een U-vormig profiel met een schuin aflopende 

noordelijke wand. De zuidelijke wand van spoor 1 D liep vrij recht naar beneden. In het profiel kunnen 

sporen 1 C en 1 D zeer moeilijk van elkaar onderscheiden worden. Het lijkt erop te wijzen dat spoor 1 

C doorsneden wordt door spoor 1 D. Over de vorm van de bodem van beide sporen kan weinig met 

zekerheid gezegd worden (Fig. 175). 

 

 
 

Fig. 175: Coupe AB op de sporen 1 C en 1 D. 

 

Aangezien beide sporen slechts gedeeltelijk vrijgelegd en onderzocht konden worden, kunnen er geen 

uitspraken gedaan worden over hun functie en betekenis. Op basis van een eerste indruk kan hier 

gedacht worden aan twee parallelle greppels. Toch valt ook de hypothese van twee kuilen die in een 

tweede fase als afvalkuil gebruikt werden, niet uit te sluiten. Ook de onderlinge relatie met de sporen 1 

A en 1 B blijft onduidelijk. 

 

In een tweede fase van de verwerking zal het materiaal uit hun vulling verder in detail bestudeerd 

worden zodat verdere uitspraken over de datering van dit spoor mogelijk worden. 
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6. Laat-Romeinse afdeklaag 

6.1. Werkput 2, zuidelijk gedeelte 

Een groot gedeelte van het opgravingsterrein in 2008 werd afgedekt door de zogenaamde dark earth 

(zie 5.5.1.). Deze afdeklaag leek zich zowel in noordelijke als in westelijke richting verder te zetten. 

 

Er werd dan ook verwacht om deze laag zeker in het zuidelijk gedeelte van werkput 2, die grenst aan 

het opgravingsterrein van 2008, opnieuw aan te treffen. De aanwezigheid van zware, recente 

verstoringen in deze zone, maakte het aantreffen van deze laag echter onmogelijk. Mogelijk werd de 

afdeklaag hier weggegraven bij de afbraak van de rijkswachterswoningen in 2008. In ieder geval lijkt 

ze op het westelijk aanpalend perceel, Nerviërsstraat 54-56 (Asse, Afdeling 2, Sectie B, Blad 1, 

100R12 en 100X14), nog steeds aanwezig te zijn.
177

 

 

6.2. Werkput 2, centrale en noordelijke gedeelte 

In het centrale en het noordelijk gedeelte van werkput 2 werden twee verkleuringen (sporen 17 en 22) 

waargenomen die omschreven kunnen worden als sporen met een homogene, donkergrijze tot 

zwarte, lemige tot licht vettige vulling met verspreide houtskoolbrokjes, dakpanspikkels, verbrande 

leem en Romeins aardewerk. Beide sporen bleken echter zwaar verstoord te zijn door de aanlegsleuf 

van een recente rioleringsbuis (spoor 16 en spoor 12; zie 7.7.3.). Op basis van de coupes bleek in 

beide gevallen dat het ging om Romeinse opvulpakketten die mogelijk als de dark earth of de 

opvulling van de westelijke afwateringsgracht van de Romeinse geplaveide weg (zie 2.2.2. en 2.3.2.) 

beschouwd kunnen worden. Omwille van de beperkte oppervlakte van de sleuven van de 

nutsleidingen en de zware, recente verstoringen zal deze hypothese nooit met zekerheid bevestigd 

kunnen worden (Fig. 176). 

 

 
 

Fig. 176: Mogelijke aanwezigheid van de dark earth in het centrale gedeelte van werkput 2. 

                                                      
177

 Van Couwenberghe, De Beenhouwer en Magerman 2011: in voorbereiding. 
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6.3. Werkputten 1, 3, 4 en 5 

Met zekerheid kan echter wel gesteld worden dat de dark earth niet aanwezig was in de werkputten 1, 

3, 4 en 5.  

 

5.7.4. Samenwerking met enkele partnerwetenschappen 

A. Archeomagnetisch onderzoek 

In theorie kwam de Romeinse pottenbakkersoven in aanmerking voor het uitvoeren van 

archeomagnetisch onderzoek en dit met het oog op een nauwkeurige datering van de structuur. 

 

Gelet op de hoge graad van recente verstoringen enerzijds en de beperkte opgravingsperiode 

anderzijds werd er geopteerd om geen archeomagnetisch onderzoek te laten uitvoeren. De datering 

van de oven gebeurde grotendeels op basis van het archeologisch materiaal dat in de vulling van de 

stookkuil aangetroffen werd. 

 

B. Palynologisch onderzoek 

Er werden geen sporen of structuren aangetroffen die in aanmerking kwamen voor palynologisch 

onderzoek. 

 

C. Macrobotanisch onderzoek 

Er werden geen sporen of structuren aangetroffen die in aanmerking kwamen voor macrobotanisch 

onderzoek. 

 

D. 14C-datering 

Uit de vulling van de stookkuil van de pottenbakkersoven werden verschillende grotere houts-

koolfragmenten gerecupereerd met het oog op een toekomstige 14C-datering. Op die manier kan de 

datering op basis van het aardewerk in de vulling van de stookkuil verfijnd of gecorrigeerd worden.  

Ook uit de vulling van spoor 1 werden een paar houtskoolstalen ingezameld met het oog op een 

toekomstige 14C-datering. 

 

E. Archeozoölogisch onderzoek 

1. Inleiding 

Het bovenste gedeelte van de vulling van spoor 1 bestond quasi uitsluitend uit een grote concentratie 

dierlijk botmateriaal. De meerderheid van dit materiaal werd handmatig ingezameld. Bijkomend werd 

een grondstaal van ongeveer 50 l genomen met het oog op het uitzeven ervan. Op die manier kunnen 
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ook de kleinere botresten van bijvoorbeeld vogels, vissen, kleinere dieren,… gerecupereerd en 

onderzocht worden. 

 

Voor dit gespecialiseerd onderzoek zal worden samengewerkt met het team van Prof. Wim Van Neer 

van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel.  

 

2. Algemene doel- en vraagstellingen voor dit onderzoek 

Het laten uitvoeren van archeozoölogisch onderzoek op de inhoud van deze context heeft 

verschillende doelstellingen waarop hier dieper zal ingegaan worden. 

2.1. Identificatie 

In de eerste plaats willen we graag weten welke resten van welke dieren in dit vondstensemble 

aanwezig zijn. Een bijkomend doel is om zoveel mogelijk biologische kenmerken uit de aangetroffen 

resten af te leiden zoals de sterfleeftijd, het geslacht, ziektefenomenen,... Ten slotte zullen willen we 

ook andere afwijkingen op het botmateriaal opsporen. 

 

De sterfleeftijd van een dier geeft belangrijke informatie over veeteeltsystemen of kan informatie 

geven over de wijze waarop en waarvoor de mens het dier gebruikte. 

Het geslacht van de dieren zou ons in staat moeten stellen om vroegere veeteelt- of jachtpatronen te 

reconstrueren. 

Daarnaast willen we een goed beeld krijgen van de anomalieën op het dierlijk materiaal. Zij geven een 

aanduiding van bepaalde ziektefenomenen. Soms hebben deze te maken met de wijze waarop de 

mens in het verleden behandelde (vb. ondervoeding) of gebruikte (vb. als werkkracht). Ook dit kan 

nuttige informatie geven over vroegere veeteeltsystemen. 

Alle andere afwijkingen op dierlijke skeletonderdelen geven bijkomende informatie over menselijke 

handelingen of natuurlijke fenomenen uit het verleden. Voorbeelden zijn hak- of snijsporen die kunnen 

wijzen op de productie van voorwerpen (bewerkingssporen). 

 

2.2. Culturele informatie 

In een tweede fase willen we, op basis van de identificatiegegevens, overgaan tot een algemene, 

culturele interpretatie waarbij we een antwoord proberen zoeken op de volgende vragen: 

- Kan deze context iets meer vertellen over de menselijke economie in Romeins Asse? Welke 

dieren werden gebruikt als voedselbron? Werden dieren ingezet als werkkracht? Welke dieren 

kwamen hiervoor in aanmerking? Hoe was de veeteelt georganiseerd? 

- Wat was de verhouding tussen de mens en de dieren? 

 

Mogelijk zullen deze vragen pas beantwoord kunnen worden als ook de inhoud van de 

opgravingscontexten van 2009 en 2010 archeozoölogisch onderzocht is. 
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2.3. Contextuele informatie 

Tenslotte heeft dit onderzoek tot doel om de functie van deze context te bestuderen. Betreft het hier 

een kuil die in een secundaire fase gevuld werd met slachtafval of productieafval? De verspreiding 

van deze verschillende archeologische contexten kan toelaten om een structurele opdeling van de 

vicus van Asse mogelijk te maken, vb. een zone waar slachtafval gedumpt werd, een zone waar 

dieren geslacht werden, een industriële zone waar benen voorwerpen vervaardigd werden,… 

 

Het consumptieafval kan ons bovendien ook toelaten om de sociale indeling (arm versus rijk) van de 

site duidelijk te maken. 

 

2.4. Resultaten van het archeozoölogisch onderzoek 

De resultaten van dit gespecialiseerd onderzoek worden ten vroegste in de loop van 2012 verwacht 

en zullen dan eveneens aan de bevoegde instanties en de bouwheer overgemaakt worden. 
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5.8. Besluit opgraving 2010 

 
In november 2010 kon de tweede fase van het archeologisch onderzoek aan de Nerviërsstraat 60 te 

Asse worden uitgevoerd. Tijdens deze fase werd de aanleg van de sleuven voor de nutsvoorzieningen 

voor de nieuwbouw van de Federale Politie archeologisch opgevolgd. 

 

Ten eerste kon worden vastgesteld dat een groot gedeelte van deze zone zwaar verstoord was door 

een nog in gebruik zijnde gasleiding, enkele elektriciteitsleidingen, een rioleringsbuis en recent puin, 

afkomstig van de afbraak van de rijkswachtershuizen in 2008. 

 

Ondanks deze verstoringen en de beperkte breedte van de opgravingssleuven konden, vooral in het 

westelijk gedeelte van het opgravingsterrein, enkele interessante Romeinse sporen en structuren 

vrijgelegd en onderzocht worden.  

Twee evenwijdige grachten met een onderlinge afstand van 5 m vormen mogelijk de 

afwateringsgrachten van de Romeinse weg richting Rumst. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat 

ze als (erf)afbakening van het pottenbakkersatelier gebruikt werden. 

Van een viertal kuilen was de oorspronkelijke functie niet duidelijk maar ze werden die in een tweede 

fase opgevuld met nederzettingsafval waarvan een groot gedeelte bestond uit dierlijk botmateriaal. 

Opvallend was de aanwezigheid van een bord in Pompejaans Rood aardewerk en een fragment van 

een bustevaas in één van deze kuilen. 

 

De meest interessante vondst was de aanwezigheid van een pottenbakkersoven met bijhorende 

stookkuil in het meest westelijk gedeelte van het terrein. In totaal konden drie fasen onderscheiden 

worden waarbij de oven systematisch verkleind werd, de ondersteuningswand opgehoogd werd en het 

ovenrooster vernieuwd werd. Op basis van het archeologisch materiaal in de vulling van de stookkuil, 

dat voornamelijk bestond uit dunwandige terra nigra bekers, imitaties van terra nigra recipiënten in 

grijze zeepwaar en terra rubra-achtige waar, kan het functioneren van de oven voorzichtig gedateerd 

worden in het derde kwart van de 1
ste

 eeuw n.C. Daarmee is deze oven de oudst gekende oven uit de 

Romeinse nederzetting van Asse. Vermoedelijk behoorde hij tot de oudste kern van de nederzetting 

waarvan de woonzone zich meer in westelijk richting situeerde. 

 

Door dit kleinschalig onderzoek en de vondst van een vierde pottenbakkersoven kon nogmaals 

aangetoond worden dat deze zone een belangrijke functie bekleedde in de economische bedrijvigheid 

van de vicus. De aanwezigheid van een gracht, een greppel en vier kuilen gevuld met 

nederzettingsafval wijzen op een intensief gebruik van het terrein tijdens de Romeinse periode. Verder 

onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de betekenis van al deze sporen in relatie tot 

de eigenlijke woonzone van de nederzetting.  
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BIJLAGE I: Sporenlijst 
 

Legende bij de tabel, kolom materiaal: 0: geen materiaal aangetroffen in het spoor. 

     1: materiaal aangetroffen in het spoor maar nog niet geïnventariseerd (zie bijlage VI). 

 

ID Spoornummer Materiaal? Datering Primaire functie Secundaire functie 
1 1 => 1 A 1 Romeins ? afvalkuil 

2 1=> 1 B 1 Romeins ? afvalkuil 

3 1B => 1 C 1 Romeins greppel? afvalkuil 

4 1B => 1 D 1 Romeins greppel? afvalkuil 

5 2 / Natuurlijk / / 

6 3 1 Romeins greppel afvalkuil 

7 4 1 Romeins oven / 

8 5 1 Romeins stookkuil afvalkuil 

9 6 1 Romeins gracht afvalkuil 

10 7 1 Recent paalgat opvulling 

11 8 1 Romeins deel stookkuil afvalkuil 

12 9 = deel van 4 1 Romeins zie 4  

13 10 0 Romeins? ? afvalkuil 

14 11 0 Recent ? kuil 

15 12 1 Recent nutsleidingen / 

16 13 0 Natuurlijk / / 

17 14 0 Recent? / / 

18 15 0 Recent? / / 

19 16 1 Recent rioleringsbuis / 

20 17 1 Romeins, recent verstoord 
dark earth of gracht 

Romeinse weg afvalkuil 

21 18 1 Recent / / 

22 18 Bis 0 Recent? / / 

23 19 0 Recent? / / 

24 20 1 Romeins, recent verstoord / / 

25 21 = deel van 4 1 Romeins zie 4 / 

26 22 1 
Romeins?, recent verstoord 

door 12 
dark earth of gracht 

Romeinse weg afvalkuil 
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BIJLAGE II: Fotolijst 
 

In totaal werden er tijdens het archeologisch onderzoek Asse-Nerviërsstraat 2010 992 digitale foto’s 

genomen. Deze foto’s worden bewaard in een fotoarchief dat op een externe harde schijf en op een 

DVD geplaatst werd. De foto’s van de opgraving worden gesorteerd volgens de dag waarop ze 

genomen werden. In een bijhorende database worden de data vermeld waarop de verschillende 

sporen gefotografeerd werden waardoor de verschillende foto’s gemakkelijk terug te vinden zijn. 

Hieronder volgt een overzicht van de inhoud van deze DVD. 

Bijkomend zullen de foto’s ook bewaard worden in de interne fotodatabank van de K.U. Leuven 

(Cumulus). 

 

DVD 1: 

- Alle foto’s van de opgraving (foto’s van de vlakken, de afzonderlijke sporen, de profielen, bijzondere 

vondsten en het werk op de opgraving). Periode 15/11/2010 t.e.m. 27/11/2010 

- Database van de data waarop elk spoor gefotografeerd werd. 
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BIJLAGE III: Lijst van de genomen stalen 
 

1. Grondstalen voor archezoölogisch 
onderzoek 
 
- AN 10/2  
Werkput 1 
Spoor 1 A en 1 B, coupe AB 
Bulkstaal archeozoölogisch onderzoek 
Twee stalen: ongeveer 50 l 
 
- AN 10/2 
Werkput 1 
Spoor 1 – coupe AB 
Grondstaal met mosselschelpen 
16/11/2010 
 
2. Stalen van de ovenstructuur 
 

- AN 10/2  
Werkput 3 
Spoor 4 
Grondstaal humeuze vulling vóór de vuurmond 
 
- AN 10/2 
Werkput 3 
Spoor 4 
Bemonstering van de oostelijke en de 
westelijke vuurmondwand 
 
- AN 10/2 
Werkput 3 
Spoor 4 
Bemonstering van de oudere en de jongere 
pijler (bulk) 
 
- AN 10/2 
Werkput 3 
Spoor 4 
Bemonstering van de top van de 
ondersteuning met sporen van verglazing 
 
 
 

 
- AN 10/2 
Werkput 3 
Spoor 4 
Bemonstering van de vulling van de 
ovenkamer (bulk) 
 
- AN 10/2 
Werkput 3 
Spoor 4 
Bemonstering van de vulling ter hoogte van de 
westelijke wand 
 
- AN 10/2 
Werkput 3 
Spoor 4 
Bemonstering van de vulling uit het 
stookkanaal 
 
3. Houtskoolstalen voor 14C-datering 
 
Houtskoolstalen 
 
- AN 10/2 
Werkput 3 
Spoor 5/8 
 
- AN 10/2 
Werkput 3 
Spoor 5 – opkuisen vlak 
17/11/2010 
 
- AN 10/2 
Werkput 4 
Spoor 1 D  
Houtskool in de vulling van het bord in 
Pompejaans Rood aardewerk 
 
- AN 10/2 
Werkput 1 
Spoor 1 – schaven vlak 1 
15/11/2010 
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BIJLAGE IV: Lijst veldtekeningen profielen 
 
De meerderheid van de profielen werd ingetekend op schaal 1/20. De profielen van de oven werden 
ingetekend op schaal 1/10. 
 
Werkput 1 
 
- Spoor 1 (A + B), coupe AB 
 
Werkput 2 
 
- Spoor 16, 17 en 18, coupe AB 
- Spoor 11 en 12, coupe AB 
 
Werkput 3 
 
- Spoor 4, P3   schaal 1/10 
- Spoor 3, coupe AB 
- Spoor 4, coupe AB  schaal 1/10 
- Spoor 4, coupe CD  schaal 1/10 
- Spoor 4, coupe XY-YZ  schaal 1/10 
- Spoor 5 en 8, coupe AB 
- Spoor 6, coupe AB 
- Spoor 7, coupe AB 
 
Werkput 4 
 
- Spoor 1 (C + D), coupe AB 
 
Werkput 5 
 
- Spoor 3, coupe CD 
- Spoor 3, coupe EF 
 
Profielen werkputten 
 
- Werkput 1, zuidprofiel 
- Werkput 1, noordprofiel (enkel beschrijving) 
- Werkput 1, oostprofiel (enkel beschrijving) 
- Werkput 1, westprofiel (enkel beschrijving) 
- Werkput 2, westprofiel = P2 
- Werkput 3, westprofiel = P1 
- Werkput 3, noordprofiel = P4 
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BIJLAGE V: Lijst veldtekeningen grondplannen 
 
A. Grondplannen (schaal 1:20) 
 
- Werkput 1 
- Werkput 2 
- Werkput 3 
- Werkput 4 
- Werkput 5 
 
Alle veldtekeningen werden gedigitaliseerd tot één grondplan dat aansluit op het grondplan van de 
aansluitende opgraving op hetzelfde terrein in 2008. 
 
B. Deelgrondplannen 
 
- Spoor 1 A, 1 B, 1 C en 1 D, DGP 2, Werkput 1 en 4.     schaal 1/20 
- Spoor 4, 5, 8, 9 en 21 (zone van de Romeinse oven), DGP 2, Werkput 3.  schaal 1/10 
- Spoor 4, 5, 8, 9 en 21 (zone van de Romeinse oven), DGP 3, Werkput 3.  schaal 1/10 
- Spoor 4, 5, 8, 9 en 21 (zone van de Romeinse oven), DGP 4, Werkput 3.  schaal 1/10 
- Spoor 4, 5, 8, 9 en 21 (zone van de Romeinse oven), DGP 4 – coupe AB/CD, Werkput 3. 
           schaal 1/10 
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BIJLAGE VI: Voorlopige inventaris archeologisch materiaal 
 

De uitzonderlijke grote hoeveelheid vondsten maakte het onmogelijk om reeds tijdens de voorziene periode voor de basisverwerking een volledige inventaris 

op te maken van de aangetroffen vondsten. In deze bijlage zal enerzijds een voorlopige inventaris gepresenteerd worden. Daarna volgt een korte bespreking 

van de grote materiaalcategorieën die opgegraven werden. In een tweede fase van de verwerking zal dit materiaal verder geïnventariseerd en bestudeerd 

worden. 

 

Legende bij de tabel: AW: aardewerk  KZS: kalkzandsteen 

   DP: dakpan   VL: verbrande leem 

 

Spoornummer Inhoud Romeins Inhoud Recent 
1 A + B Oxiderend AW: wanden en bodems, reducerend AW: wanden en bodems, terra sigillata (Zuid-

Gallisch en Midden-Gallisch?), terra nigra met olijfgroene blinkende deklaag, gevernist AW met 
zandbestrooiing, gevernist AW met rode kern, DP-fragmenten, zeer veel bot in de bovenste laag, 
Doornikse steen, KZS, metaalslakken, ijzeren nagel. 

Groen glas 
(schaafvondst) 

1 C + D Oxiderend AW: wanden en randen, doliumfragmenten, fragment van een wrijfschaal, kruikwaar, 
reducerend AW: dekselgeul, rand-, wand- en bodemfragmenten, terra sigillata (Zuid-Gallisch en 
Oost-Gallisch ?), terra rubra (?), DP-fragmenten, metaalslak, VL, bot, KZS, ijzeren nagels, 
wetsteen, deel bustevaas, metaalslakken. 

 
 
 

1 C Wandfragmenten: bruin gladwandig AW, gevernist AW met witte kern, oxiderend AW: kruikwaar, 
doliumfragmenten, amfoorfragmenten, bodemfragmenten in bruin gladwandig AW, reducerend 
AW: randfragmenten en bodem met wandfragment, terra sigillata (bodem), bot, KZS. 

 

1 D Amfoorfragment met oor, reducerend AW-wanden, DP-fragmenten, bot, bord in Pompejaans 
Rood AW met in de vulling: oxiderend AW: wanden, reducerend AW: rand- en wandfragmenten, 
bot en rolkeien. 

 

2 /  

3 Oxiderend AW: wand- en randfragmenten, reducerend AW: wandfragmenten, terra nigra, VL, DP-
fragmenten. 

 

4 (Verstoring kabel boven oven) Reducerend AW: kleine stukjes, ruw grijs AW met versiering, VL, KZS. Recent AW 

4 (Vulling stookkanaal) Reducerend AW: wandfragmenten, VL.  

4 (Materiaal uit pijler) Reducerend AW: wanden, VL.  

4 (Westelijk deel vuurmond) 2 passende stukken van de vuurmond die passen, losse stukjes VL.  

4 (Ondersteuning oven) Top van de ondersteuning fase 1 met sporen van verglazing.  

4 (Ovenwand) Fragmenten van de ovenwand met sporen van een organische ondersteuning.  
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4 (Coupe AB) Schelpmateriaal.  

4 (Oostzijde en westzijde: opkuis) Losse stukjes VL.  

4 (Centraal ovengedeelte: opkuis) Losse stukjes VL en AW.  

4 (Opkuisen vuurmond) Losse stukjes VL.  

4 (Opkuisen N-zijde) Losse stukjes VL en enkele zachtgebakken scherfjes.  

4 (Humeus pakket voor de vuurmond) Losse stukjes VL.  

4 (Oostelijke vuurmond) Groot brok van de vuurmond, DP-fragmenten, AW.  

4 (Vulling westelijk deel van de wand AW, VL.  

4 (Vulling oven) Oxiderend AW: wandfragmenten, talrijke veel te zacht gebakken stukken aardewerk: mogelijk te 
beschouwen als misbaksels! 

 

5 Oxiderend AW: rand- en bodemfragmenten, reducerend AW: wand-, bodem- en randfragmenten, 
terra nigra, imitatie terra nigra, ruwwandig AW, VL. 

 

6 Oxiderend AW: deel verbrande wand, reducerend AW: wand + deksel, imitatie terra nigra in grijze 
zeepwaar: rand, DP-fragmenten, deel van een platte tegel (?), bot, KZS, onbepaald stuk. 

 

7 /  

8 Terra nigra, imitatie terra nigra, imitatie van terra rubra, doliumfragment, losse stukjes VL.  

9 = deel van 4 Losse stukjes VL, oxiderend en reducerend AW: wandfragmenten = vulling aanwezig op de 
ovenplaat. 

 

10 /  

11 /  

12 Reducerend AW: randfragment met zwarte deklaag, bodem, wandfragmenten, DP-fragmenten 
(vermengd uit spoor 22). 

Geglazuurd AW, 
pijpensteeltje, 
onbepaald ijzer 

13 /  

14 /  

15 /  

16 Fragment wrijfschaal.  

17 Oxiderend AW: wand- en randfragmenten, reducerend AW: bodem, bot, DP-fragmenten, VL.  

18 /  

18 Bis /  

19 /  

20 Reducerend AW, metaalslakken, VL. Recent AW, nagel 

21 = deel van 4 /  

22 Oxiderend AW: wand- en bodemfragmenten, reducerend AW: wandfragmenten, terra nigra met 
versiering, technisch AW: rand met veel stro-indrukken (?!), DP, bot. 

Recente steen 



 235 

 

1.1. Bouwmaterialen  

Bij de bouwmateriaal onderscheiden we in eerste instantie fragmenten van tegulae en imbrices. 

Daarnaast kunnen ook de brokken verbrande leem en de stukken kalkzandsteen van de Romeinse 

weg als bouwmaterialen beschouwd worden. 

 

1.2. Aardewerk  

De afvalkuilen verspreid over het opgravingsterrein bevatten hoofdzakelijk aardewerk. Geschat wordt 

dat er in totaal enkele honderden stukken aangetroffen werden. De overgrote meerderheid bestaat 

echter uit kleine fragmenten. Naast het geïmporteerd luxevaatwerk (terra sigillata, terra nigra,…) 

werden ook fragmenten van kookpotten, borden, schalen, kruiken, kommen, wrijfschalen, amforen en 

voorraadpotten opgegraven. Op sommige fragmenten staat de naam van de pottenbakker, andere 

stukken zijn mooi versierd. Opvallend was de aanwezigheid van een intact bord in Pompejaans Rood 

aardewerk en een fragment van een bustevaas. De vulling van de stookkuil bevatte dunwandige terra 

nigra bekers, imitaties van terra nigra recipiënten in grijze zeepwaar en terra rubra-achtige waar Op 

basis van al dit materiaal kan de opvulling van deze kuilen gedateerd worden tussen de tweede helft 

van de 1
ste

 eeuw en het begin van de 3
de

 eeuw n.C. In een volgende fase zullen al deze stukken 

verder geïnventariseerd en bestudeerd worden. 

 

1.3. Glas 

In de vulling van enkele sporen werden een paar glasfragmenten aangetroffen. Daarbij betrof het 

telkens kleine fragmenten en dus geen intacte glazen objecten. Het betrof voornamelijk 

wandfragmenten en één randfragmentje. 

 

1.4. Metalen voorwerpen 

Opvallend was de kleine hoeveelheid metalen voorwerpen die in de vulling van de Romeinse sporen 

aangetroffen werd. Zo werd er geen enkel herkenbaar bronzen object opgegraven. Bij de ijzeren 

voorwerpen gaat het voornamelijk om kleine nagels, krammen en constructienagels. In de vulling van 

sommige sporen werden metaalslakken aangetroffen, al blijft deze hoeveelheid vrij beperkt. 

 

1.5. Bot 

In de vulling van spoor 1 werd een enorme hoeveelheid dierlijk botmateriaal aangetroffen die in vrij 

goede staat bewaard waren. Volledige skeletten van dieren werden niet aangetroffen. Al deze 

faunaresten worden momenteel onderzocht door specialisten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen. 
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6. Algemeen besluit opgraving 2008 en 2010 

 
Dankzij het archeologisch onderzoek dat de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven in 

2008 en 2010 uitvoerde op enkele percelen langsheen de Nerviërsstraat 60 te Asse, werd bijkomende 

informatie verkregen over de ruimtelijke structuur, de functie en de evolutie van een gedeelte van de 

noordoostelijke rand van de Romeinse nederzetting. Uiteraard kunnen deze opgravingsgegevens niet 

los gezien worden van de resultaten van de opgravingen op enkele aanpalende percelen in 2007 

(Krokegemseweg), 2009-2010 (Nerviërsstraat 32-40) en 2010 (Nerviërsstraat 54-56). 

 

Uit de eerste helft van de 1
ste

 eeuw n.C. werden er geen duidelijke sporen of structuren waargenomen. 

Hoewel goed dateerbaar materiaal uit de onderste lagen ontbrak, is het mogelijk dat de Romeinse 

geplaveide weg reeds in de loop van de 1
ste

 eeuw n.C. aangelegd werd. 

 

In de tweede helft van de 1
ste

 eeuw n.C. (vermoedelijk tussen 50 n.C. en 75 n.C.) was er een 

pottenbakker actief in deze zone van de nederzetting. Bij de oven die werd teruggevonden konden 

drie verschillende fasen (twee verbouwingen) herkend worden. Vermoedelijk behoorde deze oven tot 

de oudste kern van de nederzetting die zich op dat ogenblik meer naar het westen situeerde. 

Bovendien situeerde het atelier zich in de onmiddellijke omgeving van de Romeinse weg richting 

Rumst. De oven werd waarschijnlijk op het einde van de 1
ste

 eeuw n.C. buiten gebruik gesteld. 

 

Nog uit de tweede helft van de 1
ste

 eeuw n.C. dateert spoor 130 dat als een mogelijke 

leemwinningskuil of een silocomplex beschouwd kan worden. Op basis van een eerste indruk van het 

materiaal in de vulling kon het dempen van deze enorme kuil in de Flavische periode gesitueerd 

worden. 

 

De aanleg van de geplaveide weg vormde waarschijnlijk de start voor de ontginning en de ontsluiting 

van deze noordoostelijke randzone van de nederzetting vanaf de 2
de

 eeuw n.C. Het resultaat hiervan 

zijn de vele kuilen (leemwinningskuilen, afzonderlijke paalkuilen, silo’s en twee mogelijke waterputten) 

en talrijke greppels die we verspreid over het terrein aantroffen. Hun aanleg dateert vermoedelijk uit 

de loop van de 2
de

 eeuw n.C. In de laatste fase, die voor de meeste sporen in de 2
de

 en het begin van 

de 3
de

 eeuw n.C. te situeren is, werden zij in meer of mindere mate met nederzettingsafval opgevuld. 

Ook de geplaveide weg bleef gedurende de 2
de

 eeuw n.C. in gebruik. Mogelijk kan hij als een interne 

verbindingsweg binnen de nederzetting geïnterpreteerd worden. Langs de westkant van deze baan 

bevonden zich in de tweede helft van de 2
de

 eeuw n.C. monumentale gebouwen met een stenen 

fundering. In noordelijke richting lijkt hij dan weer toegang te geven tot de mogelijke tumulus die in 

2007 op het aanpalend perceel opgegraven werd. Over zijn verloop in zuidelijke richting blijft er nog 

heel wat onzekerheid bestaan. 

 

In de loop van de 3
de

 eeuw n.C. veranderde de functie van deze randzone. In een eerste fase werden 

de grachten van de Romeinse weg opgevuld met nederzettingsafval. Dit wijst erop dat de weg buiten 

gebruik gesteld werd. Daarna bedekte men een groot gedeelte van het terrein bedekt met een 50 cm 
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dik pakket donkere aarde (de zogenaamde dark earth) waarin zich heel wat nederzettingsafval 

bevond. In een derde fase werd het eigenlijke wegdek bedekt met een afvallaag die voornamelijk 

bestond uit dierlijk botmateriaal. Tenslotte werden nog enkele kuilen doorheen de zwarte laag 

gegraven en opgevuld met brokken verbrande leem en misbaksels van tegulae en imbrices. 

 

Sporen van activiteiten uit de 4
de

 en de 5
de

 eeuw of uit de (vroege) Middeleeuwen ontbraken volledig 

op deze terrein. 

 

De onderzoeksresultaten tonen aan dat deze noordoostelijke zone gedurende de hele Romeinse 

periode van groot economisch belang was voor de Romeinse nederzetting van Asse. In een eerste 

fase als ambachtelijke zone bij een kleinere woonkern die meer naar het westen ingeplant was; in een 

tweede fase als randzone met tal van activiteiten (leemwinning, aanleg waterputten,…) bij de 

nederzetting die naar het oosten uitbreidde en tenslotte als zone die gebruikt werd om 

nederzettingsafval te dumpen. Tussen het midden van de 1
ste

 eeuw n.C. en de tweede helft van de 3
de 

eeuw n.C. werd heel deze zone dus zeer intensief gebruikt. 

 

Verder onderzoek (archeozoölogisch onderzoek, palynologisch onderzoek, macrobotanisch 

onderzoek, datering van de 14C-stalen, verdere verwerking van het archeologisch materiaal,...) zal 

meer duidelijkheid moeten brengen over de datering van al deze sporen en de betekenis van deze 

sector in relatie tot de eigenlijke woonzone van de nederzetting.  
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