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Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

Samenvatting

Aan de Kapelhof te Brustem gaat sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden cvba een woonzone 
van 22 woongelegenheden met ondergrondse parkings realiseren. De wegenis, rioleringswerken en 
omgevingsaanleg rondom deze woningen worden gerealiseerd in opdracht van de VMSW. In het kader 
van deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag adviseerde het agentschap Onroerend Erfgoed om 
een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren, gevolgd door een opgraving in geval van vondsten. Uit het 
vooronderzoek bleek dat op het terrein sporen uit de metaaltijden, Romeinse periode en Middeleeuwen 
aanwezig waren. Omdat de geplande werken deze archeologische resten zullen vernietigen, werd een 
archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse 
overheid.

De opgraving werd in maart en april 2015 uitgevoerd door archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum. 
Het onderzoek heeft een grote hoeveelheid sporen en vondsten opgeleverd, uit diverse perioden: het Vroeg-
Neolithicum, de Midden-IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De vindplaatsen 
zijn doorheen het plangebied aangetroffen. Het terrein bevindt zich op de zuidwestelijke helling van een 
leemplateau. Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een beekdal (de Hoogbeek). Er  is sprake 
van een leembodem met textuur B-horizont, waarbij in een ouder leempakket aanvankelijk erosie heeft 
opgetreden en in de lagere delen vervolgens afzetting van colluvium. 

Het kleine aantal sporen uit het Vroeg-Neolithicum, de periode van de Lineaire Bandkeramiek, vormt een 
bijzondere vondst. Het gaat om enkele kuilen met vondstmateriaal. Vanwege het beperkte aantal sporen en 
vondsten is het moeilijk de aard van de activiteiten op het terrein te achterhalen. Vermoedelijk maken de 
gevonden sporen onderdeel van de randzone van een woonplaats, met één of meerdere huisplattegronden. 
Een bijzonder object is een vrijwel complete maalsteen, die vermoedelijk bewust in één van de kuilen is 
gedeponeerd. De sporen zijn op basis van het vondstmateriaal te plaatsen in de tweede helft van de Lineaire 
Bandkeramiek. Deze fase dateert tussen ca. 5105-5005 v. Chr. De nederzettingscluster op het plateau tussen 
de bovenloop van Demer en Maas wordt ook wel aangeduid als Heeswatercluster

Het plangebied wordt behoorlijk intensief gebruikt in de Midden-IJzertijd. De archeologische resten 
wijzen voornamelijk op activiteiten van bewoning. Opnieuw zijn vooral kuilen opgetekend. Paalsporen 
van huisplattegronden zijn niet gevonden. Er zijn mogelijk restanten van een oven aanwezig, die wellicht 
ook meerdere keren is opgebouwd. Ook de vondsten kunnen veelal in verband worden gebracht met de 
dagelijkse activiteiten. 
In één van de kuilen werd een bijzondere vondst gedaan: enkele scherven van een rood beschilderde pot. 
Dergelijk aardewerk is eerder in België aangetroffen, maar nooit exemplaren die met tinfolie ingelegd 
zijn. Wat het tin betreft, dit materiaal komt van nature niet voor in België. Dit betekent dat de tinfolie 
aangebracht op de scherven geïmporteerd moet zijn. De dichtstbijzijnde natuurlijke bronnen van tin 
zijn Engeland, Frankrijk, Duitsland en Tsjechië. Deze regio’s liggen steeds op een grote afstand van de 
opgravingslocatie, wat wijst op een omvangrijk handelsnetwerk.
Diverse kuilen bevatten een grote hoeveelheid vondsten, of hebben een bijzondere inhoud. Uit een kuil 
komen vijf weefgewichten, een gerolde silex en verbrand aardewerk. Dit zou een symbolische handeling 
kunnen representeren. De grote hoeveelheid verbrande huttenleem en aardewerk in een andere kuil lijkt op 
een verlatingsritueel te wijzen. Met het deponeren van het materiaal van de nederzetting in diverse kuilen 
op het erf lijkt de bewoning uit de Midden-IJzertijd op het terrein te eindigen.

De vondst van een waterput en een afvalkuil uit de Romeinse tijd lijkt erop te wijzen dat er in de directe 
omgeving van het plangebied een kleine nederzetting gelegen heeft. De exacte ligging is niet bekend. De 
geringe hoeveelheid aardewerk heeft vermoedelijk deel uitgemaakt van een huishoudelijke inventaris. De 
activiteiten zijn te dateren in de Midden- en Laat-Romeinse tijd. 

Een groot deel van de sporen en vondsten dateert uit de Middeleeuwen. Dat is niet verwonderlijk gezien de 
geschiedenis van Brustem, dat al vermeld werd in 967, maar vermoedelijk nog ouder is. Voor dat laatste zijn 
tijdens het onderzoek echter weinig aanwijzingen gevonden. Er zijn wel twee bijzondere metalen objecten 
gevonden, een fibula uit de Merovingische periode en tijdens het vooronderzoek één uit de Karolingische 
periode, maar deze vondsten kunnen niet gekoppeld worden aan sporen van bewoning. 
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In de Volle Middeleeuwen zie we wel meer activiteiten in het plangebied. De Sint-Eucheriuskapel dateert uit 
de 12e eeuw, dus het terrein aan de Kapelhof wordt daadwerkelijk in gebruik genomen. De meeste sporen 
uit deze periode zijn aangetroffen op het plateau en het betreft vooral kuilen. Ook is vermoedelijk een 
hutkom aangetroffen, dus er werden ook ambachtelijke activiteiten uitgevoerd. Het vondstmateriaal biedt 
echter te weinig aanknopingspunten om de exacte aard van ambachtelijke activiteiten te achterhalen.

Ondanks dat Brustem aan het einde van de 12e eeuw diverse keren wordt verwoest, maakt het stadje in 
deze periode een bloeiperiode door. Onder het graafschap Loon ontwikkelde Brustem zich tot een klein 
stadje met belangrijke lakennijverheid. Ook binnen het plangebied zijn verreweg de meeste sporen en 
vondsten te plaatsen in de Late Middeleeuwen, meer specifiek de periode 1200-1425. De sporen en 
vondsten lijken te wijzen op één of meerdere boerenerven, waar allerlei activiteiten plaatsvonden. Het 
aardewerk is grotendeels gebruiksaardewerk, dat lokaal vervaardigd werd. Ondanks enkele objecten van 
hoogversierd aardewerk, waren de bewoners niet bijzonder vermogend. Er werden diverse dieren gehouden 
op het boerenbedrijf, vermoedelijk zowel voor trekkracht als consumptie. De geanalyseerde stalen laten 
vooral granen zien, met name spelttarwe, dat prima verbouwd kan zijn binnen of in de omgeving van het 
plangebied. De zone bij de beek zal waarschijnlijk hebben gefunctioneerd als weidegebied. Op het terrein 
heeft op beperkte schaal metaalbewerking plaatsgevonden en mogelijk was een veldoven op het terrein 
aanwezig, waarin bakstenen zijn gebakken.
Toch waren er voldoende contacten met de buitenwereld. Dit komt vooral door de aanwezigheid van de 
kapel, die ook een pelgrimsoord was. De meest duidelijke aanwijzing is de vondst van een pelgrimsampul, 
maar ook de diverse munten uit de Late Middeleeuwen. Mogelijk voorzagen de lokale boeren de voorbij 
trekkende pelgrims van voedsel, water en eventueel een slaapplaats, waarvoor ze ook betaald werden. 

De sporen uit de Nieuwe tijd geven weinig aanwijzingen over het gebruik van het terrein in deze periode. 
Het diergraf en de delen van een mogelijke afrastering wijzen erop dat het agrarische gebruik wordt 
voortgezet. Dit komt overeen met de gegevens van het historisch kaartmateriaal.
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Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

1 Inleiding

P.L.M. Hazen

1.1	 Kader

Aan de Kapelhof te Brustem (afb. 1.1) gaat sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden cvba een 
woonzone van 22 woongelegenheden met ondergrondse parkings realiseren. De wegenis, rioleringswerken 
en omgevingsaanleg rondom deze woningen worden gerealiseerd in opdracht van de VMSW. In het kader 
van deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag adviseerde het agentschap Onroerend Erfgoed om 
een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te laten uitvoeren, gevolgd door een opgraving in 
geval van vondsten. In januari en februari 2014 is een archeologische prospectie uitgevoerd door Archebo. 
Hieruit bleek dat op het terrein sporen uit de metaaltijden, Romeinse periode en Middeleeuwen aanwezig 
waren. Omdat de geplande werken deze archeologische resten zullen vernietigen, werd een archeologisch 
vervolgonderzoek geadviseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Deze opgraving heeft tot doel het materiaal van de vindplaats veilig te stellen en de gegevens te 
documenteren. Hierdoor wordt informatie behouden die van belang is voor de kennisvorming over het 
verleden. In kader van de archeologische opgraving werd door Onroerend Erfgoed een leidraad met 
bijzondere voorwaarden1 (of BVW) opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het wettelijk kader van de 
minimumnormen2 in het algemeen en de BVW in het bijzonder.

1 Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische opgraving: Sint-Truiden, Brustem, Kapelhof.
2 Ministerieel besluit tot bepaling van de minimumnormen voor de registratie en documentatie bij archeologisch onderzoek met 

ingreep in de bodem en de wijze van rapportering tot uitvoering van artikel 14, §3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 
20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium.

Afb. 1.1 Locatie van het onderzoeksgebied op de topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in 
het rood (AGIV).
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Voor dit onderzoek werden volgende onderzoeksvragen opgenomen in de bijzondere voorwaarden horende 
bij de opgravingsvergunning:

1. Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? 
2. Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
3. In hoeverre is er sprake van continuïteit in de bewoning van de eventuele verschillende perioden op 

het onderzoeksterrein? 
4. Wat is de aard en de datering van de sporen? 
5. Wat is de datering van de erosiefase en het colluvium? 
6. Wat is de ruimtelijke en landschappelijke context van de site? 
7. Is er een relatie met de nabijgelegen kerk en/of met de nabijgelegen motte? 
8. Op welke manier is de nederzetting en het omliggende cultuurlandschap ingericht 

(verkavelingsgreppels, afsluitingen e.d.)? Is er een directe relatie met het landschap? 
9. In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 

gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de 
gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de 
gebouwen? 

10. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de 
conserveringsgraad? 

11. Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de 
datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de bestaanseconomie 
van de nederzetting? 

12. Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op 
een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 

13. Hoe is de relatie in ligging en ouderdom tussen de grafveld(en) en de bewoning? Welke 
antropologische gegevens zijn aan de begravingen te ontlenen? 

14. Welke graftypes zijn aanwezig en van welke aard zijn de bijgaven? 
15. Hoe verschilt dit grafveld, de graftypes en hun inhoud van deze van andere begraafplaatsen? 
16. Hoever strekt het grafveld zich uit, zowel in tijd en ruimte? Hierbij moeten de begrenzingen van de 

begravingen vastgesteld worden in ruimtelijke zin. 
17. Wat is de datering van het grafveld(en)? 
18. Is er een fasering herkenbaar? 
19. Indien er een fasering merkbaar is wat is de relatie tussen de sporen uit de verschillende periodes? 
20. Welke verschillende type begravingen zijn er merkbaar en hoe verhouden deze groepen zich tot 

elkaar? 
21. Zijn er culturele verschillen merkbaar? 
22. Wie zijn er bijgezet in het grafveld? 
23. Is er een sociale differentiatie merkbaar? 
24. Welke aanwijzingen zijn er van rituelen met betrekking tot de begraving? 
25. Wat is de verhouding man/vrouw/kinderen op dit grafveld en zijn hier structuren in te herkennen? 
26. Wat was de levensomstandigheden/levenswijze van deze mensen (op basis van fysisch 

antropologisch onderzoek) 
27. Wat was de landschappelijke context van dit grafveld? 
28. Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het regionale landschap uit die specifieke periode? 

Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode en welke 
verschillen bestaan er? 

29. Wat is de datering van de uit het vooronderzoek vermoedde leemextractiekuilen en welke andere 
artisanale activiteiten hebben plaatsgevonden in deze zone? 

30. Kunnen de resultaten uit het vooronderzoek bijgesteld worden? 

Het veldwerk is uitgevoerd tussen 30 maar en 21 april 2015. Het veldteam bestond uit Peter Hazen 
(projectverantwoordelijke en vergunninghouder), April Pijpelink (archeoloog-assistent), Arjan Ruiter, Tinus 
van de Pol en Eline Julius (veldassistenten). De graafmachine werd bediend door Bart Vandingenen en Marco 
(Grondwerken Ragos). De metaaldetectie werd uitgevoerd door Johan Langelaar. Als wetenschappelijke 
begeleiding trad Henk van der Velde (ADC ArcheoProjecten) op. Het archeologisch onderzoek stond onder 
toezicht van Ingrid Vanderhoydonck (Onroerend Erfgoed, provincie Limburg).
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De vondsten en bijhorende documentatie die tijdens de opgraving zijn verzameld, worden voorlopig 
bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het volledige onderzoek zal alle opgravingsdata 
gedeponeerd worden in het archeologisch depot van de Werkgroep Archeologie Sint-Truiden (WAST).

1.2	 Ruimtelijke situering

Brustem ligt aan de rand van Vochtig- en Droog-Haspengouw in een golvend landschap aan de weg Brussel-
Luik. Het projectgebied ‘Brustem Kapelhof’ situeert zich in de gemeente Sint-Truiden (provincie Limburg), 
aan de zuidelijke rand van de dorpskern van Brustem. Het onderzoeksgebied is opgedeeld in twee zones: 
zone 1 ligt ten westen van de Sint-Eucheriuskapel en wordt begrensd door de Kapelhof in het zuiden en 
westen, een terrein van de kinderopvang in het oosten en bebouwing langs de straat Brustem-Dorp in het 
noorden. Zone 2 situeert zich ten noorden van de kapel en wordt begrensd door een fietspad in het westen, 
de Kapelhof in het zuiden en bebouwing in het noorden en oosten. Zone 1 was tot voor kort in gebruik als 
boomgaard en tuin en zone 2 was een weiland. Het plangebied bevindt zich op de zuidelijke helling van 
een langere heuvelrug die zuidwest-noordoost georiënteerd is, en die de noordelijke rand vormt van het 
leemplateau. De site is verder gelegen langs de Hoogbeek die langs de zuidwestelijke grens van zone 1 loopt. 
Zone 2, op de heuvelrug, is gelegen op een hoogte van ca. 61,5 m TAW. Het terrein daalt sterk richting de 
Hoogbeek, tot ca. 58,1 m TAW.

1.3	 Archeologische	verwachting

1.3.1	 Historische	situering

Geschiedenis van Brustem
Brustem wordt voor het eerst vermeld in 967 als Brustemia, een Germaanse term die kan vertaald worden 
als woning op een kleine verhevenheid (Germaans “brust”, kleine verhevenheid, en “haima”, woning).3 
Gezien de ligging van het stadje, is het waarschijnlijk dat het een eerdere stichtingsdatum kent. Al snel moet 
Brustem een belangrijke plaats zijn geworden, wat leidde tot strubbelingen met het nabij gelegen Sint-
Truiden in de 11e eeuw. In 1086 verwoesten de Brustemnaren de stad Sint-Truiden en de abdij.4  
In de 12e eeuw staat Brustem in de bronnen vermeld als een Loons allodium, dat als oorpost tegen Sint-
Truiden door de Loonse graven circa 1160 reeds van een versterking werd voorzien. Deze versterking 
wordt door Lodewijk I, graaf van Loon, in 1170 uitgebouwd tot een achthoekige torenburcht met een 
omwalling, waarbinnen ook de kerk en het kerkhof waren opgenomen. In de burcht werd een garnizoen 
gevestigd. Brustem krijgt in hetzelfde jaar stadsrechten om beter te kunnen concurreren met Sint-Truiden. 
Die strijd verliest het stadje echter. Vanaf het einde van de 12e eeuw was de graaf van Loon ook graaf van 
Duras en voogd van Sint-Truiden. Vermoedelijk zag hij meer in de stad Sint-Truiden, want van de stedelijke 
ontwikkeling van Brustem kwam niet veel meer terecht. 

In 1160, 1171 en 1180 wordt Brustem door de graaf van Duras en de Truienaren in brand gestoken. Als 
versterkte voorpost van het graafschap Loon raakte Brustem wel vaker betrokken bij de conflicten van Loon 
en Luik. Zo wordt ook in 1178 de burcht door Sint-Truiden ingenomen. In 1346 wordt de gemeente verwoest 
door de Truienaren in hun strijd tegen Engelbert van der Marck.  De burcht van Brustem speelde een 
belangrijke rol op 28 oktober 1467 tijdens de slag bij Brustem, die door Karel de Stoute tegen de Luikenaars 
werd geleverd, onder de muren van de sterkte waarin de Luikse ambachten zich verschanst hadden. In 1489 
wordt de versterking, bezet door de aanhangers van de familie van der Marck, ingenomen en definitief 
geslecht door de hertog van Saksen, bondgenoot van Jan van Hoorn. Daarna werd de toren een tijdlang als 
duiventil gebruikt en verder afgebroken door de soldaten van Lodewijk XIV. De volgende eeuwen werd de 
ruïne gebruikt als groeve voor bouwmaterialen.5 Van de burchttoren is nog de helft over. De voorburcht is 
volledig verdwenen. De aarden wal en omgrachting zijn alleen nog aan de noordkant aanwezig.

3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20973.
4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Brustem.
5 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/23074.
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Toch vormden de Volle Middeleeuwen een bloeiperiode voor Brustem. Onder het graafschap Loon 
ontwikkelde Brustem zich tot een klein stadje met belangrijke lakennijverheid, verdeeld over drie gilden. In 
1336 wordt de heerlijkheid gesplitst, voor de helft Loons, de andere helft met de burcht komt in het bezit 
van de graaf van Gullik. Tijdens de 17e en de 18e eeuw wordt Brustem opnieuw verenigd. In de 17e eeuw 
maakt het deel uit van de baronnie Voort, het latere graafschap Rijkel.

De Sint Eucheriuskapel
Centraal tussen beide onderzoeksgebieden ligt de Sint Eucheriuskapel, een beschermd monument (afb. 
1.2).6 Het is een 12e-eeuws Maas-romaans zaalkerkje.7 Bijzondere bouwkenmerken zijn drie traveeën 
met een rechthoekig ten oosten gelegen koor met halfronde absis en een zuidelijk gelegen sacristie. 
In het westen is een beklede puntgevel met portaal te zien. De westgevel is versierd met klimmende 
boogfriezen en een roosvenster. Het is bovenop afgewerkt met een kleine zadeldaktoren. In het portaal 
staat een ingeschreven rondboogdeur met archivolten van tufsteen. De noord- en zuidgevels zijn tussen 
de hoek- en middenlisenen, die op een lage sokkel staan, versierd met boogfriezen en rondboogvensters 
met afzaat. Het schip wordt afgesloten door een oostelijke puntgevel met aandak en schouderstukken 
waartegen de halfronde absis gebouwd is. De rechthoekige in het zuiden gelegen sacristie volgt dezelfde 
opbouw van rondboogvenster en puntgevel. De halfronde koorsluiting wordt gekenmerkt door een houten 
tandlijst geritmeerd door vier pilasters en rondboogvensters. Tegenover de zadeldakken op het schip en de 
sacristie ligt er een halve koepel op de absis. In 1880 werd het kerkje grondig gerestaureerd met volledige 
wederopbouw van sommige delen onder leiding van A. Van Assche.

De heilige Bertilia van Maroulx wordt er vereerd, een van de drie ‘heilige gezusters’. De andere twee 
zijn Eutropia in Rijkel en Genoveva in Zepperen. Mogelijk vervangen deze drie heiligen op die manier 
drie heidense moedergodinnen. Gedurende de maand mei wordt de bedevaart ter ere van Sint-Bertilia 
gehouden.

6 MB19/08/85.
7 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23071.

Afb. 1.2 Foto van de Sint Eucheriuskapel aan de Kapelhof uit 1975 © Vlaamse Gemeenschap.
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De torenburcht 
Ongeveer 120 m ten noorden van het plangebied ligt een motte met donjon en brug.8 De huidige motte met 
achthoekige toren dateert tussen 1160-1171 en is opgericht door Lodewijk I graaf van Loon, als versterkte 
voorpost tegen de stad Sint-Truiden. Ze is opgetrokken op een cirkelvormige fundering. De verzorgde 
afwerking van deze fundering tegenover het zeer slordige metselwerk van de onderste bouwlagen van de 
toren suggereren minstens een tijdelijke werkonderbreking of mogelijk zelfs twee bouwfasen.9 De 
doorsnede van de plattegrond bedraagt meer dan 10 meter. In 1178 is ze ingenomen door Sint-Truiden en 

 

 

8
 CAI locatie 51406. 

9
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/23074. 
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De torenburcht
Ongeveer 120 m ten noorden van het plangebied ligt een motte met donjon en brug.8 De huidige motte met 
achthoekige toren dateert tussen 1160-1171 en is opgericht door Lodewijk I graaf van Loon, als versterkte 
voorpost tegen de stad Sint-Truiden. Ze is opgetrokken op een cirkelvormige fundering. De verzorgde 
afwerking van deze fundering tegenover het zeer slordige metselwerk van de onderste bouwlagen van de 
toren suggereren minstens een tijdelijke werkonderbreking of mogelijk zelfs twee bouwfasen.9 De doorsnede 
van de plattegrond bedraagt meer dan 10 meter. In 1178 is ze ingenomen door Sint-Truiden en gedeeltelijk 
vernield. Na herstelling werd de burcht in 1346 opnieuw door de inwoners van Sint-Truiden afgebrand in 
hun strijd tegen prins-bisschop Engelbert van der Marck. Bij de slag van Brustem (1467) verschansten de 
Luikenaren zich in de burcht. In 1489 werd de burcht tijdens de vete van de familie van der Marck en Jan 
van Hoorn ingenomen en definitief geslecht. Daarna werd de toren een tijdlang als duiventil gebruikt en 
verder afgebroken door de soldaten van Lodewijk XIV. De volgende eeuwen werd de ruïne gestript voor 
bouwmaterialen, een herkenbaar fenomeen bij mottes.
De 12e-eeuwse constructie kende een 11e-eeuwse voorloper die deels was opgebouwd in natuursteen voor 
de onderbouw, deels in hout voor de bovenbouw (vakwerk).10 De toren werd gebouwd op een kunstmatige 
heuvel en nadien ingemot vergelijkbaar met het mottekasteel vam Kolmont. Ze werd omgeven door een 
slotgracht. Het 11e-eeuwse mottekasteel was een militair bouwwerk waarvan de aanwezige spleten (in 
plaats van vensters) in de muren getuigen. Mogelijk stond er een houten palissade, zoals rond de torens 
te Grimbergen en Beveren-Waas, of stenen muur rondom de toren zoals rond de toren te Kolmont.11 Deze 
constructie telde vijf verdiepingen, afgeleid uit de aanwezige balkgaten in de nog bestaande halve toren. In 
de verdwenen helft bevond zich de ingang en de trap die de niveaus verbond. Niveau twee was voorzien van 
een lavabo en latrine. Aan de buitenzijde van niveau drie hingen 16 grote en 16 kleine ijzeren ringen, gevat 
in ogen. Mogelijk kan dit in verband gebracht worden met de rechtspraak van de graaf waarbij hij belangrijke 
gevangenen in ijzeren kooien omhoog kon hangen. Een andere mogelijkheid is dat de ringen gebruikt 
werden bij het aanbrengen van primitieve hordijzen. 
Verder is nog een groot gedeelte van de burchtgrachten en de funderingen van de vierkante toren op de 
voorburcht aanwezig. De huidige kerk ligt binnen de wallen en vervangt de vroegere kapel, die samen met 
de voorburcht in 1171 is aangelegd.
Waarschijnlijk had de morfologie van het mottekasteel een grote impact op de omringende bevolking. In 
het geval van Brustem ontstond er zelfs een kasteeldorp aan de voet van de motte waarbij mensen zich 
vestigden in de nabijheid van dergelijke constructie.

Parochiekerk	Sint-Laurentius
Binnen de voormalige slotgracht van de torenburcht ligt de Sint-Laurentiuskerk, omgeven door het kerkhof. 
Het betreft een zaalkerk met voorstaande westertoren van 1649 met resten van de romaanse onderbouw 
(12e eeuw);12 de kerk bestaat uit een rechthoekig schip van vier traveeën, twee westelijke traveeën van 
1769, twee oostelijke traveeën met koor (rechte travee en vlakke koorsluiting) van 1850; ten zuiden en ten 
noorden sacristieën van 1938. Het gebouw is volledig afgebrand in 1965 (op sacristieën na) en onmiddellijk 
hersteld.

1.3.2	 Het	plangebied	op	historisch	kaartmateriaal

Voor het plangebied zijn een groot aantal historische kaarten beschikbaar, waarvan de oudste dateren uit 
het midden van de 17e eeuw.13 In die periode werd in opdracht van diverse grondbezitters hun bezit in kaart 
gebracht, bekendst zijn de goederenatlassen van de abdijen.

8 CAI locatie 51406.
9 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/23074.
10 Claassen 1975.
11 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/vroege_en_volle_middeleeuwen/onderzoek/

topics/aarden_versterkingen.
12 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/23072.
13 De auteur is Thierry Ghys van het archief van Sint Truiden zeer dankbaar voor alle hulp en informatie bij het verzamelen van het 

kaartmateriaal.
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Tussen 1650 en 1680 werden door landmeter Cornelius Lowis opmetingen gedaan in opdracht van de abdij 
van Averbode. Hierbij werden ook Sint Truiden en Brustem opgetekend. De overzichtskaart is niet op schaal 
en toont eerder de contouren en voorname gebouwen van beide plaatsen (afb. 1.3). Voor Brustem is in ieder 
geval de Sint Laurentiuskerk afgebeeld. Mogelijk stelt het voorste gebouw de kapel voor. Op een detailkaart 
van Brustem is de kapel wel duidelijk zichtbaar (afb. 1.4). Het perceel voor de kapel, het zuidelijke deel van 
het plangebied, staat hier aangegeven als zijnde in bezit van de abdij van Averbode. Het staat in de boeken 
vermeld als ’t bloxken aen den cappel en lijkt in gebruik te zijn als akker. Verder valt weinig op te maken over 
de inrichting van het gebied rond de kapel.
In de goederenatlas der armentafels van Sint-Truiden staat de kapel niet aangegeven. Dit komt omdat de 
abdij vooral goederen in de omgeving van het dorp had. 

Afb. 1.3 Sint Truiden en omgeving 
op kaart XXV uit het kaartboek van 
Averbode (bron: Van Ermen 1997, 
96-99).

Afb. 1.4 Brustem en omgeving op kaart PIII uit het kaartboek van Averbode (bron: Van Ermen 1997, 132-134). Rechts: 
detail van kaart PIII met de opmetingen bij de Sint Eucheriuskapel.
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Uit het midden van de 18e eeuw dateren de Cassinikaarten, gemaakt in opdracht van Franse koning 
Lodewijk XV. De kaarten voor de regio Sint Truiden zijn vermoedelijk vervaardigd door Villaret. Op de kaart 
is zichtbaar dat de kapel ommuurd is (afb. 1.5). Op de percelen direct ten westen en oosten van de kapel 
staan gebouwen ingetekend, waarvan de noordelijke de voormalige pastorij is, een gebouw dat nog steeds 
bestaat. De huidige plangebieden zijn in gebruik als akker of weiland.

Op de Ferrariskaart (1771-1778) kan afgeleid worden dat het gebied nog veranderingen heeft ondergaan 
(afb. 1.6). De pastorij strekte zich verder uit naar het noorden met een tweede L-vormig gebouw. Dit gebouw 
is momenteel verdwenen, maar valt net buiten het onderzoeksgebied. Verder zijn nog twee rechthoekige 
gebouwen zichtbaar naar het westen toe. Deze gebouwen lijken in het onderzoeksgebied te liggen. Voor 
de rest is het onderzoeksgebied in gebruik als boomgaard. In het meest noordelijk deel kunnen nog drie 
kleine rechthoekige gebouwen herkend worden. Deze liggen vermoedelijk buiten het onderzoeksgebied. De 
kerkhofmuur rondom de kapel is nog steeds aanwezig.

Op de kaarten van Bonniver (1849) zijn wel weer veranderingen zichtbaar (afb. 1.7). Op basis van de 
kadastrale opmetingen werd door Bonniver in opdracht van het Hollandse bestuur per provincie, per kanton 
een overzichtskaart gemaakt. Op deze kaart is zichtbaar dat de twee rechthoekige gebouwen ten westen van 
de pastorij weer zijn verdwenen. De kerkhofmuur is niet zichtbaar, maar het valt niet uit te sluiten dat deze 
nog aanwezig was.

Afb. 1.5 Brustem op de Cassinikaart, kaartdeel 37 (Copyright ING, Parijs, Chemise 292). 
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Afb. 1.5. Brustem op de Cassinikaart, kaartdeel 37 (Copyright ING, Parijs, Chemise 292).  
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1.3.3	 Archeologisch	onderzoek	in	de	regio

Archeologisch onderzoek in de onmiddellijke omgeving van de projectlocatie is tot op heden beperkt, zoals 
ook zichtbaar is op de uitsnede uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI, afb. 1.8). Op de CAI staat in 
het projectgebied zelf een vondstlocatie aangeduid, namelijk locatie 51982. Het gaat om een bruine kraal in 
glaspasta met gele vlechtband uit de Merovingische periode die als losse vondst werd aangetroffen. Verder 
zijn nog drie locaties zichtbaar. In het zuiden bevond zich een laatmiddeleeuwse motte (locatie 52613). In 
de 19e eeuw is hier een Neo-Vlaams renaissance kasteel gebouwd, met kasteelpark in landschappelijke stijl, 
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Afb. 1.7. Brustem op het kaartdeel van het kanton Sint Truiden van de kaarten van Bonniver (Copyright 
Nationaal Archief Den Haag). 
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19e eeuw is hier een Neo-Vlaams renaissance kasteel gebouwd, met kasteelpark in landschappelijke stijl, 
naar ontwerp van Josse Schadde uit 1879.14 Bij het kasteel horen dienstgebouwen, mede naar ontwerp van 
Saintenoy. In het noorden is een motte met donjon en brug (locatie 51406) aanwezig. Deze site is hierboven 
reeds uitgebreid beschreven. Het gebied dat nog meer noordelijk staat aangeduid (locatie 158244) betreft 
het slagveld tussen het Bourgondische en het Luikse leger uit de 5e  eeuw. 
 

 

 

14
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/200382. 

Afb. 1.7 Brustem op het 
kaartdeel van het kanton Sint 
Truiden van de kaarten van 
Bonniver (Copyright Nationaal 
Archief Den Haag).

Afb. 1.6 Brustem op de 
kaart van Ferraris.



17

Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

naar ontwerp van Josse Schadde uit 1879.14 Bij het kasteel horen dienstgebouwen, mede naar ontwerp van 
Saintenoy. In het noorden is een motte met donjon en brug (locatie 51406) aanwezig. Deze site is hierboven 
reeds uitgebreid beschreven. Het gebied dat nog meer noordelijk staat aangeduid (locatie 158244) betreft 
het slagveld tussen het Bourgondische en het Luikse leger uit de 5e eeuw.

1.3.4	 Vooronderzoek	op	het	terrein

Het vooronderzoek op het terrein werd uitgevoerd in februari 2014. Allereerst werden twee profielputten 
aangelegd: één in het lager gelegen gedeelte, aan de voet van de heuvel; en één op het plateau.15 De 
bodem onderaan de heuvel bestaat uit haast 1 m colluviaal materiaal, dat blijkbaar zo oud is dat zich een 
zwakke maar duidelijk Bt horizont gevormd heeft. Het colluviaal materiaal contrasteert in kleur met de 
onderliggende bodem. Verder bevatte de begraven bodem kalksteenconcreties. De kalksteenconcreties 
kwamen in de twee begraven horizonten voor maar waren geconcentreerd in het bovenste deel, net 
onder het contact met het colluvium. De concentratie aan kalksteenconcreties in het bovenste deel van de 
begraven horizont (2Bt1) wijst erop dat de begraven bodem, eerst een erosiefase heeft ondergaan, waarbij 
het fijner materiaal is weggespoeld en de kalksteenconcreties residueel zijn achter gebleven.  Later is het 
geheel met colluvium afgedekt.  
Op het hoger gelegen perceel heeft zich door menselijke activiteit grond rijk aan organische stof opgestapeld 
en heeft zo aanleiding gegeven aan een antropogene bodem.  Deze diepe antropogene laag (ongeveer 50 
cm) heeft een goed gedraineerde leembodem begraven (type Aba0).  In het antropogeen materiaal vonden 

14 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/200382.
15 Dondeyne et al. 2014.

Afb. 1.8 Uitsnede uit de Centrale Archeologische Inventaris met in blauw het plangebied.
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we onderaan potscherven (Maaslands wit aardewerk), en bovenaan baksteen resten (ongeveer 10% Vol.) 
alsook houtskool resten. In het begraven profiel waren nog de resten van een oude oppervlaktehorizont 
(2Ah) en een oude E horizont herkenbaar.  De “2Ah” kon onderscheiden worden daar deze duidelijk minder 
baksteenresten of andere artefacten had; de E horizont heeft wel een inloging van organisch materiaal 
ondergaan, en is daarom als “2EB” beschreven.  Deze “2EB” horizont is bleker dan de overliggende 
teelaarde, en grijzer dan de onderliggende “2Bt” horizont.  De 2EB horizont had ook een zwakkere structuur 
en zwakkere consistentie. 

Op basis van de profielputten zijn door Archebo vervolgens 11 proefsleuven gegraven (afb. 1.9).16 Hierin 
werden sporen uit de metaaltijden, de Romeinse periode en de Middeleeuwen aangetroffen. Uit de 
metaaltijden dateren diverse nederzettingssporen, waarin ook aardewerk gevonden werd. In de profielput 
werd een haardplaats of ambachtelijke ruimte aangesneden. Het rechthoekige spoor was deels opgebouwd 
met rechtopstaande dakpannen. Op basis van deze tegulae werd het spoor in de Romeinse periode 
geplaatst. Diverse kuilen dateren uit de Volle Middeleeuwen. Er zijn ook diverse recente vergravingen op 

het terrein aanwezig. Een zeer bijzondere vondst was verder een Karolingische schijffibula met kruismotief 
emaille cloisonné. Dergelijke objecten worden gesitueerd tussen 800-950 na Chr.

16 Devroe et al. 2014.

Afb. 1.9 Locatie van de proefsleuven binnen het plangebied, naar Devroe et al. 2014.



19

Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

2	 Methoden

P.L.M. Hazen

Tijdens het onderzoek zijn 10 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 5.170 m2. (afb. 2.1) 
In de zuidwestelijke zone (zone 1) zijn vier putten gegraven, met een gemiddelde breedte van ca. 15 m. De 
putten liggen haaks op het reliëf. Deze wijze van aanleg is gemakkelijker en geeft sneller inzicht in de opbouw 
van de bodem. In deze zone zijn twee sporenvlakken aangelegd: het eerste vlak direct onder de teelaarde, 
en het tweede onder een colluviumpakket van ca. 20 tot 30 cm dikte. In totaal is in deze zone zodoende 
5.050 m2 aan sporenvlakken onderzocht. De noordoostelijke zone (zone 2) is onderzocht door middel van 
zes putten. Vanwege de grondaf- en aanvoer en de stockage van de uitgegraven grond, zijn de putten niet 
aangelegd in een vast patroon. Er is gepoogd een breedte van 15 m aan te houden, maar enkele putten zijn 
aanzienlijk smaller of breder. De omvang van deze zone bedraagt 2.645 m2.

In beide zones was nog bebouwing aanwezig. Daarnaast diende ter plaatse van de bewoning in het 
zuidelijk deel van zone 1 een bufferzone aangehouden te worden om de stabiliteit van het huis te kunnen 
waarborgen. Uit veiligheidsoverwegingen is ook een buffer met de bomenrij in het oostelijk deel van zone 1 
aangehouden. Tijdens de startvergadering is besloten dat deze gebieden niet opgegraven dienen te worden. 
In het zuidelijk deel van deze zone stond op de KLIP een riool en electriciteitskabels vermeld. In overleg met 
Onroerend Erfgoed is besloten om dit deel niet op te graven.

De archeologische vlakken zijn onder begeleiding van de vergunningshoudende archeoloog machinaal 
aangelegd door een kraan op rupsbanden met een gladde bak met een breedte van 2 meter. Tijdens de 
aanleg van het vlak zijn vondsten in vakken van 5 bij 5 meter verzameld. Het tweede vlak in zone 1 is slechts 
aangelegd nadat de kleinere en ondiepe sporen op het eerste vlak waren onderzocht en leeggehaald. Met 
een guts werd de diepte van de sporen bepaald. Wanneer de diepte van het spoor meer dan 30 cm bedroeg, 
is het niet gecoupeerd op het eerste sporenvlak. Van deze sporen werd de bovenste 20 cm omgespit om 
vondsten te verzamelen.

Waar nodig is het vlak manueel opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen. De sporen zijn meteen 
ingekrast en voorzien van een spoornummer. Het vlak en de stort zijn met behulp van een metaaldetector 
onderzocht.17 De metaalvondsten zijn als puntvondst ingemeten (code Md). Vervolgens zijn het vlak en de 
sporen digitaal ingemeten en uitvoering beschreven (spoornummer, vorm, soort, kleur, samenstelling, …) 
met behulp van een robotic Total Station (rTS). 

Slechts na controle van de ruwe digitale inmeting is overgegaan tot spoorbewerking. De meeste 
aangetroffen grondsporen zijn met de hand gecoupeerd. Omvangrijke kuilen en waterputten werden 
machinaal gecoupeerd. Kuilen met een grote hoeveelheid vondsten werden handmatig in kwadranten 
onderzocht. Alle antropogene sporen zijn gefotografeerd, ingetekend (schaal 1:20) en beschreven. Het 
restant van de gecoupeerde sporen is vervolgens stratigrafisch afgewerkt. Waar mogelijk zijn sporen 
bemonsterd voor natuurwetenschappelijk onderzoek.

Voor het fysisch geografisch onderzoek zijn de profielen van de opgravingsputten gedocumenteerd, in 
aanvulling op de profielkolommen uit de verschillende vooronderzoeken. De profielen zijn handmatig 
opgeschaafd en vervolgens ingekrast. De lithologische lagen zijn gedocumenteerd, alsook de archeologisch 
relevante lagen zoals vegetatiehorizonten, cultuurlagen en sporen. Alle lagen zijn bemonsterd en beschreven 
op textuur, kleur en bodemkundige verschijningen door een fysisch geograaf.

Het inhumatiegraf is met de hand vrijgelegd door een fysisch antropoloog. Vervolgens is het skelet 
gefotografeerd, zowel voor de rapportage als voor fotogrammetrie. De beschrijving van de kuil, ligging en 
aanwezigheid van de skeletdelen en conserveringsgraad zijn uitgevoerd door de fysisch antropoloog. Al het 
nog aanwezige botmateriaal is verzameld. Schedel, armen en handen, benen en voeten, romp, bekken zijn 
apart verpakt, onder vermelding van hetzelfde vondstnummer, links en rechts gesorteerd. 

17 Vergunning 2015/081(2) op naam van P. Hazen.
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Afb. 2.1 Overzicht van de aangelegde putten binnen het plangebied.
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3	 Fysische	geografie

J. Huizer

3.1	 Inleiding

Het doel van het fysisch geografisch veldwerk was een beeld te krijgen van het landschap in het
onderzoeksgebied. Daarnaast is getracht op de relevante onderzoeksvragen uit de BVW een
antwoord te krijgen. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn alle profielkolommen beschreven op 
lithologie, sedimentologie en bodemvorming. De bodemtextuur is beschreven volgens het Belgisch 
bodemclassificatiesysteem.18  De bodems zijn beschreven per onderscheiden hoofd- en subhorizont. Van 
elk profiel is het koolzure kalkgehalte bepaald met behulp van een 10 % zoutzuuroplossing. Daarnaast zijn, 
indien aanwezig, sedimentaire structuren beschreven.

3.2	 Geologische	en	bodemkundige	achtergrondinformatie

Het onderzoeksgebied is gelegen op het Haspengouwse plateau en is bedekt met een pakket eolische leem 
(Brabantse Leem).19 De löss ligt als een deken over het landschap en is gevormd tijdens de laatste ijstijd 
(Weichselien). De met löss bedekte terrassen zijn aan het einde van het Pleistoceen en in het Holoceen 
verder onder invloed gekomen van onder andere bodemvorming en erosie. 

Oorspronkelijk is de löss kalkrijk afgezet, maar onder invloed van bodemvormende processen, zoals 
een neerslagoverschot, is de löss ontkalkt. Dit is het eerste bodemvormende proces. Nadat de 
bodemvochtoplossing zwak zuur is geworden, treedt interne verwering op, waardoor de grond verbruint. De 
bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzeroxiden die vrijkomen bij de afbraak van mineralen (verbruining). 
Dit ijzer wordt in huidjes afgezet rondom de minerale delen en veroorzaakt mede de kleur van de löss. 
Daarnaast is door het doorsijpelende regenwater uitspoeling van klei (lessivage) opgetreden. In een dieper 
gelegen horizont accumuleert de klei waardoor een zogenaamde textuur B-horizont (Bt-horizont) wordt 
gevormd. 

In het ideale geval is in een bodem met een textuur B-horizont een volledig bodemprofiel aanwezig, 
bestaande uit een uitspoelingshorizont (E) op een inspoelingshorizont (textuur B). In de droge leembodems 
komen mangaan- en ijzervlekken niet in de E- en textuur B-horizont voor, maar dieper in de C-horizont. 
Op hellingen is dikwijls erosie opgetreden tot op de textuur B-horizont. Bij sterke erosie is zelfs de textuur 
B-horizont geheel verdwenen. Het van de hellingen afgespoelde materiaal komt in de lager gelegen delen en 
in de dalen terecht: het colluvium. Hierin is veelal nog nauwelijks een bodemprofiel ontwikkeld.

Het plangebied wordt aan de zuidwestzijde begrensd door het west-oost georiënteerde beekdal van de 
Hoogbeek. In het zuidwesten van het plangebied  zijn dan ook de meeste colluviale verschijnselen te 
verwachten.

De percelen vallen op de bodemkaart binnen “bebouwde zone” (OB); dit houdt in dat bodems hier niet 
onderzocht werden.  In de omgeving zijn de bodems op de hogere delen van de leemplateaus gekarteerd als 
goedgedraineerde leembodems met textuur B horizont (Aba0); in de vallei en aan de rand van de hellingen 
zijn complexen van alluviale en colluviale bodems gekarteerd - AFp en ADp(c) (afb. 3.1). 

18 Van Ranst & Sys 2000.
19 Goossens 2007.
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3.3	 Bodemopbouw in het plangebied

Zoals verwacht bestaat de bodem in het gehele plangebied uit leem. De leem is van nature sterk zandig 
(Lz3), maar in de textuur B-horizont is de leem zwak zandig (Lz1), door de inspoeling van kleimineralen. De 
algemene en meest voorkomende profielopbouw is als volgt: 

 – S1000 Lz3, donkerbruingrijs: teelaarde
 – S2000 Lz3, (donker)grijs: AE-horizont (sporadisch waargenomen in de profielen)
 – S3000 Lz1, bruin, gevlekt: textuur B-horizont
 – S4000 Lz3, lichtbruin: C-horizont (sporadisch waargenomen in de profielen)

 
Deze profielopbouw werd  vooral waargenomen op het hoger gelegen deel van het onderzoeksgebied. Het 
beste voorbeeld is een profielkolom in het oostprofiel van werkput 5 (afb. 3.2). In de putten 2 (noordelijk 
deel), 4, 7, 8, 9 en 10 werd een sterk vergelijkbare profielopbouw geconstateerd, al was met uitzondering 
van put 4 de AE-horizont hier niet (meer) aanwezig, vermoedelijk doordat deze was opgenomen in de 
bouwvoor of de antropogene pakketten. De antropogene pakketten (S1…-nummers) zijn heterogeen van 
samenstelling en worden veelal gekenmerkt door een donkergrijsbruine kleur en de aanwezigheid van 
fragmenten baksteenpuin en dergelijke. De dikte varieert van ca. 40 cm (werkput 7) tot ca. 120 cm (werkput 
5). 

Tijdens het vooronderzoek zijn twee bodemkundige profielputten aangelegd; één op het hoge deel 
(ongeveer ter plaatse van de huidige werkput 5) en één op de lager gelegen helling, ongeveer ter plaatse van 
werkput 1.20 In de profielput op de lager gelegen helling werd een niveau aangetroffen dat zeer rijk was aan 

20 Dondeyne et al. 2014.

Afb. 3.1 De ligging van het plangebied (in blauw) op de bodemkaart (http://agiv.be). 
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kalkconcreties. Dit niveau werd geïnterpreteerd als erosievlak, waarboven een colluviumpakket is afgezet. 
In dit colluvium zou zich een textuur-B-horizont hebben ontwikkeld. Het erosievlak zelf werd overigens 
geïnterpreteerd als oudere textuur-B-horizont. Tijdens onderhavig onderzoek is, zoals gezegd, de textuur-B-
horizont frequent waargenomen (S3000) en bestond de indruk dat de onderliggende C-horizont (S4000) met 
name in het westen rijker was aan kalkconcreties (afb. 3.3). Dat zou er inderdaad op wijzen dat de textuur-
B-horizont in het westelijke deel in een colluviumpakket is ontwikkeld. Ter verificatie van deze hypothese is 
voorgesteld om OSL-monster 69 uit S3000 te laten analyseren. 
De luminescentiedatering is verkregen door OSL metingen op de kwartsfractie. Resultaten geven aan dat de 
onderzochte afzetting waarschijnlijk ongeveer 15.300 jaar geleden is gevormd (15.3 ka, zie ook bijlage 7). 
Dit duidt erop dat de afzetting in situ löss is, en dus geen colluvium. Dit is ook de meest logische verklaring, 
omdat het een duidelijke Bt-horizont is, die niet in een paar honderd jaar gevormd kan zijn.
Een deel van de korrels is op een later moment nog wel aan licht blootgesteld, vermoedelijk door 
bioturbatie. Op basis van de resultaten is echter niet uit te sluiten dat het wel om colluvium gaat maar dan 
is het verplaatst met zeer geringe licht blootstelling. In dat geval is slechts een klein deel van de korrels aan 
licht blootgesteld tijdens de omwerking. Op basis van de resultaten kan het moment van een dergelijke 
omwerking niet nauwkeurig worden bepaald, maar zou rond 3500 tot 3000 jaar geleden geplaatst kunnen 
worden. 

In het westen van werkput 1, het laagste deel van het terrein, is een vermoedelijke beekvulling 
aangetroffen in het profiel. De beek is in deze zone opgevuld met pakket S1300; zwak zandige bruin/grijs 
gelaagde leem met fragmenten baksteenpuin. Gezien de gelaagdheid heeft dit pakket waarschijnlijk een 
grotendeels natuurlijke en deels antropogene oorsprong. Daarboven bevindt zich een opeenvolging van 
donkerbruingrijze tot donkerbruinzwarte lagen (S1100 en S1200), die worden geïnterpreteerd als sterk 
antropogeen beïnvloed colluvium (afb. 3.4).

3.4	 Conclusie

Het terrein bevindt zich landschappelijk gezien op een lössplateau, wat plaatselijk wordt doorsneden door 
droge dalen. Ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich een dergelijk droog dal. 
De bodemkundige verwachting zoals beschreven in het vooronderzoek kan grotendeels worden bevestigd. 
Er  is inderdaad sprake van een leembodem met textuur B-horizont, waarbij in een ouder leempakket 
aanvankelijk erosie heeft opgetreden en in de lagere delen vervolgens afzetting van colluvium. 

Afb. 3.2 Profielopbouw 
in oostprofiel van werkput 5.
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Afb. 3.4 Profielopbouw in het 
zuidelijk deel van werkput 1, ter 
hoogte van de beekvallei.

Afb. 3.3 Een profielput op het lager gelegen deel van het terrein (werkput 1).
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4	 Sporen en structuren

P.L.M. Hazen

4.1	 Sporen	uit	de	Lineaire	Bandkeramiek

4.1.1	 Inleiding

Rond 5.250 v. Chr. vestigen de eerste landbouwers zich in Limburg. Hun voedseleconomie is sterk afhankelijk 
van de akkerbouw en niet meer volledig gebaseerd op jagen, vissen en verzamelen, dat in het Paleolithicum 
en Mesolithicum gebruikelijk was. Hun cultuur, de Lineaire Bandkeramiek (LBK), is vernoemd naar het 
met karakteristieke motieven versierde aardewerk dat deze mensen vervaardigden. De LBK is de vroegste 
neolithische cultuur in Vlaanderen. Het Neolithicum kenmerkt zich door een grotendeels sedentaire 
bestaanswijze en een voedseleconomie die overwegend leunt op akkerbouw en veeteelt. Het is dus niet 
verwonderlijk dat men zich aanvankelijk op de vruchtbare leemgronden vestigde.

4.1.2	 Beschrijving van de sporen

Tijdens de opgraving zijn vijf sporen met vondsten uit de LBK periode opgetekend (afb. 4.1). Het gaat om 
kuilen, die op het hoger gelegen deel van de opgraving gelegen zijn. Drie kuilen (spoor 4.1, 4.6 en 9.20) 
zijn ca. 20 cm diep en hebben een ronde tot vlakke bodem. In de vulling is een behoorlijke hoeveelheid 
houtskoolspikkels zichtbaar en bij spoor 4.6 is op de bodem nog een bandje van houtskool en verbrande 
leem waargenomen. Alleen kuil 4.1 heeft een vrij schone, grijze opvulling. In dit spoor werd alleen vuursteen 
gevonden en geen aardewerk.

Afb. 4.1 De locatie van de sporen uit de LBK periode.
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De twee andere kuilen (spoor 9.16 en 10.37) zijn veel omvangrijker en dieper dan bovengenoemde kuilen. 
Spoor 9.16 is een vrijwel ronde kuil met een diameter van 1,9 m. De kuil heeft rechte wanden en een vlakke 
bodem op 1,1 m diepte (afb. 4.2). De bodem is iets breder dan de diameter in het vlak. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat het een silokuil betreft. Er zijn in de coupe vijf vullingen waargenomen: de bodem is egaal bruin, 
waarin langs de bodem nog een houtskoolbandje zichtbaar is. Erboven zijn vier vullingen met donkergrijze 
tot zwarte leem, waarin zich veel houtskool, verbrande leem en ook spikkels verbrand bot bevinden. Een 
bijzondere vondst in deze kuil is een complete maalsteen (zie verder hoofdstuk 8).

Kuil 10.37 heeft in het vlak een enigszins onregelmatige vorm met een grootste lengte van minstens 4 m. 
De exacte lengte kon niet worden bepaald omdat het spoor wordt oversneden door een recente verstoring. 
De bodem is vrij vlak, op een diepte van 1,2 m (afb. 4.3). Vermoedelijk kent het spoor twee fasen: in het 
westelijk deel van de kuil lijkt een kleinere kuil ingegraven te zijn. Deze heeft eveneens een vlakke bodem 
op 96 cm diepte. In deze ingraving zijn twee vullingen zichtbaar: een donkergrijze, houtskoolrijke kernvulling 
met een grijsbruine vulling aan de zijkanten. De oudste fase kent grotendeels een vrij schone, bruine 
opvulling. Op de bodem zijn wel enkele donkerbruine tot grijze, houtskoolrijke bandjes zichtbaar, waarin 
ook verbrande leem is aangetroffen. De bovenste vulling is donkergrijs tot zwart en bevat veel houtskool en 
verbrande leem. Deze vulling is bemonsterd voor botanisch onderzoek.

Afb. 4.2 Foto van de coupe van 
kuil spoor 9.16 (boven). Links de 
gedigitaliseerde coupetekening.
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Het valt zeker niet uit te sluiten dat er meer sporen tot de periode van de LBK gerekend kunnen worden. 
De opvulling van deze sporen komt echter sterk overeen met die uit de IJzertijd, en zonder daterend 
vondstmateriaal is het onderscheid vaak niet te maken. Er zijn diverse sporen aangetroffen, waarin 
vondstmateriaal daterend uit de LBK is gevonden, maar in deze sporen is ook materiaal uit de IJzertijd 
of Middeleeuwen verzameld. Vermoedelijk is dit materiaal als opspit te interpreteren, maar hergebruik 
van vuursteen in de IJzertijd is ook mogelijk. De vondstspreiding laat wel zien dat de activiteiten van de 
bewoning in de LBK niet alleen op het hoogste deel van het terrein plaatsvonden, maar zich ook richting het 
beekdal uitstrekten.

4.1.3	 Aard	van	de	activiteiten

Vanwege het beperkte aantal sporen en vondsten is het moeilijk de aard van de activiteiten op het terrein 
te achterhalen. Gezien de diepte van de kuilen lijken de sporen vrij goed geconserveerd. Sporen van een 
huisplattegrond zullen daarom ook bewaard zijn gebleven, indien zij zich binnen het plangebied zouden 
bevinden. Vermoedelijk maken de gevonden sporen onderdeel van de periferie van een woonplaats, met 
één of meerdere huisplattegronden. Het vondstmateriaal is dan te interpreteren als nederzettingsafval.
De LBK in Belgisch en Nederlands Limburg wordt in haar geheel gedateerd tussen ca. 5235-5005 v. Chr.21 De 
sporen van de huidige opgraving zijn op basis van het vondstmateriaal te plaatsen in de tweede helft van 
deze cultuur, een periode die als LBK fase II of 2 wordt aangeduid.22 Deze fase dateert tussen ca. 5105-5005 
v. Chr. 

21 Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 42-46 en fig. 3.
22 Modderman 1970, 199.

Afb. 4.3 Foto van de 
coupe van kuil spoor 10.37. 
Links de gedigitaliseerde 
coupetekening.
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4.2 Sporen uit de IJzertijd

4.2.1 Inleiding

Het plangebied kent een intensieve bewoning in de Midden-IJzertijd. Sporen uit deze periode zijn op beide 
deelgebieden aangetroffen en concentreren zich vooral op het hoger gelegen deel (afb. 4.4a en b). Ook in 
het lager gelegen deel zijn enkele sporen met aardewerk uit de IJzertijd aangetroffen. In veel gevallen is het 
aardewerk als opspit aanwezig in sporen, die dateren uit de Middeleeuwen, dus het is niet duidelijk of alle 
sporen met aardewerk uit de IJzertijd daadwerkelijk aan deze periode kunnen worden toegewezen. Er zijn 
echter ook een behoorlijk aantal ‘gesloten’ contexten aangetroffen.

Afb. 4.4 a: Locatie van de sporen uit de IJzertijd in de noordelijke opgravingszone. b: Locatie van de sporen uit de 
IJzertijd in de zuidelijke opgravingszone.

Afb. 4.4a Locatie van de sporen uit de IJzertijd in de zuidelijke opgravingszone.
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4.2.2	 Beschrijving van de sporen

De sporen uit de IJzertijd betreffen voornamelijk kuilen. De omvang, vorm en diepte van deze sporen 
varieert sterk, wat wijst op een grote diversiteit aan activiteiten op het terrein. De belangrijkste sporen 
worden hieronder per werkput besproken. Voor het overzicht komen de sporen uit de werkputten in het 
zuidelijk deel (1, 2, 3 en 6) eerst aan bod, en daarna die van het noordelijk deel (4, 7, 9 en 10).

Werkput 1

Spoor 1.18
Dit spoor betreft een grote ovalen kuil, met afmetingen van 4,7 bij 3.2 m (afb. 4.5 en 4.6). De kuil heeft 
een zeer grote hoeveelheid vondstmateriaal opgeleverd, vooral in de bovenste lagen. Dit lijkt te wijzen 
op een hergebruik als afvalkuil. Dat is niet de oorspronkelijke functie van de kuil geweest. Het spoor heeft 
aan de noordzijde een flauw aflopende wand, met op de bodem enkele humeuze en gelaagde pakketten. 
Mogelijk werd in het spoor water opgevangen en functioneerde het als drenkkuil. Het spoor heeft aan de 

Afb. 4.4b Locatie van de sporen uit de IJzertijd in de zuidelijke opgravingszone.
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zuidzijde wel een steile wand. De kuil is op een bepaald moment in onbruik geraakt en opgevuld met een 
pakket grijze leem. Dit pakket is grotendeels vergraven in een tweede fase. Deze fase wordt gevormd door 
een houtskoolrijke band, met daarop een bruine leemlaag, die sterk lijkt op de moederbodem. In deze 
laag is opvallend veel huttenleem aangetroffen. De afsluitende laag heeft een bruingrijze kleur en heeft 
allerlei soorten vondsten in de vulling. Wellicht betreft het ovenmateriaal, dat in de kuil is gedeponeerd, 
en vervolgens is afgedekt met leem. Vervolgens is de kuil geleidelijk verder opgevuld, waarbij veel 
vondstmateriaal in het spoor terecht is gekomen. In een laatste fase is aan de westzijde een nieuwe kuil 
gegraven, die vermoedelijk ook als afvaldump functioneerde.

Afb. 4.5 Foto’s van de coupe van kuil spoor 1.18 (boven: het noordwestelijke kwadrant; onder: het zuidoostelijke 
kwadrant).

Afb. 4.6 Gedigitaliseerde coupe van kuil spoor 1.18.
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Overige sporen

Spoor 1.14, een ronde kuil (diameter 1,8 m), bevindt zich in het noordelijk deel van de werkput. De bodem is 
enigszins onregelmatig, op een diepte van 54 cm onder maaiveld. Het spoor heeft een donkerbruin gevlekte 
vulling, met verder weinig houtskoolspikkels. De functie is moeilijk te achterhalen.
In werkput 1 liggen zijn in het noordelijk deel nog twee kleine paalsporen opgetekend, spoor 2 en 11, maar 
hieruit is geen structuur te reconstrueren. De geringe diepe van de paalsporen (maximaal 7 cm) laat zien 
dat deze sporen slecht zijn geconserveerd. Mogelijk aanwezige structuren zijn vermoedelijk grotendeels 
vergraven.

Werkput	2

Spoor 2.2
Dit spoor betreft een omvangrijke, ronde kuil, die slechts voor de helft binnen de opgravingszone ligt. De 
kuil heeft een diameter van 3,3 m, en een vlakke bodem op een diepte van 46 cm (afb. 4.7). In het vlak en 
de coupe is een egaal bruingrijze opvulling zichtbaar. In de vulling is een kleine hoeveelheid aardewerk en 
een stukje vuursteen aangetroffen. Deze vondsten geven te weinig aanwijzingen om de functie van de kuil te 
achterhalen.

Spoor 2.14
Spoor 2.14 is een grote ronde kuil met een diameter van bijna 5 m. De exacte vorm en omvang van de kuil 
is niet bekend, aangezien deze tegen de zuidelijke wand van put 2 is gelegen en ook wordt oversneden door 
enkele andere sporen. Vanwege de grootte werd in het veld gedacht aan een waterput. In de coupe is het 
spoor echter 90 cm diep en heeft het een vlakke bodem (afb. 4.8). De wand loopt van bovenaf schuin naar 
beneden om op 20 cm van de bodem recht naar beneden te gaan. In de dwarsdoorsnede zijn twee fasen 
te herkennen: De oudste heeft een bruine opvulling, met daarin grijze laagjes, waar bovenop een vuile, 
bruingrijze laag met houtskool is waargenomen. De bruin gevlekte vulling aan de oostzijde is een nieuwe 
ingraving, en vermoedelijk ook een andere kuil. De functie van het spoor is niet duidelijk. De opvulling met 
grijze leemlaagjes kan erop wijzen dat er water in de kuil heeft gestaan. Wellicht werd het hemelwater 
opgevangen en functioneerde het spoor als waterkuil.

Afb. 4.8 Foto van de coupe van kuil 2.14.

Afb. 4.7 Gedigitaliseerde 
coupes van de kuilen uit de 
IJzertijd in werkput 2: spoor 
2.2, 2.14, 2.69 en 2.70.
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Spoor 2.69 en 70

Rondom spoor 2.14 liggen twee ronde kuilen met een diameter van ca. 1,2 m (spoor 2.69 en 70). In de coupe 
zijn ze echter zeer verschillend van vorm. Spoor 2.70 heeft rechte wanden en een vlakke bodem (afb. 4.9), 
op 24 cm onder het vlak. De kuil heeft een egaal grijze vulling en bevat veel vondstmateriaal, waaronder zes 
weefgewichten. De vorm lijkt te wijzen op een opslagfunctie. Daarna is het spoor gebruikt als afvaldump. 
Kuil 2.69 is ruim 1 m diep en kent een hele andere opbouw. Het heeft aan één zijde een flauw aflopende 
wand, die eindigt in een dieper rond deel. De andere wand is aan de onderzijde verder uitgegraven dan aan 
de bovenzijde. Het is niet wat voor functie de kuil heeft gehad. Het onderste deel is laagsgewijs opgevuld, 
dus er heeft wellicht water in gestaan. De bovenste laag is rijk aan houtskool, en is dus als afvaldump aan te 
merken. 

Werkput	3
In deze put bevindt zich een kleine kuil, spoor 3.36. Het spoor heeft een diameter van 1,1 m en een diepte 
van 30 cm. De bodem is vrijwel vlak. De kuil heeft een donkergrijs gevlekte opvulling, waaruit een klein 
scherfje aardewerk afkomstig. Het valt zeker niet uit te sluiten dat het opspit betreft. In deze put zijn 
namelijk meerdere sporen met aardewerk uit de IJzertijd aangetroffen, maar waarin zich ook materiaal uit 
de Middeleeuwen bevond (spoor 3.4 en 8).

Werkput 6

Spoor 6.5
Dit spoor is mogelijk te interpreteren als een veldoven. De structuur bestaat uit twee delen: in het zuiden 
een kleine, ronde kuil met een diameter van ca. 70 cm (afb. 4.11). Dit kuiltje is opgevuld met donkergrijze 
leem maar laat aan de zuidzijde duidelijk een band met verbrande leem zien (afb. 4.10, linksonder). Het 
kuiltje oversnijdt het noordelijke spoor. Door een recente vergraving is de vlakvorm moeilijk te bepalen maar 
deze lijkt ongeveer ovaal te zijn. Deze kuil kent een hele andere opvulling: er zijn diverse laagjes verbrande 
leem zichtbaar, met daartussen ook nog enkele bandjes schone leem (afb. 4.10, rechtsonder). In de vulling 
zijn enkele slakfragmenten en brokjes huttenleem aangetroffen, wat inderdaad kan wijzen op een functie als 
oven. Het vondstmateriaal geeft echter geen uitsluitsel over wat er in de oven geproduceerd of gebakken is.

Spoor 6.16
Kuil 6.16 is een ovale kuil met afmetingen van 1,7 bij 1,4 m. De kuil viel in het vlak al op vanwege zijn grote 
hoeveelheid vondstmateriaal, waarmee deze enigszins vergelijkbaar is met kuil 1.18. Ook de opvulling komt 
ongeveer overeen. De onderste vulling bestaat uit donkergrijze leem met houtskool en aardewerk. Hierop 
ligt een pakket bruingrijze leem met opvallend veel huttenleem en in de bovenste grijze vulling is opnieuw 
een grote variatie aan vondsten aangetroffen. De vorm in de coupe is echter wel anders: De wanden zijn vrij 
steil en het spoor heeft een vlakke bodem op 52 cm diepte. Dit lijkt eerder te wijzen op een opslagfunctie.

Afb. 4.9 Foto van de coupe van kuil 2.70.
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Spoor 6.33 is een kleine ronde kuil met een diameter van 1,3 m. Het spoor is 30 cm diep en heeft een vlakke 
bodem (afb. 4.12). In de kuil is een behoorlijke hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. Dit wijst op een 
hergebruik als afvalkuil, samen met een donkergrijze, houtskoolrijke, onderste vulling. De steile wanden 
kunnen wijzen op een oorspronkelijke functie als opslagkuil.

Afb. 4.10 Foto’s van de mogelijke oven (spoor 6.5).

Afb. 4.11 Gedigitaliseerde coupes van de kuilen uit de IJzertijd in werkput 6: spoor 6.5, 6.16, 6.33.

Afb. 4.12 Foto van de coupe van kuil 6.33.
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Werkput	4
In deze werkput zijn alleen drie paalkuilen met zekerheid aan de IJzertijd toe te wijzen (spoor 4.14, 4.20 
en 4.22). Deze liggen verspreid over de put. Een structuur is niet te herleiden. De paalsporen zijn 14 tot 
24 cm diep en daarmee nog behoorlijk goed bewaard gebleven. Er zijn wel diverse andere sporen met 
ijzertijdaardewerk aangetroffen, maar steeds in combinatie met middeleeuws vondstmateriaal. 

Werkput 7
In deze werkput zijn dicht bij elkaar vier kuilen met ijzertijdaardewerk aangetroffen (spoor 7.7, 8, 9 en 25). 
Ze hebben allemaal een ronde tot ovale vorm in het vlak en zijn behoorlijk diep (60 tot 88 cm). In de coupe 
hebben ze ook een sterk overeenkomende vorm: ze hebben steeds één rechte wand en de andere wand 
heeft een klokvorm (de kuil wordt naar onderen toe steeds breder, afb. 4.13 en 4.14). De bodem is vlak. 
De kuilen hebben meerdere vullingen, waarin veel houtskoolspikkels en verbrande leem zijn aangetroffen. 
Het valt op dat met name de onderste vulling rijk is aan houtskool en verbrande leem. De vorm van 
de kuilen en de laag met houtskool op de bodem wijst vermoedelijk op een functie als silokuil, waarin 
landbouwproducten konden worden opgeslagen.
In de omgeving van deze kuilen liggen nog enkele andere sporen met een overeenkomende opvulling: de 
kuilen 7.18 en 19. Deze kuilen hebben wel een andere vorm in de coupe. Ze hebben een meer ronde bodem 
en de diepte is met 24 tot 40 cm geringer. De functie van deze kuilen is moeilijk te achterhalen.

 

Afb. 4.13 Twee voorbeelden van silokuilen in werkput 7: spoor 7 (links) en 9 (rechts).

Afb. 4.14 Gedigitaliseerde coupes van 
de kuilen uit de IJzertijd in werkput 7: 
spoor 7.7, 7.8, 7.9, 7.25, 7.18, 7.19.
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Werkput 10

Spoor 10.27
Deze kuil heeft een ronde vorm en een diameter van 1,9 m. In de coupe heeft het spoor een rechte en een 
flauw aflopende wand, met een vlakke bodem op 68 cm diepte. Er zijn twee vullingen onderscheiden (afb. 
4.15 en 4.16): de bovenste is donkergrijs van kleur en de onderste is grijsbruin gelaagd. Uit de bovenste 
vulling komt een grote hoeveelheid aardewerk, wat laat zien dat de kuil als afvaldump is hergebruikt. De 
gelaagde opvulling geeft aan dat de kuil enige tijd open heeft gelegen. De exacte functie is echter niet 
duidelijk.

Spoor 10.32 en 33
Het gaat om twee kleine kuilen, waarbij het gedateerde spoor 32 de andere oversnijdt. Beide kuilen hebben 
een ronde tot onregelmatige bodem op respectievelijk 34 en 56 cm diepte. Ze hebben een donkergrijze 
opvulling, waarin houtskoolspikkels zichtbaar zijn. De functie is moeilijk te achterhalen.

4.2.3	 Aarde	van	de	activiteiten

De aanwezigheid van een groot aantal sporen en vondsten uit de Midden-IJzertijd laat zien dat 
het terrein intensief is gebruikt in de Midden-IJzertijd. De archeologische resten lijken te wijzen op 
nederzettingsactiviteiten. Er zijn mogelijk restanten van een oven aanwezig in werkput 6. Hoger op het 
terrein bevinden zich meerdere silokuilen, waarin landbouwproducten konden worden opgeslagen. Mogelijk 
zijn één of meerdere waterkuilen voor het vee aanwezig. Ook de vondsten kunnen veelal in verband 
worden gebracht met de dagelijkse activiteiten. De vondst van kookstenen en een behoorlijke hoeveelheid 
botmateriaal wijst erop dat hier voedsel geconsumeerd werd. Het aardewerk lijkt regulier nederzettingsafval 
te betreffen. Naast de oven laat ook de vondst van weefgewichten zien dat er artisanale activiteiten 
plaatsvonden.
Er zijn geen huisplattegronden of andere gebouwstructuren aangetroffen. Het is moeilijk te bepalen of 
dit komt door de slechte conservatie van paalsporen of dat de huisplattegrond net buiten het plangebied 
gelegen is. We kunnen daarom ook niet achterhalen of de kuilen in de kern of periferie van de nederzetting 
gelegen hebben. 

Afb. 4.15 Foto van de coupe van kuil spoor 10.27.

Afb. 4.16 Gedigitaliseerde 
coupes van de kuilen uit de 
IJzertijd in werkput 10: spoor 
10.27, 10.32 en 10.33.
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4.3	 Sporen	uit	de	Romeinse	tijd

4.3.1	 Inleiding

Er is een kleine hoeveelheid vondsten uit de Romeinse tijd op het terrein aangetroffen, onder andere 
aardewerk en munten. Dit wijst op activiteiten in deze periode binnen het plangebied. De aard van deze 
activiteiten is echter moeilijk te achterhalen, aangezien het vondstmateriaal slechts aan een gering aantal 
sporen te koppelen is (afb. 4.17). Zo is het aardewerk afkomstig uit negen contexten, waarvan uit bijna 
de helft ook middeleeuws aardewerk is verzameld. De meeste metalen objecten uit de Romeinse tijd zijn 
gevonden dicht bij de beekafzettingen, die vermoedelijk als artefact trap hebben gefungeerd.

Afb. 4.17 De locatie van de sporen uit de Romeinse tijd.
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4.3.2	 Beschrijving van de sporen

Het enige spoor dat met zekerheid aan de Romeinse tijd is toe te wijzen, is een waterput (spoor 85) in het 
lager gelegen deel van werkput 6. In dit spoor is een grote hoeveelheid Romeins keramisch bouwmateriaal 
aangetroffen, met daarbij een scherf van een amfoor, die op basis van de vorm tot 300 n. Chr. te dateren is.
Waterputten kunnen worden geïnterpreteerd als kuilen of putten, die zijn geslagen met als primaire 
doel het verkrijgen van schoon (drink)water. Vaak werden waterputten door middel van een beschoeiing 
tegen instorting beschermd. Het komt ook voor dat de ondergrond voldoende stabiliteit bood, waardoor 
het plaatsen van een beschoeiing niet noodzakelijk was. In deze waterput is geen houten beschoeiing 
aangetroffen maar oorspronkelijk was deze put waarschijnlijk wel van een houten constructie voorzien. Het 
spoor is vrijwel perfect vierkant, met een zeer strakke aflijning. Ook de afmetingen zijn bijna exact 2 bij 2 
m. Waarschijnlijk bevond zich in de waterput een vierkante houten beschoeiing, die is verwijderd bij het in 
onbruik raken van het spoor. 

De waterput is slechts 84 cm diep maar in deze zone komt de bodem daarmee onder de grondwatertafel. 
Het spoor heeft een vlakke bodem. In de coupe konden drie vullingen worden waargenomen (afb. 4.18 en 
19): de onderste vulling bestaat uit donkergrijze tot zwarte leem, met zeer veel houtskool. In deze vulling, 
evenals in de vulling erboven, is een grote hoeveelheid Romeins bouwmateriaal aangetroffen. Tijdens 
het vooronderzoek was waargenomen dat rechtopstaande dakpannen de wand van het spoor vormden.23 
Tijdens het couperen bleek echter dat het bouwmateriaal als afval in de waterput gedumpt is. Vulling 2 
bestaat vrijwel volledig uit houtskool en is daardoor zwart van kleur. Zoals gezegd is ook in deze vulling veel 
bouwmateriaal gevonden, naast twee grote fragmenten van een maalsteen. De bovenste vulling is een bruin 
leempakket, dat veel gelijkenis vertoont met de moederbodem. De vullingen zijn bemonsterd door middel 
van een pollenbak en uit vulling 3 is een macrorestenmonster genomen.

23 Devroe et al. 2014, 12.

Afb. 4.18 Foto van de coupe van de waterput (spoor 85) in werkput 6.

Afb. 4.19 Gedigitaliseerde 
coupe van de waterput (spoor 
85) in werkput 6.
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Naast de waterput zijn er drie kuilen met enige zekerheid toe te wijzen aan de Romeinse periode (afb. 4.20). 
Het gaat om de sporen 1.34 en 6.110 en 111, die zich beide op de rand van het hoger gelegen deel bevinden. 
Spoor 1.34 is een kleine kuil met ronde bodem op 60 cm diepte. De vulling is donkergrijs gevlekt en bevat 
houtskoolspikkels. In het spoor is een rand van een gesmookt potje gevonden, dat vermoedelijk in de 
Midden-Romeinse tijd te dateren is. De kuil bevatte daarnaast ook botmateriaal en natuursteen, zodat het 
spoor waarschijnlijk als afvalkuil kan worden geïnterpreteerd. 
De tweede kuil (spoor 6.110) heeft een diameter van 1,6 m en een vlakke bodem op een diepte van 92 
cm. Het spoor heeft twee vullingen: de bovenste is donkergrijs gevlekt en bevat houtskoolspikkels, de 
onderste is donkergrijs tot bruin gelaagd. Het scherfje uit de bovenste vulling dateert vermoedelijk uit de 
Romeinse tijd maar is verder niet te determineren. De laagsgewijze opvulling wijst erop dat de kuil enige tijd 
open heeft gelegen. De exacte functie is echter niet duidelijk. De kuil oversnijdt spoor 6.111, die daarmee 
waarschijnlijk eveneens in de Romeinse tijd te dateren is, al is een ijzertijddatering eveneens mogelijk. Deze 
vrij rechthoekige kuil is 52 cm diep en heeft een vlakke bodem. De donkergrijze vulling is rijk aan houtskool. 
Het valt niet uit te sluiten dat het een silokuil is.

4.3.3	 Aard	van	de	activiteiten

De vondst van een waterput en een afvalkuil lijkt erop te wijzen dat er in de directe omgeving van het 
plangebied een kleine nederzetting gelegen heeft. De exacte ligging is niet bekend: er zijn geen sporen van 
een huisplattegrond gevonden. De geringe hoeveelheid aardewerk heeft vermoedelijk deel uitgemaakt 
van een huishoudelijke inventaris. De activiteiten zijn te dateren in de Midden- en Laat-Romeinse tijd. De 
waterput is waarschijnlijk in laatstgenoemde periode te plaatsen. De grote hoeveelheid bouwmateriaal 
die in de put is gevonden, zal afkomstig zijn geweest van een site met steenbouw in de omgeving. Deze 
sites, vaak villa’s, werden veelal aan het einde van de 3e eeuw verlaten, waarna een groot deel van het 
bouwmateriaal werd hergebruikt op landelijke nederzettingen in de omgeving.

Afb. 4.20 Coupetekeningen 
van de kuilen uit de Romeinse tijd: 
spoor 1.34 en 6.110 en 111.
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4.4	 Sporen	uit	de	Middeleeuwen

4.4.1	 Inleiding

Op het terrein is een grote hoeveelheid sporen uit de Middeleeuwen aangetroffen. Ze zijn opgetekend 
in beide opgravingszones (afb. 4.21 en 22). Er is opnieuw een concentratie zichtbaar aan de rand van 
het plateau, maar ook richting de laagte zijn nog diverse activiteitenzones zichtbaar. De sporen bestaan 
voornamelijk uit kuilen, maar er is ook een behoorlijke hoeveelheid aan greppels en paalsporen opgetekend. 
Op basis van het aardewerk is het grootste deel van de sporen te dateren in de Late Middeleeuwen, meer 
exact de periode 1200-1425. Er is een klein aantal fragmenten aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen 
gevonden (periode 675-900), maar in deze sporen is ook jonger materiaal aanwezig. Samen met een 
vroegmiddeleeuwse fibula wijst dit erop dat er menselijke activiteiten waren in de Vroege Middeleeuwen, 
maar deze kunnen niet gekoppeld worden aan sporen op het terrein.

Afb. 4.21 Overzicht van de middeleeuwse sporen in de zuidelijke opgravingszone.
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4.4.2	 Beschrijving van de sporen

Greppels
In de Middeleeuwen zien we voor het eerst sporen van een ruimtelijke opdeling van het terrein. Er zijn 
in beide opgravingszones diverse greppels aangetroffen, die het terrein opdelen in meerdere percelen of 
activiteitenzones. Het gaat over het algemeen om smalle greppels, die over een geringe afstand te volgen 
zijn. De sporen hebben diverse oriëntaties, dus er is vermoedelijk sprake van een fasering. Lang niet alle 
greppels hebben diagnostisch vondstmateriaal opgeleverd, dus een gedetailleerde fasering is moeilijk te 
achterhalen. De greppels worden hieronder per zone besproken.

Zuidelijke zone
Op de rand van het plateau hebben de greppels steeds een overeenkomstige orientatie: ze zijn ofwel 
noordwest-zuidoost georiënteerd, parallel aan de rand van het hoger gelegen deel, ofwel haaks erop 
uitgegraven. Vermoedelijk zijn in het greppelsysteem drie fasen te herkennen: de eerste fase wordt gevormd 
door de greppels GR11 en 12. Vervolgens wordt het areaal iets uitgebreid richting het noorden en westen, 
met het uitgraven van greppel GR10. Vermoedelijk maakt deze greppel een bocht onder de kuilencluster, 
richting het zuidoosten, op ongeveer een meter ten zuidwesten van GR12. De laatste fase wordt gevormd 
door greppel GR09, die vermoedelijk ook afbuigt richting het zuidoosten, vrijwel naast GR10. Opvallend is 
dat deze greppel niet zo strak is uitgegraven als de andere greppels. Ook is het spoor minder diep: ze werd 

Afb. 4.22 Overzicht van de middeleeuwse sporen in de noordelijke opgravingszone.
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alleen op het eerste sporenvlak waargenomen. Mogelijk maken de greppels GR13 en 14 nog deel uit van het 
systeem. Ze zijn echter over een te beperkte lengte opgetekend om hieromtrent meer inzicht te geven.

Dichter bij de beek zijn de greppels meer parallel aan of haaks op de beekzone gegraven. Ze lijken vooral als 
afwateringsgreppels te hebben gefunctioneerd. De greppels GR16 en 17 kunnen over een te geringe afstand 
worden gevolgd om te spreken van perceelsgreppels aan de rand van de beekzone. 

Noordelijke zone
De greppels in deze zone sluiten niet aan op die van het zuidelijk deel. Ook de oriëntatie wijkt in de meeste 
gevallen af: alleen greppel GR05 is ongeveer hetzelfde georiënteerd als GR12, 13 en 14 in de zuidelijke zone.
De meest bijzondere greppel (GR02) is opgetekend in het noordelijk deel van werkput 5 (afb. 4.23). 
Deze is NNW-ZZO georiënteerd en maakt richting het midden van de put een haakse hoek richting het 
oosten. De greppel is duidelijk gegraven om een terrein af te bakenen. Opvallend genoeg is binnen deze 
omgreppeling een inhumatiegraf aangetroffen, waarbij de overledene exact haaks op de greppel is 
begraven. Daarbij oversnijdt het graf een oudere fase van het greppelsysteem (GR01), waarvan alleen het 
NNW-ZZO georiënteerde deel is opgetekend. Het overige deel komt vermoedelijk overeen met greppel 
GR02. Omdat er een inhumatiegraf gevonden is, valt niet uit te sluiten dat de greppel een begraafplaats 
afbakent. Dit kan echter niet met zekerheid gezegd worden, aangezien slechts een deel van de omgreppelde 
zone is opgegraven. Het is niet te achterhalen of zich buiten de opgravingszone nog meer inhumatiegraven 
bevinden, of juist niet.

De greppels GR03 en 04 hebben ongeveer dezelfde oriëntatie als GR01 en 02 maar een iets onregelmatiger 
verloop. Ze lijken echter niet tot hetzelfde systeem te behoren. Omdat ze slechts over korte afstand te volgen 
zijn, is de functie niet duidelijk.
In het zuidelijk deel van de noordelijke zone zijn drie greppels opgetekend (GR06 t/m 08), die tot hetzelfde 
systeem lijken te behoren. De eerste twee zijn vrijwel oost-west georiënteerd en GR08 is haaks op GR07 
uitgegraven. GR07 en GR08 lijken daarmee een zone af te bakenen, maar het is niet duidelijk wat voor zone. 
Een cluster met kuilen ligt ruim 13 m naar het noorden. Omdat de greppels geen dateerbaar vondstmateriaal 
hebben opgeleverd, is niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk in de Middeleeuwen gedateerd kunnen worden. 
Greppel GR06 wordt in ieder geval oversneden door een volmiddeleeuwse kuil.

Kuilen

Volle Middeleeuwen
Verspreid over de opgravingszones zijn enkele kuilen opgetekend, die op basis van het aardewerk in de Volle 
Middeleeuwen gedateerd kunnen worden. Een duidelijke clustering is niet waar te nemen, hooguit in het 
noordelijk deel van werkput 4, waar ook veel laatmiddeleeuwse sporen liggen. 

Afb. 4.23 De greppels GR01 en 02 in het vlak van werkput 5, gezien vanuit het zuiden.
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In de zuidelijke zone liggen een viertal kuilen verspreid op de rand van het plateau. Het gaat om de sporen 
1.12, 1.36, 2.13 en 6.13. Het zijn ronde tot ovale kuilen met een geringe diepte van 12 tot 26 cm. Meer 
richting de laagte ligt spoor 1.81, een rechthoekige kuil met een geringe diepte (7 cm). De opvulling en het 
geringe aantal vondsten geven te weinig aanwijzingen om de functie van de sporen te achterhalen.

In de noordelijke zone zijn alleen in werkput 4 sporen uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen. Tegen de 
zuidelijke putwand bevinden zich twee ovale kuilen, spoor 4.8 en 4.12. Beide sporen zijn behoorlijk diep 
(afb. 4.24 en 4.25). Kuil 4.8 heeft een rechte, iets klokvormige wand en een vlakke bodem op 102 cm diepte. 
Dit kan wijzen op een opslagfunctie. Uit de onderste vulling is een behoorlijke hoeveelheid natuursteen 
verzameld, maar daarvan is het soort gebruik moeilijk te achterhalen. Wellicht is de kuil hergebruikt als 
afvaldump. Spoor 4.12 heeft een ronde bodem op 152 cm diepte. Op basis van de vuile opvulling is een 
hergebruik als afvaldump waarschijnlijk, maar de oorspronkelijke functie is moeilijk te achterhalen.

In het noordelijk deel van werkput 4 zijn twee clusters kuilen waar te nemen. De eerste bestaat uit de 
sporen 56, 57, 60, 64, 73 en 74. Met uitzondering van spoor 64 gaat het steeds om forse kuilen (afb. 4.25). 
De kuilen 4.56 en 4.73 komen qua vorm sterk overeen met spoor 4.8. Daarnaast bevat eerstgenoemde kuil 
eveneens een behoorlijke hoeveelheid natuursteen in de onderste vulling. In het noordelijk deel van de 
put heeft spoor 4.95 ook dezelfde vorm in de coupe, waarbij op de bodem een concentratie natuursteen is 
waargenomen. Hoewel deze geen dateerbaar vondstmateriaal heeft opgeleverd, is een datering in de Volle 
Middeleeuwen waarschijnlijk.
Spoor 4.74 heeft rechte wanden en een vlakke bodem. Wellicht is deze kuil gebruikt voor opslag. Gezien 
de hoeveelheid houtskool en spikkels verbrande leem in de vulling is een hergebruik als afvaldump 
waarschijnlijk. Dit geldt ook voor de sporen 4.57, 4.94 en 4.96. Deze kuilen hebben wel een meer ronde 
bodem. Kuil 4.96 valt op door de onregelmatige vorm in het vlak. Ook is de vulling rijk aan fosfaat. Een 
duidelijke functie voor de kuil is echter moeilijk te achterhalen.

De meest bijzondere kuil is spoor 60: deze is vrij rechthoekig van vorm en meet 2,3 bij ca. 4 m. Het spoor 
is 36 cm diep en heeft een vlakke bodem (afb. 4.26). Opvallend genoeg is aan de oost- en westzijde een 
paalspoor zichtbaar onder de kuil. Mogelijk gaat het om een hutkom. Een hutkom is een rechthoekige 
structuur die gedeeltelijk was ingegraven. Dit had zijn voordelen, aangezien de wanden minder hoog 
opgericht hoefden te worden en de temperatuur in de winter en in de zomer vrijwel constant bleef. De 
hutkommen werden niet bewoond. Ze werden gebruikt voor opslag of voor het uitvoeren van specifieke 
ambachten. De meest voorkomende zijn de hutkommen met zes dakdragende palen. Er zijn echter ook 
hutkommen met twee of zelfs geen dragende palen. Ze worden geassocieerd met de Germaanse volkeren en 
worden in Vlaanderen voor het eerst aangetroffen op sites uit de Laat-Romeinse tijd. Recentelijk zijn bij een 
opgraving in Rotselaar ook een groot aantal hutkommen uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen.24 Deze 
hutkommen bestonden eveneens uit rechthoekige kuilen met een paalspoor aan de kopse kanten.

24 Hazen in voorb.

Afb. 4.24 Foto’s van de coupes van de volmiddeleeuwse kuilen spoor 4.8 (links) en 4.12 (rechts).
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Afb. 4.25 Coupetekeningen van de kuilen uit de Volle Middeleeuwen in werkput 4: spoor 8, 12, 56, 57, 
60, 64, 73, 74, 94 en 96.

Afb. 4.26 De coupe van de mogelijke hutkom (spoor 4.60).
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Late Middeleeuwen

Over vrijwel het gehele plangebied zijn kuilen uit de Late Middeleeuwen. Grofweg dezelfde concentraties 
zijn zichtbaar als bij de kuilen uit de Volle Middeleeuwen: aan de rand van het plateau en centraal in de 
noordelijke zone. Daarnaast zijn echter ook diverse omvangrijke kuilen opgetekend in de beekzone.

De meest opvallende kuil in de beekzone is spoor 1.76. Dit is een rechthoekig spoor met afmetingen van 
4,3 bij 2,1 m. De coupe laat zien dat het spoor eigenlijk uit twee afzonderlijke kuilen bestaat (spoor 1.76 en 
1.161, afb. 4.27). Beiden hebben rechte wanden en een vlakke bodem op ca. 30 cm diepte en zijn opgevuld 
met donkerbruine leem, die rijk aan houtskool is. De functie van de kuilen is niet duidelijk. Mogelijk zijn 
ze gebruikt voor ambachtelijke activiteiten, waarvoor ook water vereist was. De geringe hoeveelheid 
vondstmateriaal in de sporen geeft echter te weinig aanknopingspunten voor de aard van de activiteiten.

Enkele meters noordelijker liggen er diverse diepe kuilen parallel aan de beek: spoor 1.149, 6.87 en 2.62 
(afb. 4.28). Eerstgenoemd spoor is een rechthoekige tot ronde kuil met aan de beekzijde een rechte wand. 
De wand aan de heuvelzijde loopt flauw af tot de bodem op ca. 80 cm diepte. Het diepste deel van de kuil 
is vlak en verstevigd met zandsteen en fragmenten baksteen. Vermoedelijk kan dit spoor geïnterpreteerd 
worden als een waterkuil. Spoor 2,62 is meer ovaal van vorm en heeft een diepte van 90 cm. Ook hier 
lijkt een functie als waterput of waterkuil het meest waarschijnlijk. Spoor 6.87 heeft een ronde bodem 
en is iets minder diep (50 cm). Hier ligt een functie als waterkuil minder voor de hand. Er is echter geen 
vondstmateriaal aangetroffen in dit spoor, dat meer aanwijzingen kan geven over het gebruik.

Afb. 4.27 De rechthoekige kuilen in de beekzone van werkput 1: spoor 1.161 (links) en 1.76 (rechts).

Afb. 4.28 Coupetekeningen van 
de kuilen uit de Late Middeleeuwen 
in de beekzone: spoor 1.76 en 
1.161, 1.149, 6.61, 6.87 en 2.62.
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Halverwege de heuvel ligt spoor 6.61. Dit is een vrij ronde kuil met een diameter van 2,1 m. De vorm van 
de coupe is onregelmatig. De wanden lopen naar buiten uit en lijken op de bodem twee afzonderlijke, 
ronde kuilen te vormen van ongeveer 1 m breed op 1,3 m diepte. De opvulling is echter vrij schoon, 
donkergrijsbruin gevlekt. Een functie is daarmee moeilijk te bepalen.

De kuilen aan de rand van het plateau hebben grotendeels een overeenkomende diepte, die ligt tussen 
de 20 en 40 cm. De vorm van deze kuilen varieert van rond tot iets rechthoekig. Vermoedelijk staan ze 
in verband met ambachtelijke activiteiten langs de omgreppelde zone, maar de exacte functie is niet te 
achterhalen.
In deze zone springen wel enkele diepere kuilen in het oog. Ter hoogte van de greppels zijn dit de sporen 
2.24 en 72, 6.97, 99, 100, 108 en 109, en 1.130 en 131 (afb. 4.30). Opvallend is dat de meeste van deze 
sporen nauwelijks vondstmateriaal hebben opgeleverd. Over de functie valt daarom vaak geen uitspraak te 
doen.
Het spoor 2.24 is een zeer grote kuil, die in het eerste sporenvlak oversneden wordt door het 
greppelsysteem. De kuil heeft een ronde vorm met een diameter van ca. 3,5 m. In de coupe is een vlakke 
tot ronde bodem zichtbaar op 1,1 m diepte (afb. 4.29). Het spoor kent drie vullingen: de onderste bestaat 
uit bruine tot donkergrijze laagjes. De tweede vulling is vrij van kleur en bevat veel baksteenspikkels. De 
bovenste vulling is zwart en sterk humeus. Deze is vermoedelijk als nagezakte laag te beschouwen. De deels 
gelaagde opvulling wijst erop dat de kuil (deels) gevuld was met water. Mogelijk werd het greppelsysteem 
gebruikt om het spoor van water te voorzien. Of we daarmee het spoor als een waterkuil voor het vee of een 
kuil voor ambachtelijke activiteiten kunnen beschouwen, is niet duidelijk. Het spoor heeft geen vondsten 
opgeleverd.

De ongeveer rechthoekige kuil 2.72 wordt oversneden door spoor 2.24. Het spoor is 70 cm diep en heeft 
rechte wanden en een vlakke bodem. De opvulling is vuil met veel houtskool- en baksteenspikkels. Een 
hergebruik als afvalkuil is waarschijnlijk. Gezien de ligging van de kuil net buiten de omgreppeling kan deze 
gebruikt zijn voor opslag van landbouwproducten.
Ook spoor 6.108 en 109 worden (deels) oversneden door het greppelsysteem. Eerstgenoemde is een ovale 
kuil met rechte wanden en een vrij vlakke bodem. De twee vullingen geven geen indicaties over het gebruikt. 
Kuil 6.109 is een forse afvalkuil waarin veel vondstmateriaal is aangetroffen. Het ronde spoor heeft een 
ronde bodem op een diepte van 90 cm.
Op de hoek van het greppelsysteem liggen twee grote kuilen: spoor 1.130 en 131. Ze zijn rond van vorm met 
een diameter van 1,5 m en een diepte van ruim 0,8 m. De vulling van beide kuilen komt overeen met spoor 
2.72 maar de vorm in de coupe is anders: de sporen hebben een ronde bodem en flauw aflopende wanden.

De sporen 6.97, 99 en 100 liggen geclusterd iets buiten het greppelsysteem. Ze hebben steeds een 
afwijkende vorm. Spoor 6.97 lijkt qua vorm en diepte sterk op de kuilen op de hoek van het greppelsysteem. 
De vulling is echter veel schoner. Het omvangrijke spoor 6.99 (diameter 2,7 m) heeft in het vlak een 
onregelmatige vorm en ook in de coupe. De beekzijde van de kuil heeft een zeer flauw aflopende wand, die 
bij de oostelijke wand lokaal iets verdiept is. Vermoedelijk is dit een kleine waterkuil, waarbij in het diepste 
deel het water opgevangen werd. Deze kuil wordt oversneden door spoor 6.100. Deze ovale kuil heeft 
een doorsnede van 2,1 m. In de coupe zijn vrij steile wanden zichtbaar en een ietwat ronde bodem. Op de 

Afb. 4.29 Foto van de coupe van kuil spoor 2.24.
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bodem is een plaatselijke verdieping zichtbaar, van ongeveer 30 cm breed. De egaal lichtgrijze opvulling van 
deze verdieping geeft geen indicaties over het gebruik. Het grootste deel van de kuil is laagsgewijs opgevuld. 
De functie is echter niet duidelijk.

Tegen de noordoostelijke onderzoeksgrens, binnen de omgreppeling(en) zijn ook diverse diepe kuilen 
opgetekend: 2.7 en 11, 6.11 en 120 (afb. 4.32).
Spoor 2.7 lijkt twee fasen gekend te hebben: de eerste fase bestaat uit een rechthoekige kuil met rechte 
wanden en een vlakke bodem op 1,12 m diepte (afb. 4.31). De kuil heeft een donkerbruine vulling en is 
laagsgewijs opgevuld. In de tweede fase 
is hier een ronde kuil doorheen gegraven. 
Deze heeft flauw aflopende wanden en 
een ronde bodem op 1,34 m diepte. De 
tweede fase kent drie vullingen, die vrij 
schoon zijn. Een secundaire functie als 
afvalkuil is daarmee niet waarschijnlijk. 
Door het ontbreken van vondstmateriaal 
valt het gebruik niet meer te achterhalen.

De sporen 6.120 en 6.11 liggen tegen 
spoor 2.7 aan. Eerstgenoemde is een 
ietwat rechthoekige kuil met een grootste 
lengte van ruim 3,5 m. De bodem is vrij 
vlak en loopt iets af richting het zuiden. 
De vulling bevat veel vondstmateriaal. 

Afb. 4.30 Coupetekeningen van de kuilen uit de Late Middeleeuwen ter hoogte van het greppelsysteem in de zuidelijke 
zone: spoor 2.24 en 72, 6.97, 99, 100, 108 en 109, en 1.130 en 131.

Afb. 4.31 Foto van de coupe van de kuil spoor 2.7.
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Een secundaire functie als afvaldump is waarschijnljik. Gezien de omvang gaat het mogelijk om een 
leemwinningskuil. Spoor 6.11 wordt oversneden door eerstgenoemd spoor. De kuil is 0,7 m diep en heeft 
een ronde tot iets onregelmatige bodem en flauw aflopende wanden. Opvallend is dat een deel van de 
bodem is verstevigd met natuursteen. De bovenliggende vullingen zijn vrij schoon, waardoor een functie 
moeilijk te achterhalen is.
De ronde kuil 2.11 tekende zich duidelijk af in het vlak vanwege de houtskoolrijke opvulling. Het spoor 
heeft een ronde bodem op 1,2 m diepte en vrij flauw aflopende wanden. Er is slechts één ‘vuile’ vulling 
waargenomen in de coupe. Hierin zijn echter geen vondsten aangetroffen, dus de functie is niet duidelijk.

Net als voor de Volle Middeleeuwen is ook in de Late Middeleeuwen een concentratie aan kuilen zichtbaar 
in het noordelijk deel van werkput 4. Mogelijk loopt deze nog door tot in de naastgelegen putten 7 en 9 
maar hier zijn op deze hoogte grote verstoringen opgetekend. Er zijn een groot aantal ronde tot ovale kuilen 
aangetroffen met een diameter van ca. 2 m. Deze kuilen hebben een diepte van maximaal 40 cm en de 
vulling geeft geen uitsluitsel over de functie.

Maar er zijn ook nog diverse diepere kuilen aangetroffen: 4.38, 39 en 40. Eerstgenoemde heeft een diameter 
van ruim 2 m en een ronde bodem op 1,2 m diepte. Op de bodem is een donkerbruine gelaagdheid 
zichtbaar, maar verder is de kuil opgevuld met donkergrijze leem. Vermoedelijk is de kuil gebruikt voor 
activiteiten waarbij ook water werd gebruikt. Kuil 4.39 is een zeer omvangrijke, iets rechthoekige kuil, met 

afmetingen van 5,3 bij 2,9 m. Het spoor 
heeft in de coupe rechte wanden en een 
komvormige bodem op 1,44 m diepte 
(afb. 4.33). De opvulling is erg ‘vuil’ met 
donkergrijze tot donkerbruine gevlekte 
leem, waarin houtskool- en baksteenspikkels 
en natuursteen zijn aangetroffen. De kuil 
is hergebruikt als afvaldump, maar de 
oorspronkelijke functie is niet duidelijk. Het 
naastgelegen spoor 4.40 (rechts op afb. 
4.33) is iets minder diep (1 m) maar kent 
ongeveer dezelfde opbouw en opvulling. 

Afb. 4.32 Coupetekeningen van de kuilen uit de Late Middeleeuwen binnen het greppelsysteem in 
de zuidelijke zone: spoor 2.7 en 11, 6.11 en 120.

Afb. 4.33 Coupe door de kuilen 4.39 (links) en 4.40 (deels, rechts).
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Ook in werkput 10 liggen meerdere diepe kuilen: 10.1, 14, 22, 24, 39 en 40 (afb. 4.34). Spoor 10.1 is een 
ronde tot rechthoekige kuil met een grootste lengte van bijna 2,5 m. In de coupe zijn vrijwel rechte wanden 
en een vlakke bodem zichtbaar. Wel kent de kuil  verschillende dieptes: Het diepste deel bevindt zich op 94 
cm onder het sporenvlak, terwijl de andere helft tot ruim 70 cm is uitgegraven. De reden hiervoor is niet 
helemaal duidelijk. Wellicht was het voor de opslag van verschillende goederen. 

Afb. 4.34 Coupetekeningen van de kuilen uit de Late Middeleeuwen in de noordelijke zone: spoor 4.38, 39 en 40, 
10.1, 14, 22, 24, 39 en 40, 5.9, 20,22, 32 en 40.
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Spoor 10.14 heeft meer de vorm van een waterput: Het is een rond spoor met een diameter van ca. 2 m. 
De coupe laat flauw aflopende wanden zien, naar een vlakke bodem op 1,75 m diepte (afb. 35). De put is 
opgebouwd uit drie vullingen: de onderste is bruin-donkergrijs en humeus, de middelste is bruin tot grijs 
gevlekt en de bovenste, nagezakte laag is donkergrijs van kleur. Vermoedelijk werd in deze kuil hemelwater 
opgevangen voor het vee. 

Afb. 4.35 De coupe van de vermoedelijke waterput spoor 10.14.

Afb. 4.34     Vervolg.
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In het vlak had spoor 10.22 een iets onregelmatig uiterlijk maar in de coupe heeft de kuil rechte wanden 
met een vlakke bodem op 75 cm diepte. De onderste vulling is beige tot wit gelaagd en de middelste vulling 
is donkerbruin tot grijs gekleurd. De bovenste donkergrijs tot zwarte, nagezakte vulling geeft de kuil zijn 
onregelmatige vorm in het vlak. De functie is moeilijk te bepalen. Het kan een verdiepte werkplaats geweest 
zijn.
Spoor 10.24 lijkt qua vorm veel op spoor 4.38. De onderste vulling is nu echter geel tot grijs gevlekt. Dit geeft 
weinig indicaties over de functie. De kuilen 10.39 en 40 vertonen juist sterke overeenkomsten met spoor 
4.39. Beide hebben ongeveer dezelfde omvang en opvulling. Kuil 10.39 laat aan de noordzijde echter nog 
een verdieping zien (afb. 4.36). Deze uitgraving heeft een breedte van ruim 1 m en doorsnijdt de onderste 
vulling van de oorspronkelijke kuil. De kuil heeft een ronde bodem op 1,9 m diepte, ruim 50 cm dieper dan 
de rest van het spoor. Mogelijk is dit spoor opnieuw uitgegraven om hemelwater op te vangen, net als spoor 
10.14. 

Ook werkput 5 heeft een groot aantal diepere kuilen opgeleverd. Er bevindt zich een cluster in het 
zuidoostelijk deel van de put en het middendeel wordt gedomineerd door het omvangrijke spoor 5.22. 
Binnen de omgreppeling in het noordelijk deel zijn ook nog enkele kuilen opgetekend. 
De kuilen in het zuidoostelijk deel zijn rond tot rechthoekig van vorm en variëren in diepte van ca. 40 
tot 90 cm. Het betreffen sporen met rechte wanden en een vlakke bodem tot sporen met een duidelijk 
ronde bodem. Wat opvalt is dat de sporen overwegend veel afval bevatten: niet alleen houtskool- en 
baksteenspikkels, maar ook veel natuursteen en sintels. Dat laatste wijst op activiteiten met vuur. 
Verder hebben de sporen 5.32 en 40 ook veel leisteen opgeleverd. Mogelijk is dit afval van de leistenen 
dakbedekking van de kapel. 
Zoals gezegd valt spoor 5.22 in het middendeel op. Dit is een omvangrijke uitgraving met een diameter 
van ca. 3,5 m. Dit lijkt eerder een recente verstoring te zijn, aangezien de vulling vrij los en rul is. 
De oorspronkelijke kuil is kleiner meteen diameter van ca. 1,6 m. Deze is laagsgewijs opgevuld met 
donkerbruine tot grijze leem (afb. 4.37). Het diepste punt bevindt zich op ca. 1,5 m diepte. Wellicht is 
deze kuil ook uitgegraven voor de opvang van hemelwater. In het spoor is echter ook veel natuursteen 
aangetroffen.

Binnen de omgreppeling vallen de sporen 5.9 en 5.20 op. Eerstgenoemde is een ronde kuil met een diameter 
van ca. 2,7 m. Het spoor heeft vrij rechte wanden en een enigszins ronde bodem op 1,1 m diepte. De vorm 
lijkt op die van de kuilen 10.39 en 40 en 4.39. Ook de ‘vuile’ opvulling komt overeen. Net als bij de cluster 
in het zuidoostelijk deel bevat dit spoor ook sintels. Kuil 5.20 heeft eveneens een ronde vorm en een diepte 
van ruim 1 m. De coupe laat rechte wanden en een vlakke bodem zien (afb. 4.38). De kuil lijkt te zijn gedicht 
met afwisselend grote brokken grijze en bruine leem. De vulling is verder vrij schoon, dus de functie is 
moeilijk te acherhalen.

Afb. 4.36 De coupe door kuil 10.39, met links de diepere uitgraving. Rechts is nog een deel van spoor 10.40 zichtbaar.
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Paalsporen

Volle Middeleeuwen
In de zuidelijke zone dateren twee paalsporen met zekerheid uit de Volle Middeleeuwen (spoor 1.94 en 
2.47). Ze bevinden zich beide halverwege de laagte waar meerdere clusters paalsporen opgetekend zijn. Een 
structuur is echter niet te herleiden. Diverse paalsporen in deze zones dateren uit de Late Middeleeuwen, 
zodat het aardewerk uit de Volle Middeleeuwen eventueel ook opspit kan zijn.

Late Middeleeuwen
Ook de meeste aangetroffen paalsporen lijken uit de Late Middeleeuwen te dateren, hoewel ze lang 
niet allemaal dateerbaar vondstmateriaal hebben opgeleverd. De paalsporen zijn in de zuidelijke zone 
overwegend opgetekend vanaf de rand van de laagte tot ongeveer 10 m voor de beekgronden. Er zijn geen 
huisplattegronden aangetroffen. Vermoedelijk hebben op de rand van de laagte wel enkele bijgebouwen 
gelegen. 
In werkput 1 ligt mogelijk een kleine structuur (afb. 4.39). Deze ligt haaks op de beek en meet vermoedelijk 
4,8 bij 4,9 m. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de meeste paalsporen van het gebouw zeer 
ondiep zijn (4 tot 8 cm) en dat een deel van de structuur zich dus niet meer aftekende in het sporenvlak. Het 
gebouwtje bestaat aan de westzijde uit een rij van zes kort op elkaar gestelde paaltjes. De andere wanden 
zijn minder duidelijk te herleiden. De paalsporen 1.109 en 114 zouden als middenstaanders aangemerkt 
kunnen worden. Van de oostelijke wand resteert alleen nog spoor 1.107, maar deze is met slechts 4 cm 
diepte zeer ondiep. 

Afb. 4.37 Coupe door kuil 5.22.

Afb. 4.38 De coupe door kuil 5.20.
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Ongeveer 6 m noordelijker ligt mogelijk nog een tweede structuur. Hiervan resteren vier paalsporen, die een 
gebouwtje vormen van 3,8 bij 2,9 m. De structuur valt op door twee ovale tot langwerpige paalsporen aan 
de westzijde. Beide zijn 20 cm diep. De ronde palen aan de oostzijde hebben een diepte van 12 cm. Op basis 
van het aardewerk dateert de structuur in de periode 1325-1400.
Verder kunnen uit de clusters paalsporen in de zuidelijke zone geen structuren herleid worden. Dit komt 
vermoedelijk enerzijds door de slechte conservatie van de paalsporen, zoals te zien was bij het eerst 
beschreven gebouw. Daarnaast zijn ook een zeer groot aantal kuilen aanwezig in deze zone. Mogelijk zijn bij 
het uitgraven van deze kuilen veel paalsporen vergraven. Dit geldt vermoedelijk ook voor de paalsporen in 
de noordelijke zone. Hier zijn veel minder paalsporen opgetekend en ze liggen veel meer verspreid over de 
zone. Vermoedelijk zijn hier veel paalsporen vergraven door latere omwerking van het terrein.

Waterput
In werkput 5 is een waterput aangetroffen (spoor 3). In het vlak tekende de put zich af als een onregelmatige 
kuil, die het rechthoekige greppelsysteem oversneed. Pas in de coupe werd duidelijk dat het een waterput 
betrof. De bodem van deze waterput werd niet bereikt. Er is een coupe gezet tot 4,6 m onder het sporenvlak 
(55,95 TAW). Het is moeilijk te bepalen hoeveel dieper de waterput geweest zal zijn. In de beekzone, in 
het westelijk deel van werkput 1 en 2 bevond de grondwatertafel zich op ca. 57 m TAW. De waterput is 
dus tenminste 1 m onder de huidige grondwatertafel gegraven. Ook bij het couperen werd duidelijk dat de 
grondwatertafel ter hoogte van de waterput was bereikt. Naar verwachting zal de waterput niet veel dieper 
gegraven zijn.
In de coupe zijn zes vullingen waargenomen (afb. 4.40 en 41), waarvan de bovenste twee als nagezakte 
lagen zijn te beschouwen. De onderste laag is donkergrijs van kleur en ook humeus. De top van deze vulling 
bevindt zich op 2,8 m onder het sporenvlak (57,75 TAW). Vermoedelijk heeft tot ongeveer deze hoogte water 
in de waterput gestaan. Erboven bevindt zich een dun bandje witgele leem (vulling 5) met daarop een dik 
pakket donkerbruine leem (vulling 4). Met dit pakket zal de waterput in eerste instantie gedicht zijn. Ook 
vulling 3 is een opvullingspakket, maar donkergrijs van kleur en ook vrij humeus. Vermoedelijk heeft er in die 
tijd nog wat water in de put gestaan. De laatste pakketten zijn recenter nagezakte lagen.
In de coupe zijn geen sporen van beschoeiing aangetroffen. Vermoedelijk was de lemen bodem stabiel 
genoeg. 

Inhumatiegraf
Tijdens de opgraving is één inhumatiegraf aangetroffen (afb. 4.42). Het graf bevond zich niet in de directe 
omgeving van de kapel zoals verwacht, maar tegen de noordelijke begrenzing van het onderzoeksgebied. Het 
lag in een rechthoekige kuil (spoor 5.1) binnen greppel GR02. Het spoor lijkt greppel GR01 te oversnijden, 
maar gezien de geringe diepte van de greppel was dit moeilijk te bepalen. De grafkuil meet 2 bij 0,5 m en is 
opgevuld met lichtgrijze leem. 
De oriëntatie van het lichaam was zuidwest-noordoost, met het hoofd in het zuidwesten. De menselijke 
resten zijn van een volwassen man, vermoedelijk tussen de 20 en 40 jaar oud. 

Afb. 4.39 De vermoedelijke structuren in het middendeel van werkput 1: structuur 1 (boven) en 2 (onder).
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De grafkuil heeft geen bijzettingen opgeleverd. Door middel van een 14C-datering op het botmateriaal 
is geprobeerd een nauwkeurige datering te bepalen, maar het bot bleek niet geschikt. Vanwege de 
vermoedelijke oversnijding van de greppel is het graf in de Late Middeleeuwen gedateerd. 

Dierbegravingen
Er zijn verspreid over de opgraving vijf middeleeuwse sporen aangetroffen, waarin complete of partiële 
skeletten van dieren zijn gevonden. Deels kan het botmateriaal geïnterpreteerd worden als slachtafval maar 
in diverse gevallen zijn de dieren compleet in anatomisch verband begraven.

Het botmateriaal in spoor 6.109, 4.72 en 4.38 is waarschijnlijk als slachtafval te interpreteren. In 
eerstgenoemd spoor bevond het skelet van een kalf zich in een grote pot. Op het botmateriaal zijn op 
diverse plaatsen haksporen waargenomen. In de rechthoekige kuil spoor 4.72 werden enkele restanten van 
de poten van een varken aangetroffen. Haksporen wijzen ook hier op slachtafval. Hetzelfde geldt voor de 
restanten van een kalf in kuil 4.38 (afb. 4.43).   

Afb. 4.40 De coupe van de waterput (spoor 5.3). 

Afb. 4.41 De gedigitaliseerde 
coupetekening van de waterput (spoor 5.3).

Afb. 4.42 Het inhumatiegraf in werkput 5.
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In kuil 5.16 werden maar liefst 357 skeletfragmenten aangetroffen. Het bot behoort toe aan twee kalveren. 
Echter, de aanwezigheid van drie linker kaakdelen zou wijzen op minimaal drie individuen (of in een zeer 
zeldzaam geval, een kalf met twee koppen). Dat het om complete dieren gaat, is tijdens het veldwerk niet 
herkend. Dit komt waarschijnlijk omdat de kuil wordt oversneden door een grotere kuil, waardoor het 
botmateriaal uit zijn verband is geraakt. Vermoedelijk zijn de kalveren bij de geboorte of als gevolg van een 
ziekte overleden en in de kuil gedeponeerd. In kuil 3.1 werden twee biggen aangetroffen. Het is een ovaal 
spoor met een diameter van 0,8 m. Gezien de geringe diepte van 16 cm zal de kuil specifiek gegraven zijn om 
de dode biggen in te begraven.

4.4.3	 Aard	van	de	activiteiten

Het vondstmateriaal wijst op menselijke aanwezigheid in de Vroege, Volle en Late Middeleeuwen. Uit 
eerstgenoemde periode dateren echter geen sporen. Slechts enkele scherven aardewerk dateren uit de 
periode 725-900, en deze zijn geïnterpreteerd als opspit. Er zijn wel twee bijzondere metalen objecten 
gevonden, een fibula uit de Merovingische periode en tijdens het vooronderzoek één uit de Karolingische 
periode, maar deze vondsten kunnen niet gekoppeld worden aan sporen van bewoning. Er zijn vermoedelijk 
wel activiteiten in de Vroege Middeleeuwen, maar niet direct binnen het plangebied.

Het aardewerkspectrum laat al meer activiteiten zien in de Volle Middeleeuwen. Dit hangt mogelijk samen 
met de bouw van de kapel. De meeste sporen uit deze periode zijn aangetroffen in werkput 4 en het betreft 
vooral kuilen. Ook is vermoedelijk een hutkom aangetroffen, dus er werden ook ambachtelijke activiteiten 
uitgevoerd. Het vondstmateriaal biedt echter te weinig aanknopingspunten om de exacte aard van 
ambachtelijke activiteiten te achterhalen.
 Binnen het plangebied zijn verreweg de meeste sporen en vondsten te plaatsen in de periode 1200-1425. 
In de zuidelijke zone vinden met name veel activiteiten plaats aan de rand van het plateau. Hier liggen een 
groot aantal kuilen, afgescheiden van het lagere deel door middel van een greppel. Aan oversnijdingen 
te zien, is deze zone meerdere keren uitgebreid. Een huisplattegrond is niet gevonden. Wellicht bevond 
deze zich onder het huidige gebouw van de kinderopvang. Dichter bij de beek hebben ook activiteiten 
plaatsgevonden en hebben vermoedelijk ook enkele bijgebouwtjes gestaan. Een tweede cluster met 
activiteiten is zichtbaar in werkput 4, een zone die doorlopend in gebruik is geweest vanaf de Volle 
Middeleeuwen.

Het vondstmateriaal lijkt te wijzen op één of meerdere boerenerven, waar allerlei activiteiten plaatsvonden. 
Het aardewerk is grotendeels gebruiksaardewerk. Er werden diverse dieren gehouden op het boerenbedrijf, 

Afb. 4.43 Foto van de coupe van kuil spoor 4.38.
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vermoedelijk zowel voor trekkracht als consumptie. De geanalyseerde stalen laten vooral granen zien, 
met name spelttarwe, dat prima verbouwd kan zijn binnen of in de omgeving van het plangebied. De zone 
bij de beek zal waarschijnlijk hebben gefunctioneerd als weidegebied. Op het terrein heeft op beperkte 
schaal metaalbewerking plaatsgevonden. Mogelijk was er een veldoven op het terrein aanwezig, waarin 
bakstenen zijn gebakken. Wellicht betekent dit dat de boerderijen op het terrein (deels) opgebouwd waren 
uit baksteen, waarbij niet meer is gewerkt met een fundering van diepe houten palen, maar eerder een 
constructie met poeren. Dit kan verklaren waarom er geen huisplattegronden zijn aangetroffen. Aan het 
begin van de 15e eeuw loopt de activiteit op het terrein aanzienlijk terug. Er dateert nog maar weinig 
aardewerk van na 1425. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk. 

Als laatste dient hier nog het inhumatiegraf besproken te worden. Voorafgaand aan de opgraving werd 
rekening gehouden met begravingen in de omgeving van de kapel. De nog aanwezige muur aan de rand 
van het noordelijk deel van het plangebied is echter de begrenzing van de kapelhof geweest, dus het is 
waarschijnlijker dat eventuele begravingen binnen de kapelhof gelegen zijn. De verrassing was dus groot 
toen in de uiterste noordhoek van het terrein een inhumatiegraf werd gevonden. Een 14C-datering op het 
botmateriaal lukte niet meer, maar een datering in de Middeleeuwen is waarschijnlijk. De vraag is waarom 
deze persoon juist daar begraven is. De omgreppeling lijkt te wijzen op een duidelijke afbakening maar 
verder zijn er niet meer mensen begraven en worden al snel andere sporen binnen deze zone aangetroffen. 
Er zal een reden zijn geweest waarom de persoon niet bij de Sint-Laurentiuskerk of de kapel begraven mocht 
worden, en daarom in het open land, aan de rand van een erf is begraven.

4.5	 Sporen	uit	de	Nieuwe	tijd

4.5.1	 Inleiding

Een klein aantal sporen is op basis van het aardewerk te dateren in de Nieuwe tijd (afb. 4.44). Hiervan 
bevindt zich er slechts één in het noordelijk deel. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het grote aantal 
recente verstoringen in deze zone. Mogelijk heeft hier oude bebouwing gestaan, die is gesloopt. Historische 
kaarten laten diverse gebouwen zien op enige afstand van de kapel. Ook de zuidelijke zone toont echter 
maar een klein aantal verspreid liggende sporen. 

4.5.2	 Beschrijving van de sporen

Het spoor in de noordelijke zone betreft een kleine kuil (spoor 4.82). Het ovale spoor heeft een grootste 
lengte van 1,1 m maar is slechts 4 cm diep. Het is daarom lastig de functie te achterhalen.
De sporen in het zuidelijk deel betreffen kleine kuilen of paalsporen. Daarnaast is nog een diergraf 
aangetroffen. Spoor 2.26 kan worden geïnterpreteerd als een nagezakte laag over de greppels.
De paalsporen variëren in diepte van 20 tot 40 cm. De opbouw is divers en er is verder geen structuur 
in deze sporen te herkennen. Vermoedelijk maken ze eerder deel uit van afrasteringen binnen het 
weidegebied. Eén van de kuilen heeft een geringe diepte en onregelmatige vorm, waarvan de functie niet 
meer te achterhalen is. De andere kuil, spoor 3.21, is een rond spoor met een diameter van ongeveer een 
meter. De kuil is 30 cm diep. De vulling geeft geen aanwijzingen over de functie.

In kuil spoor 3.2 werden het skelet van een varken en delen van het skelet van een kalf aangetroffen (afb. 
4.45). Van het varken waren delen van de schedel, de romp en voornamelijk de voorpoten aanwezig. 
Vermoedelijk was het dier tussen de 9 en 10 maanden oud was toen het stierf. Van het kalf werden 
gedeelten van de achterpoten, het bekken en de rugwervels gevonden. Er werden geen sporen op de botten 
aangetroffen. Waarschijnlijk zijn beide dieren als gevolg van een ziekte overleden en vervolgens begraven.

Tijdens het onderzoek zijn in de noordelijke zone diverse onregelmatige vergravingen van een grote omvang 
opgetekend. Het is niet duidelijk of het inderdaad om leemextractiekuilen gaat, maar het is inderdaad 
de meest waarschijnlijke interpretatie. De extractiekuilen oversnijden diverse sporen uit de Volle en Late 
Middeleeuwen. Een datering in de Nieuwe tijd is daarmee het meest waarschijnlijk. Aangezien een deel van 
deze kuilen nog als depressie in het landschap zichtbaar waren, zijn ze vermoedelijk van een vrij recente 
oorsprong. Ook de opvulling wijst hierop. De kuilen bevatten echter te weinig vondstmateriaal om tot een 
nauwkeuriger datering te komen.
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Afb. 4.44 Boven: Overzicht van de sporen uit de Nieuwe tijd in het noordelijk deel, met daarnaast ook de recente verstoringen. 
Rechter pagina: Overzicht van de sporen uit de Nieuwe tijd in het zuidelijk deel, met daarnaast ook de recente verstoringen.

Afb. 4.45 Het diergraf 
(spoor 2) in werkput 3.
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4.5.3	 Aard van de sporen

De sporen uit de Nieuwe tijd geven weinig aanwijzingen over het gebruik van het terrein in deze periode. 
Het diergraf en de delen van een mogelijke afrastering wijzen erop dat het agrarische gebruik wordt 
voortgezet. Dit komt overeen met de gegevens van het historisch kaartmateriaal.

Afb. 4.44     Vervolg.
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5	 Prehistorisch	handgevormd	vaatwerk

E. Drenth

5.1	 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn een groot aantal fragmenten van handgevormd aardewerk aan het licht gekomen. 
Het gaat om 816 stuks, die samen 26424,7 g wegen. Dit materiaal valt op te splitsen in enerzijds gruis en 
anderzijds scherven - zie onder voor een definitie van beide. De eerstgenoemde categorie, waarvan niet 
volledig uit te sluiten valt dat daaronder brokjes huttenleem schuilgaan, bestaat uit 118 stuks met een 
gezamenlijk gewicht van 773,3 g. Het totale aantal scherven bedraagt 698; zij wegen samen 25651,4 g.

De keramische vondsten in kwestie vallen chronologisch in twee groepen uiteen25:
 — Vroeg-Neolithicum. Het betreft een vondstgroep van in totaal vijftien scherven Zij zijn afkomstig uit 

vier grondsporen: S4.6, S9.16, S9.20 en S10.37.
 — IJzertijd. Het gros van de vondsten behoort tot deze categorie.

Het ensemble uit de IJzertijd telt verscheidene gidsvormen, die alle uit de Midden-IJzertijd dateren. Daarmee 
maakt het een homogene indruk, een beeld dat versterkt wordt door de verschraling. Het 14C-onderzoek 
wijst eveneens in de richting van de Midden-IJzertijd, terwijl de keramische vondsten bovendien binnen 
een betrekkelijk klein gebied zijn gevonden, voornamelijk in kuilen (bijlage 8). Kortom, het complex mag 
als een gesloten assemblage worden gezien en hier als zodanig te bespreken. Hetzelfde is gedaan bij de 
vroegneolithische keramiek, ofschoon de argumenten voor een gesloten complex minder krachtig zijn door 
de bescheiden hoeveelheid vondsten. Wel kan als argument worden aangevoerd dat dit aardewerk op een 
betrekkelijk klein oppervlak is gevonden (zie onder) en de verzameling vrij is van interne chronologische 
inconsistenties. 

5.2	 Methodiek

Bij de analyse van het aardewerk is de volgende werkwijze gehanteerd. Van het gruis zijn per vondstnummer 
uitsluitend het aantal en het gewicht vastgelegd. Daarbij is gruis gescheiden van scherven op basis van 
grootte. Als scheidslijn tussen beide groepen is in de regel 4 cm2 aangehouden; wat beneden deze waarde 
ligt, is als gruis beschouwd. Scherven groter dan 4 cm2 die in de lengteas gespleten zijn ofwel waarvan de 
originele buiten- en/of binnenkant ontbreken, zijn eveneens als gruis bestempeld. Een uitzondering op deze 
regels zijn kleine fragmenten met vermeldenswaardige kenmerken, zoals versiering en vorm. 
Scherven zijn aanzienlijk uitgebreider beschreven, waarbij de beschrijving of op individueel niveau of op 
groepsniveau -  indien de fragmenten hetzelfde vondstnummer delen én (waarschijnlijk) van dezelfde pot 
afkomstig zijn - heeft plaatsgevonden. Daarbij is in de eerste plaats, indien voorhanden, informatie over de 
algemene potvorm en het type vastgelegd. Verder zijn de scherven naar hun (oorspronkelijke) positie in de 
pot opgedeeld in drie groepen, te weten: 

 — rand (met, zo mogelijk, een specificatie van de vorm),
 — wand,
 — bodem (met, zo mogelijk, mogelijk een specificatie van de vorm).

Van elk van dit soort aardewerkfragmenten zijn na macroscopische bestudering, voor zover mogelijk en van 
toepassing, behalve het aantal en het gewicht de volgende variabelen geregistreerd: 

 — de gemiddelde wanddikte (in mm),
 — de verschraling,
 — de oppervlakteafwerking,
 — de versiering,
 — de kleur op dwarsdoorsnede,

25 Er is één onversierde, onverbrande scherf, vnr 217.001 afkomstig uit S4.25, die bij gebrek aan chronologische eenduidigheid  als 
‘prehistorisch’ is bestempeld. Dit fragment heeft een gemiddelde wanddikte van 17 mm, een verschraling met chamotte (grootste 
zichtbare partikel 5 mm) en zand, een verweerde buitenzijde en een glad, maar ietwat hobbelig binnenoppervlak. De kleur op 
dwarsdoorsnede is OROR.  Deze scherf is in de analyses verder buiten beschouwing gelaten. 
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 — technologische karakteristieken over de opbouw van het vaatwerk,
 — het feit of een scherf onverbrand dan wel (secundair) verbrand is,
 — bijzonderheden, zoals het voorkomen van aankoeksel.

Een aantal van deze variabelen behoeft verdere toelichting. Van de verschraling, indien aanwezig, is 
aangegeven het soort of de soorten. Zandverschraling is in zoverre een punt van discussie dat opzettelijke 
toevoeging niet met zekerheid vast te stellen is, aangezien zand van nature aanwezig kan zijn in klei. Verder 
is de afmeting van het grootste verschralingspartikel (per verschralingssoort, met uitzondering van zand) 
aangegeven

Bij het onderdeel ‘oppervlakteafwerking’ is zowel naar de buiten- als binnenkant van het aardewerk 
gekeken, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen: 

 — gepolijst (het oppervlak heeft een glad én (hoog) glanzend karakter);
 — glad;
 — glad, hobbelig;
 — besmeten;
 — ruw.  

Daarnaast is genoteerd, wanneer een scherf een verweerde buiten- en/of binnenkant heeft.

Bij de kleur van een scherf op dwarsdoorsnede is een onderscheid gemaakt tussen ‘oxiderend’ (O), ofwel 
lichte tinten, en ‘reducerend’ (afgekort tot R) dat wil zeggen donkere tinten. Aldus kan de kleuropbouw 
aangegeven worden, waarbij telkens begonnen wordt met de (veronderstelde) buitenzijde. Zo staat ORO 
voor een lichte buiten- en binnenzijde en een donkere kern en betekent OR dat een tweedeling met een 
lichte buitenzijde en een donkere binnenkant. Deze gegevens zijn bij de uitwerking uitsluitend gebruikt om 
vast te stellen of een aardewerkfragment al dan niet (secundair) verbrand is. In het geval dat aardewerk 
extra verhit raakt, gaan oxiderende en grijze kleuren overheersen. Daarnaast kan het aardewerk poreus 
worden, kunnen blaasjes optreden en potvormen verwrongen raken. De kleur op dwarsdoorsnede is in 
principe informatief over het bakmilieu.26 Een lichte kleur reflecteert een zuurstofrijk milieu, een donkere 
kleur zuurstofarme omstandigheden. Bij een scherf met als kleur op de breuk ORO, om een voorbeeld 
te geven, waren de bakomstandigheden  zuurstofrijk of zuurstofarm, maar werd tijdens het afkoelen de 
keramiek aan lucht blootgesteld. Echter niet in die mate dat het organische materiaal in de klei door oxidatie 
volledig verdwenen is, zodat (mede) daarom een  donkere kern aanwezig is. 

Genoteerd zijn eventuele sporen van rolopbouw, die wijzen op een vervaardiging van een pot uit  kleirollen, 
met als mogelijkheden H-, N- en Z-voegen.27 

Verder kan worden opgemerkt dat geprobeerd is scherven aaneen te passen om meer grip op de morfologie 
te krijgen. Dit betekende dat waar mogelijk binnen elke context (voornamelijk sporen; zie onder) is naar 
‘passers’. Bij de bespreking van het materiaal, bijvoorbeeld in het geval van wanddikte en verschraling, is 
ervoor gekozen om een aldus gevonden eenheid als één te tellen, althans indien zij hetzelfde vondstnummer 
hebben. Met andere woorden, de verschillende scherven waaruit zo’n ensemble bestaat zijn bij de analyse 
als uitgangspunt genomen. Zij zijn hieronder ‘waarnemingen’ genoemd. Een uitzondering op die regel is 
gemaakt in bijlage 8.

Bij de typologische en chronologische classificatie van de scherven is gretig gebruik gemaakt van het 
proefschrift van Van den Broeke, een monografie over ijzertijdkeramiek uit Zuid-Nederland.28 Zijn keramische 
classificatiesysteem, dat zowel morfologie en versiering behelst, en dateringen voor de diverse fasen 
staan  dienovereenkomstig aan de basis van de huidige studie. Dit is legitiem, omdat Van den Broeke’s 
aardewerkschema voor een groot deel ook toepasbaar is voor de IJzertijd van Belgisch Limburg.29 Derhalve 
laat afb. 5.1 de typologische variatie zien zoals onderscheiden voor voornoemde. 

26 Rye 1988, 114-118.
27 Zie voor meer informatie Louwe Kooijmans 1980, 136-137.
28 Van den Broeke 2012.
29 Ibidem, 148, 150-152 en fig. 5.2: a.
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5.3	 Aardewerk uit het Vroeg-Neolithicum

Het vroegneolithische aardewerk kan tot de Lineair-bandkeramische cultuur ofwel Lineaire Bandkeramiek 
(LBK) worden gerekend.30 Indicatief is een deel van een komvormige pot, bestaande uit elf grotendeels 
aaneengeplakte scherven, met een spits-afgeronde rand (Vnr. 308.001 uit S9.20, afb. 5.2). De buitendiameter 
van de rand kan nog worden gereconstrueerd: ca. 30 cm. Op het verder onversierde potrestant prijkt aan 
de buitenzijde een verticale lijst, waarvan de bovenkant tot aan de rand van het stuk vaatwerk reikt. Deze 
verhoging wordt aan de onderzijde afgesloten door een knobbel, die helaas te fragmentair is om te zeggen 
wat de originele vorm precies was. Vermoedelijk was de pot oorspronkelijk uitgerust met verscheidene 
van deze gecombineerde applicaties, aangezien een tweede, eveneens incomplete knobbel voorhanden 
is. Enkele andere kenmerken van de pot in kwestie zijn: gemiddelde wanddikte 11 mm, verschraling met 
chamotte (grootste zichtbare partikel 6 mm) en zand, buitenzijde ruw en binnenzijde deels glad en deels 
aangetast door verwering. De kleur op dwarsdoorsnede is ORR.

30 Zie in dit verband bijvoorbeeld Modderman 1970.

Afb. 5.1 Typologisch overzicht van vaatwerk uit de IJzertijd in Zuid-Nederland en Laag-België (naar Van den 
Broeke 2012).
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Afb. 5.1.  Typologisch overzicht van vaatwerk uit de IJzertijd in Zuid-Nederland en Laag-België (naar Van 
den Broeke 2012). 
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(LBK) worden gerekend.30 Indicatief is een deel van een komvormige pot, bestaande uit elf grotendeels 
aaneengeplakte scherven, met een spits-afgeronde rand (Vnr. 308.001 uit S9.20, afb. 5.2). De 
buitendiameter van de rand kan nog worden gereconstrueerd: ca. 30 cm. Op het verder onversierde 
potrestant prijkt aan de buitenzijde een verticale lijst, waarvan de bovenkant tot aan de rand van het stuk 
vaatwerk reikt. Deze verhoging wordt aan de onderzijde afgesloten door een knobbel, die helaas te 
fragmentair is om te zeggen wat de originele vorm precies was. Vermoedelijk was de pot oorspronkelijk 
uitgerust met verscheidene van deze gecombineerde applicaties, aangezien een tweede, eveneens 
 

 

28
 Van den Broeke 2012. 

29
 Ibidem, 148, 150-152 en fig. 5.2: a. 

30
 Zie in dit verband bijvoorbeeld Modderman 1970. 

Afb. 5.2 Fragment van een vroegneolithische, lineairbandkeramische pot (Vnr. 308.001).
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Onder het overige materiaal bevindt zich een sterk verweerd fragment van een pot met een spitse rand uit 
S4.6, een kuil (Vnr. 227.003, afb. 5.3). Onder de rand loopt een horizontale rij indrukken. Door de geringe 
grootte van de scherf is het niet volledig duidelijk of deze randversiering oorspronkelijk uitgebreider was, 
maar vermoedelijk was dit niet zo. Andere eigenschappen van deze pot zijn: gemiddelde wanddikte 4 mm, 
verschraling met zand en op de dwarsdoorsnede OOO/ORO. Bovendien is het vermeldenswaardig dat er 
aanwijzingen in de vorm van N-voeg is voor een opbouw van dit stuk vaatwerk uit rollen klei.
Uit hetzelfde grondspoor als de bovenstaande scherf komt een onversierd wandfragment met een verticaal 
oor (Vnr. 227.003). De wand is gemiddeld 8 mm dik. Ter verschraling van de klei zijn chamotte (grootste 
zichtbare partikel 7 mm) en zand toegevoegd. De buiten- en binnenzijde zijn ruw en tevens verweerd. Op de 
breuk is de kleur ORR.

Ook moet een onversierde wandscherf met een incomplete knobbel of greeplap worden genoemd (Vnr. 
391.001 uit S10.37.). Buiten- en binnenzijde zijn verweerd. De wand heeft een gemiddelde dikte van 9 
mm, terwijl de verschraling bestaat uit chamotte (grootste zichtbare partikel 6 mm). De buitenzijde is 
lichtgekleurd, de kern en binnenzijde zijn donker (ORR). 
Een algeheel overzicht van de (gemiddelde) wanddikte laat zien dat er een tweedeling bestaat (afb. 5.4). Er 
is een dunwandige en een dikwandige component aanwijsbaar. Deze groepen laten bovendien een verschil 
in verschraling zien (afb. 5.4).   

Afbeelding 5.5 toont wat de kleur op dwarsdoorsnede is van de LBK-scherven. Het blijkt dat zowel scherven 
voorhanden zijn van vaatwerk gebakken in een zuurstofrijke oven als fragmenten van potten afkomstig uit 
een reducerend ofwel zuurstofloos bakmilieu. De laatstgenoemde categorie is op de breuk ORR. Binnen de 
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Afb. 5.4 Vroegneolithische LBK-scherven: gemiddelde wanddikte en verschraling.

Afb. 5.3 Fragment van een  
lineairbandkeramische pot met 
spitse rand (Vnr. 227.003).
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eerstgenoemde groep kan verder een onderscheid worden gemaakt tussen vaatwerk dat gebakken is met de 
mond onafgedekt (waarschijnlijk rechtop staand in de oven) en dat met een afgedekte mond (waarschijnlijk 
op zijn kop staand). Zij worden achtereenvolgens gekenmerkt door een ORO- en ORR-kleur. Viermaal is 
overigens de keramiek aangemerkt als secundair verbrand op basis van de kleur (OOO, OOO/OOR en OOO/
ORO).

Buiten de reeds besproken scherven omvat het ensemble geen verdere voorbeelden van versierde scherven 
of fragmenten met applicaties. Hetzelfde geldt uit lappen of rollen klei opgebouwd vaatwerk.
De LBK-scherven zijn, algemeen gesproken, behoorlijk verweerd (afb. 5.6). 

De LBK in Belgisch en Nederlands Limburg wordt in haar geheel gedateerd tussen ca. 5235-5005 v. Chr.31 
Verticale lijsten zoals die uit Brustem zijn daarbij karakteristiek voor de tweede helft van deze cultuur, een 
periode die als LBK fase II of 2 wordt aangeduid.32 In absoluut-chronologische termen is deze fase te plaatsen 
tussen ca. 5105-5005 v. Chr. Geen van de overige hier besproken LBK-vondsten geeft echte chronologische 
indicaties. Wel kan worden gezegd dat de scherf met randversiering eveneens uit fase II kan dateren.33

31 Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 42-46 en fig. 3.
32 Modderman 1970, 199.
33 Modderman 1970, 199.
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Afb. 5.6 Vroegneolithische LBK-scherven: karakterisering van het 
oppervlak. De legenda verwijst naar de binnenzijde.
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Afb. 5.5 Vroegneolithische LBK-scherven: kleur op dwarsdoorsnede. De 
cijfers in de segmenten geven de absolute aantallen van de waarnemingen aan.
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5.4	 Aardewerk	uit	de	IJzertijd

5.4.1	 Typologie en beschrijving

Het is moeilijk te zeggen hoeveel potten de ijzertijdscherven vertegenwoordigen. In totaal zijn 76 eenheden 
herkend met vormkenmerken. Dit aantal is hier als het minimum aantal potindividuen beschouwd. Tabel 
5.1 geeft een overzicht van de typen en vormgroepen. In het laatstgenoemde geval, indien het type niet 
benoemd kon worden, is een indeling gehanteerd die een-, twee- en drieledig vaatwerk onderscheidt. Dit is 
in afwijking van Van den Broeke’s classificatiesysteem, hoewel zijn vormgroepen wel substantieel overlappen 
met deze driedeling, zoals uit de onderhavige tabel naar voren komt. Hij maakt een onderverdeling in 
open vormen (vormgroep I), gesloten vormen zonder hals (vormgroep II) en gesloten vormen met een hals 
(vormgroep III). Alle aangetroffen vormtypes van Van den Broeke’s classificatiesysteem worden getoond 
in afb. 5.8. Apart afgebeeld zijn de scherven van een pot met gebundelde horizontale groeflijnversiering 
(afb. 5.7). In deze groeven is regelmatig alternerend een rode en witte substantie. Blijkens het 
natuurwetenschappelijke onderzoek door Joosten en  Van Os (zie bijlage 10). betreft het achtereenvolgens 
hematiet en tinoxide. In het laatstgenoemde geval is de gedachte dat de groeven ooit zijn ingelegd met 
tinfolie, die door middel van lijm op hun plaats werden gehouden. Hoewel de pot fragmentarisch bewaard 
is gebleven, mag aangenomen worden dat die een vaasachtig uiterlijk heeft gehad. Deze veronderstelling 
berust op basis van min of meer gelijktijdig vaatwerk uit Noord-Frankrijk (afb. 5.9). Vooral de typen C2 of C3 
in de classificatie van Roualet lijken goede parallellen voor de vondst uit Brustem te zijn.34

34 Roualet 1991, 16. Het type C2 staat voor een ‘vaas’ à partie supérieure concave, terwijl het type C3 synoniem is aan een vaas en 
tulipe forme derivée de la précédente. 

Tabel 5.1 Morfologisch en typologisch overzicht van het midden-
ijzertijdvaatwerk. Tussen haakjes staan de aantallen inclusief onzekere gevallen.

Type/vormgroep aantal 
waarnemingen

vormgroep naar Van den 
Broeke 2012

eenledig   
1 1 1x I
3b 1(2) 1(2) x I

een- of tweeledig   
een- of tweeledig indet. 1 ?

tweeledig   
tweeledig indet. -1 1x II?
type 11b 1 1x II
type 21 4(5) 4(5)x II
type 21, 22 of 23a 7(8) 7(8)x II
type 22 of 23a 3(10) 3(10)x II
type 22 of 52 1 1x II of III
type 23a 2 2x II
type 31 of 33 1(2) 1(2)x II
type 32 6 6x II
type 33 1 1x II
type 33 of 34 -1 1x II?
type 34 -1 1x II?

twee- of drieledig   
twee- of drieledig indet. 16 ?

drieledig   
drieledig indet. 14 1x III?
type 41 1 1x III
type 59 3 3x III?
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Afb. 5.7 De scherf met een gebundelde 
horizontale groeflijnversiering.

Afb. 5.8 Selectie van het midden-ijzertijdvaatwerk.
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De diverse randvormen die zijn aangetroffen, zijn weergegeven in tabel 5.2. Afgeronde randen (inclusief 
spits toelopende exemplaren) en vlakke (al dan niet naar binnen) randen domineren. Van den Broeke noemt 
ze achtereenvolgens type A1 en A2. Daarnaast komen randen voor met een verdikte binnenzijde (type B1), 
exemplaren met een ronde tot hoekige verdikking aan de buitenzijde (type B2; eventueel ook zo’n verdikking 
aan de binnenkant) en randen met een spitse verdikking aan de buitenzijde (‘randlip’, eventueel ook verdikt 
aan binnenzijde; type B3). Tot slot is er één voorbeeld van een rand van het type C, dat wil zeggen een 
gefacetteerde rand. Het gaat in dat geval om twee vlakken.

De diverse bodemvormen staan vermeld in tabel 5.3. De variatie blijft beperkt tot drie. Het meest frequent 
is het type A3. Dit is een bodem met een hoekige overgang van het standvlak naar de wand, zonder dat de 
enigszins holle of vlakke bodemschijf gemarkeerd wordt. In aantal volgt het type A4, die dezelfde kenmerken 
heeft, met dien verstande dat er nu wel een markering van de bodemschijf is. Het type B3, tot slot, is 
eenmaal vertegenwoordigd. Het gaat hier om een bodem met een hoge standring of hoge holle voet.

De wanddikte loopt uiteen van 4 tot en met 23 mm. Het algehele gemiddelde is ca. 10,64 mm (afb. 5.10). De 
verschraling laat in hoofdzaak een homogeen beeld zien (afb. 5.11). 
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Afb. 5.9.  Vaasachtig aardewerk uit Noord-Frankrijk, naar Roualet 1991. 
 
De diverse randvormen die zijn aangetroffen, zijn weergegeven in tabel 5.2. Afgeronde randen (inclusief 
spits toelopende exemplaren) en vlakke (al dan niet naar binnen) randen domineren. Van den Broeke noemt 
ze achtereenvolgens type A1 en A2. Daarnaast komen randen voor met een verdikte binnenzijde (type B1), 
exemplaren met een ronde tot hoekige verdikking aan de buitenzijde (type B2; eventueel ook zo’n 
verdikking aan de binnenkant) en randen met een spitse verdikking aan de buitenzijde (‘randlip’, eventueel 
ook verdikt aan binnenzijde; type B3). Tot slot is er één voorbeeld van een rand van het type C, dat wil 
zeggen een gefacetteerde rand. Het gaat in dat geval om twee vlakken. 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5.9 Vaasachtig aardewerk uit Noord-Frankrijk, naar Roualet 1991.



67

Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

Tabel 5.2 Overzicht van de randvormen bij 
het midden-ijzertijdvaatwerk. Tussen haakjes 
staan de aantallen inclusief onzekere gevallen.

Randvorm Aantal waarnemingen
A1 19(21)
A1/B2 1
A2 22
A2/B2 1
B1 3
B2 7
B3 3
C 1

Tabel 5.3 Overzicht van de bodemvormen bij het 
midden-ijzertijdvaatwerk. Tussen haakjes staan het 
aantal inclusief een onzeker geval.

bodemvorm aantal waarnemingen
A3 20(21)
A4 8
B3 1
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Afb. 5.10 Midden-ijzertijdscherven: wanddikte en verschraling. 
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Afb. 5.11 Midden-ijzertijdscherven: grootte van de verschraling. De cijfers naast de staven 
geven de absolute  aantallen weer. Twijfelgevallen zijn overigens niet in deze figuur opgenomen.
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De voornaamste toevoegingen aan de klei bestaan uit chamotte en zand, al dan niet in combinatie. Grove 
minerale verschraling blijkt verder een zeldzaamheid, evenals toevoeging van organisch (waarschijnlijk 
plantaardig) materiaal. Afbeelding 5.11 geeft een idee van de grootte van de verschraling. Deze loopt sterk 
uiteen, hoewel wel een piek bij 2 en 3 mm te zien is. 

Op de breuk heeft het ijzertijdensemble een breed kleurenpalet (afb. 5.12). Dit zal mede te maken hebben 
met het feit dat 200 maal waargenomen is dat individuele scherven of groepjes scherven secundair zijn 
verbrand, terwijl daaraan 25 mogelijke gevallen aan toegevoegd kunnen worden. Een deel ervan is door de 
verbranding grijs verkleurd (in afb. 5.12 ‘indet.’).
Toch schemert wel een patroon door. Het merendeel van het vaatwerk blijkt te zijn gebakken in een 
zuurstofrijk milieu. Daarbij waren de monden van de potten in ongeveer driekwart van de gevallen afgedekt, 
waarschijnlijk omdat  zij op hun kop in de oven stonden.  Voor het overige kon zuurstof de binnenzijde wel 
bereiken. Het meest plausibel is daarbij dat het vaatwerk rechtop stond. Een substantieel aandeel heeft 
voorts reducerend gebakken materiaal. Scherven van dit soort keramiek zijn door en door donker (RRR).

Versierd aardewerk blijft beperkt tot een greppel (S5.2 vijf kuilen(S1.18, S2.70, S4.60, S5.14 en S6.16) en een 
vlek (S2.14). Tabel 5.4 laat zien wat deze vondsten behelzen.

Bijna de helft van de scherven heeft een geheel of gedeeltelijk besmeten buitenzijde (299 tot 304 op een 
totaal van 615 waarnemingen). Verder is het vermeldenswaardig dat ruim een kwart van het materiaal 
duidelijke sporen van verwering draagt (165 à 166). Dit gegeven doet vermoeden dat gepolijst vaatwerk 
ondervertegenwoordigd is, omdat door verwering degradatie heeft plaatsgevonden. Een andere aanwijzing 
in die richting is het gegeven dat de combinatie gepolijst en glad verscheidene keren is waargenomen. Een 
unieke vorm van oppervlakteafwerking vormen de ongeveer verticale vingergeulen op de buitenzijde van 
een pot (vnr. 337.003). Enig in zijn soort binnen de assemblage is voorts een wandscherf met Besenstrich 
aan de buitenkant (vnr. 143.001). Voor meer bijzonderheden over het buiten- en binnenoppervlak wordt 
verwezen naar afbeelding 5.14.

In 63 gevallen zijn (mogelijk) aanwijzingen voor een constructie uit rollen of lappen klei aangetroffen. Tabel 
5.5 vat deze aanwijzingen samen. Daaruit blijkt dat bij de opbouw van potten uit componenten coils of 
kleirollen domineren. Zij zijn vooral schuin aaneengehecht. Dit soort aaneenhechtingen wordt N-voegen 
genoemd. 
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Afb. 5.12 Midden-ijzertijdscherven: kleur op dwarsdoorsnede. De cijfers in de figuur refereren 
aan de absolute aantallen waarnemingen.
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Tabel 5.4 Versiering op midden-ijzertijdaardewerk.

Context Soort versiering Patroon Opmerkingen
S1.18 2x groeflijnen 1x patroon Ba, dat wil zeggen 

dooreenlopende rechte groeven
scherven van dezelfde pot?; doorsnijden 
het besmeten oppervlak

S1.18 1x scherf met drie groeven horizontaal lopend
S1.18 1x scherf met groeven richting groeven onduidelijk
S1.18 4 scherven met groeven horizontaal lopend van dezelfde pot; groeven afwisselend 

gevuld met rode en witte substantie
S1.18 3x vingertopindrukken op rand 2x (wsch.) type 22 of 23a; 2x randtype A2 

en 1x randtype B2
S2.14 1 scherf met kamstreek patroon type Cb, d.w.z. sterk gebogen 

tot kronkelige kamstreken
S2.70 2x kamstreek
S2.70 1x indrukken op rand pot van het type 59
S4.60 1x ronde indrukken op schouder van twee- of drieledige pot
S5.2 1x indrukken op rand drieledige pot
S5.14 1x indrukken op grootste buikomvang
S5.14 1x kamstreek patroon type Cb
S6.16 3x kamversiering 1x patroon type Cc, dat wil zeggen 

een radiaal patroon
waarschijnlijk van dezelfde pot

S6.16 1x groeflijn horizontaal juist boven of onder knik van twee- of 
drieledige pot

Afb. 5.13 Enkele voorbeelden van versierd aardewerk: kamversiering (links) en groeflijnen (rechts, oorspronkelijke 
verloop groeven wellicht verticaal).

Tabel 5.5 Constructiewijze van het midden-
ijzertijdvaatwerk. Tussen haakjes staan de aantallen 
inclusief onzekere gevallen. 

constructiewijze aantal waarnemingen
rollen klei  
H-voeg 10(14)
H-/N-voeg 2
H- + N-voeg 1
N-voeg 27(39)
N- + Z-voeg 1
Z-voeg 1(3)
lappen klei 1(3)
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Afb. 5.14 Karakterisering van het oppervlakte van het midden-ijzertijdaardewerk. De legenda bovenin de afbeelding refereert aan de binnenzijde.
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5.4.2	 Datering

De ijzertijdkeramiek uit St. Truiden is dateerbaar in de Midden-IJzertijd. Indicatief zijn onder meer de 
sterke vertegenwoordiging van tweeledige potten (vormgroep II), het type 32, het randtype B3 en de 
kamstreekversiering met het patroon Cb.35  Binnen de Midden-IJzertijd behoort het materiaal tot Van den 
Broeke’s fase F of G, die hij dateert tussen achtereenvolgens 450-400/375 v. Chr. en 400/375-350/325 v. 
Chr. Gelet op de gemiddelde wanddikte en het aandeel van besmeten vaatwerk geniet daarbij fase G de 
voorkeur. De aanwezigheid van een schaal van het type 11b ondersteunt dit idee, hoewel het op zich geen 
doorslaggevend bewijs vormt. De met tinfolie en hematiet ingelegde, zo men wil beschilderde, pot spreekt 
een toewijzing aan fase G niet tegen.36 Hetzelfde geldt voor het 14C-onderzoek: een verkoolde graankorrel 
uit S1.18, de kuil met het bijzondere ‘beschilderde’ aardewerk is gedateerd op 2262 ± 29 BP (SUERC-63298). 
Kalibratie (2 σ met behulp van OxCal v4.2.4 geeft als mogelijkheden 398-350 v. Chr. en 306-209 v. Chr.

5.5	 Type site

Het hier besproken aardewerk is afkomstig uit antropogene grondsporen.
De bandkeramische keramiek is afkomstig  uit vier kuilen, te weten: S4,6, S9.16, S9.20 en S10.37. Deze 
grondsporen waren alle op betrekkelijk korte afstand van elkaar gelegen in zone 2 van het opgegraven 
areaal, dat in verhouding hooggelegen was (zie elders in dit rapport). Door de omvang van het onderzochte 
gebied blijft het gissen wat de kuilen en hun inhoud voorstellen. Een van opties is dat zij de periferie van een 
nederzetting vertegenwoordigen, waarbij dan aangenomen moet worden dat de kern van de woonplaats, 
en daarmee één of meer huisplattegronden, zich buiten het opgegraven areaal bevindt. De keramiek zou 
dan nederzettingsafval kunnen zijn dat in de kuilen is gedumpt of toevallig daarin is beland. Daarbij zal het 
vermoedelijk om secundair afval gaan, dat wil zeggen materiaal dat van elders aangevoerd is ofwel niet op 
dezelfde plaats is afgedankt als waar het gebruikt is.37 Dit vermoeden berust op het (sterk) fragmentaire 
karakter van het vaatwerk én de mengeling van onverbrand en verbrand materiaal uit drie van de vier kuilen, 
terwijl er geen aanwijzingen zijn dat in deze ingravingen een vuur is gestookt.  Of zij overigens speciaal 
gecreëerd zijn voor het afdanken van keramiek mag worden betwijfeld. Het aantal vondsten per kuil is 
uitermate bescheiden (afb. 5.15). 

Het bovenstaande verhaal geldt in hoofdlijnen tevens voor de ijzertijdkeramiek. Ook in dat geval is de 
kwestie of materiaal opzettelijk of bij toeval in grondsporen terecht is gekomen. Afbeelding 5.15  en bijlage 8 
laten zien dat van de diverse categorieën grondsporen die van de paalsporen doorgaans slechts één à twee 
aardewerkfragmenten bevat. Veelal zijn dit vondsten van klein formaat, zodat verondersteld mag worden 
dat de paalsporen artefact traps waren, die rondzwervend afval hebben ‘gevangen’. Of deze verklaring ook 
opgaat in het geval van S4.4 is de vraag. Weliswaar komt uit dit paalspoor slechts één bodemscherf, maar die 
heeft wel een fors gewicht (233,2 g). Een opzettelijke depositie kan daarom niet worden uitgesloten. Hoewel 
dit dan op het eerste gezicht  geen plaatsing in een gebouw lijkt te zijn geweest. Want het onderhavige 
grondspoor kan niet aan een plattegrond van een meerpalig gebouw worden toegewezen. Maar rekening 
moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een ‘los’ paalspoor een eenpalige structuur representeert, 
zoals Van den Broeke onlangs terecht heeft opgemerkt.38 Deze onderzoeker heeft zich in deze publicatie 
nogmaals gebogen over verlatingsrituelen in de Zuid-Nederlandse late prehistorie en de rol die keramiek 
daarbij speelde, nadat hij in 2002 hierover een baanbrekend artikel had geschreven.39 In deze revisie komt hij 
tot de slotsom dat de criteria ter identificatie van deposities bij het opgeven van gebouwen en het verlaten 
van nederzettingen verruimd moeten worden. Dit betekent onder meer hij thans meent dat ook een enkele 
scherf een verlatingsdepositie kan voorstellen. Verder lag in de aanvankelijke publicatie de nadruk op 
verbrande – Van den Broeke spreekt van ‘secundair gebrand’  ̶  keramiek. De gedachte was dat keramiek na 
te zijn verbrand ofwel blootgesteld te zijn aan vuur gedeponeerd werd in de paalgaten die na ontmanteling 
van een gebouw waren vrijgekomen, kuilen, waterputten en gelijksoortige sporen.  In zijn jongste 
opvattingen ruimt voornoemde ook plaats in voor opzettelijke plaatsingen van onverbrand aardewerk.

35 Zie in dit verband Van den Broeke 2012.
36 Zie in dezen Bourgeois 1991; Cahen-Delhaye 1991; Roualet 1991. 
37 Schiffer  1972, 161.
38 Van den Broeke 2015, 89-90.
39 Van den Broeke 2002.
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De meerderheid van de ijzertijdkeramiek stamt uit kuilen. Op basis van het aardewerk kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen rijk, matig en bescheiden gevulde kuilen (afb. 5.15). Tot de eerstgenoemde 
categorie behoort S1.18, tot de tweede groep S2.70 en S6.16. De overige kuilen zijn te scharen onder de 
armelijk bedeelde kuilen te scharen. Het valt op dat de drie rijkere kuilen gelegen zijn op een lager gelegen 
terreindeel (zie elders in dit rapport). Eén daarvan, S 2.70, bevatte voornamelijk verbrand materiaal, terwijl 
uit de rijkste kuil, S1.18, zoals wij zagen, fragmenten van beschilderd aardewerk komen. Alles tezamen doet 
vermoeden dat hier meer aan de hand is dan simpelweg grondsporen met afval. Toch is het moeilijk de 
vinger te leggen op de betekenis van dit complex. In zijn jongste schrijven over verlatingsrituelen benadrukt 
Van den Broeke dat verbrand ijzertijdaardewerk in kuilen niet per se een verlatingsritueel aangeeft. Zijn 
advies is terecht per geval te bekijken of  er andere verklaringen mogelijk zijn.40 Voor Brustem zijn er echter 
geen duidelijke indicaties. Zoals gememoreerd zijn er geen huisplattegronden gevonden, zodat het voor 
discussie vatbaar is of de site een nederzetting is. 

Het slotwoord betreft de rood beschilderde pot uit S1.18. Dergelijk aardewerk met een vergelijkbare 
ouderdom is eerder in België aangetroffen (afb. 5.16 en 5.17). Voor zover de auteur bekend, bevindt zich 
hieronder geen met tinfolie ingelegd vaatwerk. Het kan zijn dat dit ontbreken een onderzoekslacune is, 
omdat tinoxide door zijn witte kleur bedrieglijk veel op lichtgekleurde beenderpasta lijkt, dat als incrustatie 
goed bekend is van prehistorisch vaatwerk. Wat het tin betreft, dit materiaal komt van nature niet voor 
in België. Dit betekent dat de tinfolie aangebracht op het vaatwerk import aangeeft. De dichtstbijzijnde 
natuurlijke bronnen van tin zijn Engeland (Dartmoor, Devon en Cornwall), Frankrijk (Bretagne en Massif 
Central) en Duitsland en Tsjechië (Erzgebirge).41

Door omstandigheden was het niet mogelijk de tekst vóór de druk nog eenmaal op aantallen  te controleren. 
Eventuele fouten en inconsistenties zullen echter geen afbreuk doen aan de strekking van het verhaal.

40 Van den Broeke 2015, 89-90.
41 Ottaway 1994, 19 (met verdere referenties).
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Afb. 5.16 Verspreiding van beschilderd aardewerk uit LaTène ancienne/I gevonden te België, naar Bourgeois 1991; 
Cahen-Delhaye 1991. Legenda: 1 = Kemmelberg, 2 = Koolgem-Bos, 3 = Spiere, 4 = Kesselberg, 5 = Elversele, 6 = Ellignies-
Sainte-anne, 7 = Jandrain-Jandrenouille, 8 = St. Truiden, 9 = regio Neufchâteau.

Afb. 5.17 Verspreiding van beschilderd aardewerk uit grafheuvels van La Tène ancienne in de Belgische Ardennen, naar 
Cahen-Delhaye 1991; de nummers in de afbeelding corresponderen met de daar uitgegeven vindplaatscatalogus).
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Afb. 5.16.  Verspreiding van beschilderd aardewerk uit LaTène ancienne/I gevonden te België, naar 
Bourgeois 1991; Cahen-Delhaye 1991.  
Legenda: 1 = Kemmelberg, 2 = Koolgem-Bos, 3 = Spiere, 4 = Kesselberg, 5 = Elversele, 6 = Ellignies-Sainte-
anne, 7 = Jandrain-Jandrenouille, 8 = St. Truiden, 9 = regio Neufchâteau. 
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Afb. 5.17. Verspreiding van beschilderd aardewerk uit grafheuvels van La Tène ancienne in de Belgische 
Ardennen, naar Cahen-Delhaye 1991; de nummers in de afbeelding corresponderen met de daar uitgegeven 
vindplaatscatalogus). 
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6 Aardewerk	uit	de	Romeinse	tijd

W.F. Reigersman-van Lidth de Jeude

Zeventien fragmenten uit Sint Truiden dateren uit de Romeinse tijd of de Vroege Middeleeuwen. Hiervan 
zijn zeven fragmenten gladwandig, twee ruwwandig, drie handgevormd en één fragment amfoor. Twee 
fragmenten konden niet met zekerheid gedetermineerd worden en kunnen zowel uit de Romeinse tijd als de 
Karolingische tijd dateren. De twee laatste fragmenten dateren vrij zeker uit de Karolingsche tijd.

De meest opvallende Romeinse fragmenten zijn een groot fragment van een olijfolieamfoor Dressel 20 en 
een gladwandig gesmookt potje. Dit potje heeft een ribbel op de hals/schouder (afb. 6.1). Het baksel van 
dit potje vertoont kenmerken van het Romeinse aardewerk uit Tienen. Het potje is gesmookt en ook dat is 
kenmerkend voor aardewerk uit Tienen. De vorm van het potje komt echter niet voor in de typologie van 
Martens.42

Een fragment van een gladwandig gesmookt bord zou ook uit Tienen kunnen komen.

Enkele gladwandige fragmenten hebben een heel zachte baksel dat in de Midden-Romeinse tijd wel 
voorkomt. Een voetje in een hard gladwandig baksel zou mogelijk laat-Romeins kunnen zijn. Aangezien 
sommige stukken niet goed thuis te brengen zijn, rijst de vraag of hier meer laat-Romeins aardewerk bij zou 
kunnen zijn. 

De handgevormde fragmenten vertonen gemengde verschraling met plantaardig materiaal, potgruis en 
zand. Het kan uit de Romeinse tijd dateren, maar een oudere datering is niet uitgesloten.

Op grond van deze vondsten kan weinig over de Romeinse tijd in Sint Truiden worden gezegd. Bij een zo klein 
aardewerkcomplex met vooral regionaal geproduceerd aardewerk is er te weinig vergelijkingsmateriaal om 
goede uitspraken te doen. Bovendien komt het Romeinse aardewerk niet in zuivere contexten voor, maar is 
het als opspit in middeleeuwse contexten aangetroffen.
Alleen de context met het afgebeelde potje dateert mogelijk wel uit de Romeinse tijd.

Het is wel duidelijk dat hier verschillende soorten aardewerk in de Romeinse tijd hebben gecirculeerd: (kook)
pot, bord, kruik en amfoor maken deel uit van een huishoudelijke inventaris. Over de rijkdom van de mensen 
die hier actief waren is niets te zeggen. Een datering in de Midden-Romeinse tijd is het meest waarschijnlijk. 

42 Martens 2012.

Afb. 6.1 Gesmookt potje.
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7 Aardewerk	uit	de	Middeleeuwen	en	Nieuwe	tijd

A.A.J. Griffioen

7.1	 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 801 scherven middeleeuws en nieuwetijds gebruiksaardewerk gevonden 
met een totaalgewicht van 15.780 gram. Als het totaalgewicht gedeeld wordt door het aantal scherven 
komt daar een laag gemiddeld gewicht van 19,7 gram per scherf uit. Dit betekent dat het aardewerk een 
hoge fragmentatiegraad heeft en derhalve slecht geconserveerd is. Aardewerk uit de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe tijd heeft namelijk doorgaans een gemiddeld gewicht per scherf van tussen de 25 en 40 gram. 
Doordat het aardewerk slecht geconserveerd is, kan van veel scherven het vormtype niet achterhaald 
worden. De vormtypes die wel achterhaald kunnen worden, zijn in dit rapport uitgedrukt in het Deventer-
systeem.43 Daarnaast is tijdens de determinatie ook gebruik gemaakt van de typologie van De Groote, 
Borremans & Warginaire en de Dorestad-typologie voor vroegmiddeleeuws aardewerk.44 In bijlage 9 is een 
catalogus opgenomen van de complete vormen uit het onderzoek. Deze catalogus is eveneens opgemaakt 
volgens de richtlijnen van het Deventer-systeem.

Al het middeleeuws en nieuwetijds aardewerk is gedetermineerd, geteld en gewogen. Daarnaast is per 
vondstnummer het Minimum Aantal Exemplaren bepaald (MAE). In totaal heeft dit 390 MAE opgeleverd. 
Per vondstcomplex of vondstnummer is waar mogelijk een samengestelde datering vastgesteld. Op basis 
van deze datering is het aardewerk in een periode geplaatst, zoals die is vastgesteld in de Onderzoeksbalans 
Vlaanderen (bijlage 1). De determinaties van afzonderlijke fragmenten zijn terug te vinden op de CD-ROM 
met de opgravingsdata.

7.2	 Het	Deventer-systeem

Om de vondsten die tijdens de opgraving zijn verzameld te kunnen vergelijken met vondsten die elders 
in Nederland en België tevoorschijn kwamen en nog zullen komen, is het noodzakelijk dat ze typologisch 
op een standaardwijze worden ingedeeld en beschreven. Om tot een dergelijke standaard te komen, is 
in 1989 in Nederland het zogenaamde “Deventer-systeem” geïntroduceerd.45 Later heeft dit systeem ook 
navolging gekregen in Vlaanderen, waar onder andere de archeologische stadsdienst van Brugge (Raakvlak) 
het systeem gebruikt. De doelstellingen van dit systeem zijn meervoudig. Enerzijds kunnen met behulp 
van dit instrument op een snelle en eenvoudige wijze laat- en postmiddeleeuwse voorwerpen van glas en 
keramiek worden ingedeeld en beschreven. Anderzijds ontstaat door deze manier van werken gaandeweg 
een steeds groter wordende referentiecollectie voor de beschrijving van vondstgroepen uit de genoemde 
periodes. Daarnaast kan op basis van de aan dit systeem gekoppelde inventarislijsten van de beschreven 
vondstgroepen statistisch onderzoek worden verricht naar het bij de diverse sociale lagen behorende 
aardewerken en glazen bestanddeel van het huisraad. Zo kunnen bijvoorbeeld regionale verschillen in kaart 
worden gebracht. Op dit moment bestaat al een aanzienlijke reeks van aan deze standaard gekoppelde 
publicaties. 

De classificatie van aardewerk en glas met behulp van het Deventer-systeem volgt een vast stramien. 
Eerst worden de keramiek- en glasvondsten per vondstcontext naar de daarin voorkomende baksels/
materiaalsoorten uitgesplitst. Vervolgens worden per baksel of materiaalsoort (glas) codes toegekend 
aan de individuele objecten. De aan de verschillende voorwerpen toegekende codes bestaan uit de drie 
volgende elementen: het baksel of de materiaalsoort (glas), het soort voorwerp en het op dat specifieke 
model betrekking hebbende typenummer. Zo krijgt een pispot van roodbakkend aardewerk de codering: 
r(oodbakkend aardewerk)-pis(pot)-, gevolgd door een typenummer (bijv. r-pis-5). Dit typenummer is 
uniek voor een bepaalde vorm. Wanneer een model nog niet eerder is beschreven, krijgt het een nieuw 
typenummer dat vervolgens in een centraal bestand wordt opgenomen. Door middel van de aan de 

43 Zie volgende alinea.
44 De Groote 2008; Borremans et al. 1966; Van Es et al. 1980.
45 Clevis et al. 1989.
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voorwerpen toegekende codes kunnen deze vergeleken worden met soortgelijke objecten die eerder binnen 
het Deventer-systeem zijn gepubliceerd.

7.3	 Resultaten

7.3.1	 Aardewerksoorten en herkomst

In tabel 7.1 staan de verschillende aardewerksoorten weergegeven, die tijdens het onderzoek aangetroffen 
zijn. Het lokaal vervaardigde aardewerk uit deze tabel wordt gevormd door het grijs-, rood en witbakkend 
aardewerk. De overige aardewerksoorten bestaan uit regionaal aardewerk en importaardewerk, waarbij de 
naam van de aardewerksoort vaak al de herkomst verraadt. Daarnaast komt het proto-steengoed uit het 
Duitse Rijnland en uit Zuid-Limburg en komt het steengoed met oppervlaktebehandeling uit Langerwehe, 
Aken, Raeren, Keulen, Frechen en Westerwald. Op de scherven industrieel wit aardewerk zijn geen merken 
aangetroffen, waardoor de exacte herkomst van deze fragmenten niet met zekerheid vast te stellen is. 
Waarschijnlijk zijn deze van Belgische of Nederlandse (Maastricht) makelij. 

7.3.2	 Datering

Naast soort is het aardewerk ook op te delen naar tijdsperiode. Deze opdeling staat weergegeven in afb. 
7.1. Zoals in deze afbeelding te zien is, geeft het aardewerk een doorlopend beeld weer van de Vroege 
Middeleeuwen C (725-900) tot in het heden. Het meeste aardewerk stamt echter uit de Late Middeleeuwen. 
De nadruk binnen de middeleeuwse en nieuwe tijdse vindplaats lijkt dan ook in deze periode te liggen. 
Als daarnaast nog verder ingezoomd wordt op de afzonderlijke determinaties van het aardewerk uit deze 
periode, dan kan deze datering nog verder aangescherpt worden. Het merendeel van het aardewerk uit de 
Late Middeleeuwen dateert namelijk uit de periode tussen 1200 en 1425. Uit de daarop volgende periode 
tussen 1425 en 1500 zijn slechts een beperkt aantal scherven gevonden.

Zoals afbeelding 7.1 laat zien, zijn er tijdens het onderzoek ook een beperkt aantal fragmenten uit de 
Vroege Middeleeuwen C gevonden. Deze fragmenten bestaan uit twee scherven van mayenaardewerk 
en twee scherven van badorfaardewerk. De fragmenten badorfaardewerk (w1) dateren uit de periode 
tussen 675 en 900 en de fragmenten mayenaardewerk uit de periode tussen 750 en 900. In de sporen 
waar deze fragmenten uit vandaan komen, is ook jonger materiaal aangetroffen, waardoor de fragmenten 
waarschijnlijk als opspit afgedaan kunnen worden.

Tabel 7.1 Overzicht van de verschillende aardewerksoorten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 

Aardewerksoort Aantal MAE
mayenaardewerk (w12) 2 2
hart gebrannte ware (?) 17 2
badorfaardewerk (w1) 2 2
pingsdorfaardewerk, Pingsdorf-type 1 1
pingsdorfaardewerk, Zuid-Limburgs-type 18 13
steengoed, proto-steengoed (s5) 18 11
steengoed met oppervlaktebehandeling (s2) 18 16
blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type 10 10
grijsbakkend aardewerk 7 6
roodbakkend aardewerk 118 74
roodbakkend Maaslands aardewerk type 1 46 26
roodbakkend Maaslands aardewerk type 2 121 56
roodbakkend Maaslands aardewerk type 3 281 53
witbakkend aardewerk 1 1
witbakkend Maaslands aardewerk 128 106
witbakkend Frans aardewerk 3 1
industrieel wit aardewerk 7 7
indetermineerbaar 3 3
Totaal 801 390
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Tijdens het onderzoek is dusdanig weinig aardewerk uit Vroege Middeleeuwen en uit de Nieuwe tijd 
gevonden dat er weinig over dit materiaal te zeggen valt. Daarnaast zijn tussen dit materiaal ook geen 
bijzondere vondsten aanwezig die apart besproken dienen te worden. Het onderzoek zal zich daarom 
concentreren op het aardewerk uit de Volle en Late Middeleeuwen, dat hieronder per periode besproken zal 
worden.

7.3.3	 Volle	Middeleeuwen

In afbeelding 7.2 is een overzicht te zien van de verhoudingen tussen de verschillende aardewerksoorten uit 
de Volle Middeleeuwen.

Zoals uit afbeelding 7.2 op te maken is, wordt het grootste aandeel binnen het aardewerkspectrum 
uit de Volle Middeleeuwen ingenomen door Maaslands aardewerk. Dit aardewerk wordt voornamelijk 
in de Maasvallei tussen Namen en Luik vervaardigd en gezien de nabijheid van Sint Truiden bij dit 
pottenbakkerscentrum kan Maaslands aardewerk voor Brustem als een regionaal product gezien worden. De 
nabijheid van de productieplaatsen van het Maaslands aardewerk heeft er voor gezorgd dat zich in de Volle 
Middeleeuwen in Sint Truiden geen lokale aardewerkindustrie kon ontwikkelen. Het lokaal vervaardigde 
reducerend en oxiderend aardewerk dat in grote delen van België in de Volle Middeleeuwen aangetroffen 
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Afb. 7.1 Opdeling van het middeleeuws en nieuwe tijds aardewerk naar tijdsperiode op basis van MAE (N=390).
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wordt, ontbreekt dan ook volledig.46 Ook in de volgende periode, de Late Middeleeuwen, is dit nog zichtbaar 
en komt de lokale productie van rood- en grijsbakkend aardewerk pas relatief laat op gang in het begin van 
de 14e eeuw. Ook in andere plaatsen in de regio is dit het geval, zoals in Borgloon en Maastricht.47 

Ook de twee overige aardewerksoorten, blauwgrijs aardewerk uit Elmpt en pingsdorfaardewerk uit Zuid-
Limburg, komen relatief dicht uit de buurt van het onderzoeksgebied. Er is tussen het aardewerk uit de Volle 
Middeleeuwen dus geen importaardewerk aanwezig dat een grote afstand afgelegd heeft. Hierbij valt vooral 
het ontbreken van aardewerk uit het Duitse Rijnland op. Het aardewerk uit Elmpt en Zuid Limburg wordt via 
de Maas verhandeld en het aardewerk geeft daarmee duidelijk aan dat dit de belangrijkste handelsstroom is 
waarmee de bewoners van het onderzoeksgebied in verbinding stonden. Gezien de nabijheid van de Maas 
bij het plangebied is dit niet vreemd te noemen.
Als het aardewerkspectrum van de Volle Middeleeuwen met het aardewerkspectrum van de Late 
Middeleeuwen vergeleken wordt, dan valt op dat tijdens de Volle Middeleeuwen binnen het Maaslands 
aardewerk de witbakkende variant nog de boventoon voert, maar dat er in de Late Middeleeuwen 
meer roodbakkend Maaslands aardewerk aanwezig is. Eén van de verklaringen hiervoor zou kunnen 
zijn dat roodbakkend Maaslands aardewerk pas vanaf 1175 voorkomt, terwijl witbakkend Maaslands 
aardewerk al vanaf de 10e eeuw geproduceerd wordt.48 Roodbakkend Maaslands aardewerk neemt 
zowel in het aardewerkspectrum van de Volle als de Late Middeleeuwen een relatief groot aandeel in. 
Verder stroomafwaarts langs de Maas is dit percentage beduidend lager en aan de monding van de Maas 
wordt roodbakkend Maaslands aardewerk slechts zeer zelden aangetroffen. Het roodbakkend Maaslands 
aardewerk lijkt daarmee kenmerkend voor het gebied rondom de productieplaats in de Maasvallei. In 
verderaf gelegen gebieden werd door lokale pottenbakkers al roodbakkend aardewerk vervaardigd, 
waardoor er waarschijnlijk minder vraag naar de rode variant uit het Maasland bestond.

Tijdens grote keramiekstudies in Limburg is reeds een tweedeling gemaakt binnen het roodbakkend 
Maaslands aardewerk.49 De twee varianten die hierbij onderscheiden worden, zijn de twee groepen die 
tijdens de bespreking van de Late Middeleeuwen aan de orde komen. Deze twee groepen worden in dit 
onderzoek type 2 en 3 genoemd. Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek is er een derde, 
oudere groep aan te wijzen, die in deze rapportage type 1 genoemd wordt.

Roodbakkend Maaslands aardewerk van het type 1 komt voor in de periode van 1175 tot 1300 en komt 
qua baksel en vormen sterk overeen met het witbakkend Maaslands aardewerk uit dezelfde periode. Ook 
het roodbakkend Maaslands heeft een fijn, matig hard gebakken baksel, waarin de magering niet duidelijk 
zichtbaar is. In navolging van de witte variant zijn de vormen ook relatief dunwandig. De vormen die in 
het rood voorkomen zijn hetzelfde als die bij het witbakkend aardewerk voorkomen, alleen zijn bij de rode 
variant uitsluitend kannen, potten en grapen te vinden.50 Het gebruik van glazuur op de rode vormen is 
net als bij de witbakkende variant spaarzaam te noemen. Een uitzondering hierop vormen de rijkversierde 
kannen, die aan de buitenkant vrijwel geheel met glazuur bedekt zijn. Ook bij de witbakkende rijkversierde 
kannen is dit het geval. Verder is bij beide varianten de versiering hetzelfde. Zo komen zowel radstempels 
(afb. 7.3) als opgelegde kleistrips met een driehoekige dwarsdoorsnede voor. Op witbakkend Maaslands 
aardewerk worden zowel strips van roodbakkende als witbakkende klei aangetroffen en het is daarom goed 
mogelijk dat ook bij de roodbakkende variant zowel rode als witte kleistrips voor kunnen komen. Tijdens het 
onderzoek is echter slechts één fragment gevonden dat met kleistrips versierd is en op dit fragment waren 
witte strips aanwezig.

Tussen het Maaslands aardewerk komt ook een roze baksel voor. Dit vaatwerk is gebakken van witte, 
tertiaire klei waar roodbakkende klei in vermengd is of waar op een andere manier ijzerpartikels in verzeild 
geraakt zijn. Deze ijzerpartikels zorgen ervoor dat het baksel licht rood, oftewel roze kon kleuren. Maaslands 
aardewerk met een roze baksel wordt van oudsher onder het witbakkend Maaslands geschaard. Het 
roodbakkend Maaslands aardewerk van het type 1 is echter volledig van ijzerhoudende klei gebakken, 

46 De Groote 2008.
47 Respectievelijk Griffioen 2015 en Ostkamp 2015.
48 Borremans et al. 1966; Giertz 1996.
49 Ostkamp 2013; 2015.
50 Borremans et al. 1966.
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waardoor het een rood tot oranjerood baksel heeft. 
Hierdoor kan deze Maaslandse variant niet onder het 
witbakkend geschaard worden, maar moet deze groep 
onder het roodbakkend Maaslands aardewerk ingedeeld 
worden. In de volgende paragraaf worden de twee 
latere types van het roodbakkend Maaslands aardewerk 
besproken. Zoals hieruit op te maken valt, wijken deze 
twee varianten op basis van baksel en uiterlijk af van het 
roodbakkend Maaslands dat in deze alinea besproken is. 
Hierdoor zijn er dus drie groepen te onderscheiden tussen 
het roodbakkend Maaslands aardewerk.

Een opvallende vondst tussen het aardewerk uit de Volle 
Middeleeuwen zijn fragmenten van twee kookpotten met 
een zeer dunne wand (2 tot 4 mm). De kookpotten hebben 
een lensbodem en aan de buiten- en binnenkant een 
donkerzwart uiterlijk (afb. 7.4). De zwarte kleur lijkt aan te 
geven dat de potten gesmoord zijn, want op de breuk heeft 
een pot een oranje tot rode kleur en de andere pot een 
lichtbruine kleur met een donkere kern. Het baksel is hard 
gebakken en neigt naar het proto-steengoed toe te gaan. 
Het baksel heeft verder een relatief grove zandmagering 
waarin zeer sporadisch zwarte partikels te zien zijn. Ook 
zijn in het baksel af en toe gaten zichtbaar van kleine 
luchtbellen. Op basis van deze kenmerken lijken de potten 
uit Mayen te komen en tijdens dit onderzoek zijn zij daarom 
onder de zogenaamde ‘hart gebrannte ware’ geplaatst. 
Door het ontbreken van exacte parallellen uit de productie 
in Mayen is de toeschrijving echter niet met volle zekerheid 
te maken.51 Harte gebrannte ware uit Mayen komt voor 
in de periode tussen de 10e en de 13e eeuw. De vorm van 
de kookpot komt echter sterk overeen met een type pot 
die ook uit het wit- en roodbakkend Maaslands aardewerk 

bekend is, namelijk de wm-pot-3 en de rm-pot-1. Deze twee pottenvormen hebben een looptijd tussen 1175 
en 1250. Waarschijnlijk kan op basis daarvan ook de harte gebrannte kookpot in dezelfde periode geplaatst 
worden. 

7.3.4	 Late	Middeleeuwen

In afbeelding 7.5 is een overzicht te zien van de verhoudingen tussen de verschillende aardewerksoorten uit 
de Late Middeleeuwen.

Ook in de Late Middeleeuwen wordt een groot deel van het aardewerkspectrum weer ingenomen door 
Maaslands aardewerk. In deze periode voert roodbakkend Maaslands echter de boventoon, in plaats van het 
witbakkend Maaslands aardewerk dat in de vorige periode nog in de meerderheid is. Zoals reeds in de vorige 
paragraaf vermeld, is een mogelijke verklaring hiervoor dat roodbakkend Maaslands aardewerk pas tegen 
het einde van de Volle Middeleeuwen op de markt verschijnt. 

Het roodbakkend Maaslands aardewerk type 1, dat in de vorige paragraaf besproken is, lijkt rond 1300 van 
de markt te verdwijnen of over te gaan in de twee latere types van roodbakkend Maaslands (type 2 en 3). 
Aangezien type 1 dus al vroeg in de Middeleeuwen B verdwijnt, neemt deze aardewerksoort ook een kleiner 
aandeel in binnen het totale aardewerkspectrum van de Late Middeleeuwen B. 

51 Redknap 1999.

Afb. 7.3 Kan van roodbakkend Maaslands 
aardewerk (type 1) met radstempelversiering 
(Vnr. 368).

Afb. 7.4 Kookpot (V230).
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Net type 1 volgt ook type 2 qua vormen het witbakkend Maaslands aardewerk. Hiermee komt type 2 
dan ook het meest in aanmerking als de opvolger van type 1. Rood Maaslands aardewerk van het type 
2 onderscheidt zich van de andere types doordat het zeer hard gebakken is en qua baksel richting het 
proto steengoed neigt te gaan. Vaak heeft dit aardewerk wel een rode breuk maar heeft het uiterlijk een 
paarsbruine kleur gekregen (afb. 7.6 links). Tijdens het onderzoek zijn echter ook fragmenten met een 
rood of een oranjerood uiterlijk gevonden (afb. 7.6 rechts). Verder is op de aangetroffen fragmenten van 
type 2 uitsluitend spaarzaam glazuur aangebracht. Vaak zijn hierbij alleen de delen van de vorm waarop 
gemorst kan worden van glazuur voorzien, zodat deze delen makkelijker schoon te maken zijn. Het glazuur 
op de potten is dus vooral functioneel (afb. 7.6 links). Tijdens het onderzoek zijn tussen het rood Maaslands 
aardewerk type 2 uitsluitend potten, kannen en grapen aangetroffen. De tweede variant van roodbakkend 
Maaslands aardewerk komt voor in de periode tussen 1250 en 1425 en is uit de Maasvallei tussen Namen en 
Luik afkomstig.52 

52 Ostkamp 2015.

Afb. 7.5 Overzicht van de verschillende aardewerksoorten tussen het aardewerk uit de Late 
Middeleeuwen op basis van MAE (N=260).

Afb. 7.6 Twee kannen van roodbakkend Maaslands aardewerk type 2. Links: Een voorbeeld uit Maastricht. Rechts: een 
fragment van een kan uit het huidige onderzoek (Vnr. 325).
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Afb. 7.6.  Twee kannen van roodbakkend Maaslands aardewerk type 2. Links: Een voorbeeld uit 
Maastricht. Rechts: een fragment van een kan uit het huidige onderzoek (Vnr. 325). 
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De derde variant die binnen het roodbakkend Maaslands aardewerk te vinden is, bestaat uit vormen die 
aan de buitenkant van een laag paarsbruine tot donkerbruine ijzerengobe voorzien zijn (afb. 7.7). Op de 
breuk heeft dit aardewerk echter een vuilwitte tot roodbruine kleur. Ook deze variant is slechts spaarzaam 
voorzien van glazuur en tijdens het onderzoek zijn uitsluitend kannen en grapen van deze variant gevonden. 
Roodbakkend Maaslands aardewerk type 3 komt voor tussen 1325 en 1550.53 In tegenstelling tot de twee 
eerdere varianten wordt type 3 niet uitsluitend in de Belgische Maasvallei vervaardigd, maar is er ook in het 
Nederlandse Zuid-Limburg in de plaatsen Brunssum en Schinveld pottenbakkersafval van dit type aardewerk 
aangetroffen.54 In Nederland zijn tot op heden echter alleen grapen van deze derde variant gevonden, 
waardoor het erop lijkt dat kannen van deze aardewerksoort alleen in de Belgische Maasvallei vervaardigd 
zijn.

53 Idem.
54 Idem.

Afb. 7.7 Drie kannen en een grape van roodbakkend Maaslands aardewerk type 3 (links onder vnr. 301 de rest vnr. 325).



84

VEC Rapport 50

Op afbeelding 7.6 (rechts) en 7.7 zijn afbeeldingen te zien van kannen van roodbakkend Maaslands 
aardewerk type 2 en 3. Op één kan na, komen al deze kannen uit hetzelfde spoor, namelijk de kuil met 
spoornummer 6.109. Ondanks dat de kannen van verschillende varianten rood Maaslands zijn en niet 
compleet zijn, lijken ze wel dezelfde vorm te hebben. Opvallend hierbij is de standring die alle kannen 
hebben, die zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant toegeknepen is. Hierdoor is langs de 
aanhechting van de voet een rij duimindrukken te zien. Op basis van al het aardewerk uit de kuil met 
spoornummer 6.109 kan de vulling in de periode tussen 1325 en 1400 geplaatst worden. Op de linker foto 
in afbeelding 7.6 is een kan van roodbakkend Maaslands aardewerk te zien die uit de periode tussen 1250 
en 1300 dateert. Zoals op deze foto te zien is, heeft deze kan geen toegeknepen standring. De toegeknepen 
standring lijkt daarmee een laat kenmerk te zijn, dat mogelijk typerend is voor rood Maaslands aardewerk 
uit de 14e eeuw. Om deze aanname te kunnen bevestigen, is echter meer onderzoek nodig.

Zoals in afbeelding 7.5 te zien is verschijnt in de Late Middeleeuwen ook voor het eerst het lokale grijs- 
en roodbakkend aardewerk. In de voorgaande paragraaf is reeds beschreven, dat de nabijheid van de 
pottenbakkers uit de Maasvallei de opkomst van lokale stedelijke pottenbakkers die gedraaid grijs- en 
roodbakkend aardewerk vervaardigen lange tijd tegen lijkt te houden. In andere delen van België zijn deze 
pottenbakkers reeds vanaf omstreeks de 11e eeuw aanwezig,55 maar in het onderzoeksgebied lijkt het eerste 
rood- en grijsbakkend aardewerk pas vanaf de 14e eeuw voor te komen. 

De late datering van het grijs- en roodbakkend aardewerk komt duidelijker naar voren in de verhoudingen 
tussen deze twee aardewerksoorten. In het totale aardewerkspectrum van de Late Middeleeuwen 
neemt grijsbakkend aardewerk namelijk maar 2% in, tegen de 23% die het roodbakkend aardewerk 
vertegenwoordigt. Als gedraaid rood- en grijsbakkend aardewerk in de 11e eeuw op de markt verschijnt, 
vormt grijsbakkend aardewerk in de meeste aardewerkcomplexen de hoofdmoot. In de loop van de tijd 
neemt het aandeel van grijsbakkend aardewerk echter steeds meer af, tot dat het rond het eind van de 15e 
eeuw niet meer geproduceerd wordt. Het lage percentage aan grijsbakkend aardewerk ten opzichte van het 
roodbakkend aardewerk geeft daarom voor dit aardewerk een late datering aan.

Een opmerkelijke vondst tussen het aardewerk uit de Late 
Middeleeuwen is een voetschaal van een witbakkend baksel 
met daarin rode partikels (afb. 7.8). De voetschaal heeft een 
holle standvoet en is aan de binnenkant voorzien van een 
doorzichtig loodglazuur dat deze zijde een geel uiterlijk geeft. 
Aan de buitenkant is de schaal aan de bovenzijde voorzien 
van loodglazuur met koperoxide dat een groene kleur heeft. 
Met deze kenmerken lijkt de voetschaal niet uit het Maasland 
afkomstig te zijn, maar heeft hij waarschijnlijk een Franse 
herkomst. De kenmerken van het baksel komen verder overeen 
met de bakselgroep 90b in de typologie van De Groote, wat 
zou betekenen dat de schaal mogelijk uit Douai of Arras afkomstig is.56 De schaal is gevonden in de kuil 
met spoornummer 10.1 en op basis van al het aardewerk uit deze kuil is de inhoud in de periode tussen 
1225 en 1300 te plaatsen. In deze periode wordt op aardewerk doorgaans slechts spaarzaam loodglazuur 
aangebracht, waar de voetschaal vrijwel geheel voorzien is van glazuur. In dit kenmerk komt de schaal 
overeen met het hoogversierd aardewerk uit dezelfde periode, dat aan de buitenkant ook vrijwel geheel 
voorzien is van loodglazuur. Hoogversierd aardewerk is aan de binnenkant echter vaak niet voorzien van 
glazuur, waardoor het glazuur geen functionele functie lijkt te hebben, maar een decoratieve functie. 
Doordat de voetschaal rijkelijk voorzien is van glazuur en er twee verschillende kleuren glazuur gebruikt zijn, 
lijkt het loodglazuur ook hier een decoratieve functie te hebben. Mogelijk moet de schaal daarom tot het 
Franse hoogversierd aardewerk gerekend worden. In dezelfde kuil waar ook de voetschaal uit te voorschijn 
komt, worden ook twee fragmenten van hoogversierde kannen van Maaslands aardewerk gevonden: één 
van roodbakkend en één van witbakkend Maaslands aardewerk. Met deze drie vondsten van rijkversierd 
aardewerk is de kuil als een opvallend rijke context te bestempelen.

55 De Groote 2008.
56 De Groote 2008, 356.

Afb. 7.8 Voetschaal van witbakkend Frans 
aardewerk (vnr. 390).
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Binnen het onderzoek staat de kuil hiermee echter op zich, aangezien het overige aardewerk geen duidelijke 
aanwijzingen voor een verhoogde sociaaleconomische status laten zien. In afb. 7.5 valt verder op dat het 
onderzoek weinig geïmporteerd steengoed opgeleverd heeft, wat er juist op lijkt te wijzen dat de vroegere 
gebruikers van het onderzoeksgebied niet bijzonder vermogend waren.

7.3.5	 Grote vondstcomplexen

Tijdens het onderzoek zijn twee grote vondstcomplexen uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Dit zijn de 
kuilen met spoornummer 4.50 en 6.109. In deze kuilen zijn respectievelijk 178 en 54 fragmenten gevonden 
die behoren aan zes en twee individuele vormen. De meeste van deze vormen staan weergegeven in 
afbeelding 7.6 en 7.7 en zijn reeds besproken. Naast deze vormen komt er nog één vrijwel complete pot van 
roodbakkend aardewerk uit spoor 6.109 (cat. nr. 1). De overige vormen uit de kuilen bestaan alleen uit losse 
fragmenten. Op basis van het aardewerk uit de inhoud zijn beide kuilen in de periode tussen 1325 en 1400 
te plaatsen.

7.4	 Conclusie

Het middeleeuws en nieuwetijds aardewerk dateert uit de doorlopende periode van 675 tot in het heden. 
Binnen deze periode stamt het meeste aardewerk echter uit de periode tussen 1250 en 1425 waardoor 
het erop lijkt dat nadruk binnen de middeleeuwse vindplaats in deze periode geplaatst moet worden. Het 
aardewerk levert geen aanwijzingen voor een verhoogde sociaaleconomische status van de vindplaats en 
heeft ook geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een specifieke ambacht opgeleverd. 
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8 Natuursteen, bouwmateriaal en keramische objecten

M.J.A. Melkert

8.1	 Inleiding

Bij de opgraving aan de Kapelhof te Brustem is een grote hoeveelheid natuursteen en bouwmateriaal 
verzameld: totaal 582 stuks met een gezamenlijk gewicht van ruim 98 kg.57 Het materiaal is bijna volledig 
afkomstig uit grondsporen en dateert uit het Vroeg-Neolithicum, de Midden-IJzertijd, de Romeinse tijd en 
Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd (tabel 8.1). Daarvan zijn alleen de vondsten uit de Middeleeuwen/Nieuwe 
tijd verspreid over het terrein aangetroffen, de andere perioden zijn slechts met één of een beperkt aantal 
contexten vertegenwoordigd.

In gewicht domineert het materiaal uit de Romeinse tijd - dit vertegenwoordigt bijna de helft van het 
natuursteen en tweederde van het keramisch bouwmateriaal. De (zware) stukken zijn afkomstig van maal- 
en molenstenen en van grote fragmenten tegulae en lateres die samen in één waterput zijn aangetroffen 
(S6.85). 
De IJzertijd heeft vooral veel leembrokken opgeleverd en ook deze zijn bijna allemaal afkomstig uit één kuil 
(S1.18). In een tweede ijzertijdkuil zijn nog vijf weefgewichten bijeen gevonden (S2.70). 
Het Neolithicum ten slotte is vertegenwoordigd met één complete maalsteen (kuil S9.16). 
In tegenstelling tot deze grondsporen uit de prehistorie en Romeinse tijd die alle vier zeer vondstrijk zijn 
en/of een opvallende inhoud hebben, zijn de vondsten uit de Late Middeleeuwen en (minder) Nieuwe tijd 
verspreid over het hele terrein aangetroffen in kuilen, paalkuilen en enkele greppels. 

Omdat het onderzochte materiaal, samen bijna 100 kg, tot vier materiaalcategorieën behoort en deze, voor 
een deel tezamen, in contexten uit vier tot vijf verschillende perioden zijn aangetroffen, is na de beschrijving 
van de methodiek voor de volgende opbouw van het deelrapport gekozen:

 — In paragrafen 8.2 (natuurteen), 8.3 (keramisch en lemen bouwmateriaal) en 8.4 (keramische 
objecten) worden de vondsten per materiaalcategorie besproken en daarbinnen per tijdsperiode, 

 — bij de grotere vondstconcentraties wordt steeds vermeld welke van de andere materialen 
geassocieerd voorkomen,

 — per materiaal en tijdsperiode worden dateringen en, voor het natuursteen, herkomst vermeld en 
worden eventuele analogen gegeven van vergelijkbare vondsten of assemblages elders, en

 — In paragraaf 8.5 wordt de spreiding van de vier materiaalcategorieën in samenhang bekeken per 
tijdsperiode en in de context,

 — In de discussie en conclusies (8.6) wordt een samenvatting gegeven van de resultaten, worden de 
relevante onderzoeksvragen beantwoord en aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.  

57 Dit is exclusief de gerolde silexen die bij het vuursteen worden besproken (zie hoofdstuk 9).  

Tabel 8.1 Overzicht van het aangetroffen natuursteen, keramisch bouwmateriaal (KBM), lemen 
bouwmateriaal en de keramische objecten (KER object)  in aantal en gewicht, uitgesplitst naar periode 
(natuursteen in maximaal aantal individuen).

 NEOV IJZ ROM LME/NT Niet 
gedateerd

NEOV IJZ ROM LME/NT  Niet 
gedateerd

 aantal gewicht (gr)
Natuursteen 1 25 7 112 16 5900 1852 16.173 8914 1058
KBM 61 80 21  40.391 10.856 465
Leem(steen) 192 24 36  7504 753 835
Keramisch object 7  3517
totaal aantal 1 224 68 216 73      
totaal gewicht      5900 12.873 56.564 20.523 2358
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8.2	 Methode	van	onderzoek

Natuursteen
Natuursteen wordt standaard ingedeeld in bewerkt  en onbewerkt materiaal, waarbij in de eerste categorie 
alle stenen vallen met productie- of gebruikssporen. Daarnaast wordt voor mogelijk gebruik ook gekeken 
naar indicatoren als steensoort (import, grootte, selectie), verhitting en fragmentatie in relatie tot de 
context. Een belangrijk verschil tussen stenen met productiesporen en stenen met alleen gebruikssporen of 
andere indicatoren voor gebruik, is dat de eerste vaak in groeven zijn gewonnen en via handel of uitwisseling 
op de vindplaats gekomen. Dit laatste kan ook worden afgelezen aan de steensoorten.

Het natuursteen is deels gescand en deels geanalyseerd. Daarbij is de aandacht vooral uitgegaan naar de 
prehistorische en Romeinse vondsten. Alle stenen zijn macroscopisch, met het blote oog en een handloep, 
op steensoort gedetermineerd en, indien bewerkt, op artefactgroep geclassificeerd.58 Daarbij zijn passende 
en/of bijeen horende fragmenten als één geteld, zodat in de tabellen met maximaal aantal individuen (MAI) 
wordt gewerkt. Van alle individuen zijn zowel het steentype (artificieel gevormd, breuksteen, zwerfsteen, 
brok) als de vorm genoteerd. Artificieel gevormde stukken bezitten alleen bewerkte oppervlakken en 
breukstenen zijn platte stenen met natuurlijke laagvlakken als boven- en onderbegrenzing. Ze zijn afkomstig 
uit groeven of van versteende niveaus in het Tertiaire substraat. Zwerfstenen zijn natuurlijk afgerond, 
meestal door transport in water, en brokken zijn fragmenten met rondom breukvlakken waarvan niet 
duidelijk is om welk steentype het gaat.  Behalve aan de vorm kan vaak ook aan de steensoort worden 
afgelezen of het stenen betreft die via (ruil)handel verkregen moeten zijn (omdat ze lokaal niet voorkomen). 
Van het bewerkte en gebruikte natuursteen zijn afmetingen, bewerkings- en gebruikssporen, compleetheid, 
conservering en specifieke kenmerken genoteerd, terwijl het onbewerkte materiaal in afrondings- en 
grootteklassen is ingedeeld.59

Bouwmateriaal
Bij (keramisch en lemen) bouwmateriaal wordt een onderscheid gemaakt tussen materiaal dat gevormd is 
en in een oven gebakken en materiaal dat wel bewerkt is, maar daarna in ongebakken toestand is toegepast, 
bijvoorbeeld als huttenleem. Het keramische bouwmateriaal is gescand op gebruiksgroep en mogelijke 
datering; alleen de opvallende stukken zijn beschreven. Van het lemen bouwmateriaal zijn een tiental 
geselecteerde contexten onderling vergeleken op afdrukken, oppervlaktebewerking en baksel (hardheid, 
textuur, magering). Van alle fragmenten zijn maximale afmetingen genoteerd, complete dikten waar 
aanwezig en minimale dikten voor zover relevant. 

Keramische objecten
De aangetroffen objecten zijn op materiaalsoort gedetermineerd en op vorm geclassificeerd binnen 
de gebruiksgroep. Alle objecten zijn beschreven met afmetingen, vorm, bewerking en eventuele 
bijzonderheden. 

8.3	 Natuursteen

8.3.1	 Algemeen

In totaal zijn 161 nader onderzocht. Uit tabel 8.2 komt naar voren dat het natuursteen in aantal voor het 
grootste deel bestaat uit zandsteen. Dit is een lokale steensoort die als versteende, deels verkiezelde lenzen, 
banken en concreties in het Tertiaire substraat aanwezig is. Dit type versteningen en verkiezelingen zijn 
vooral bekend uit de Formatie van Tienen, maar komen ook op andere stratigrafische niveaus wel voor. De 
Formatie van Tienen ligt in deze regio in smalle banden ontsloten in de valleien.60 Het kwartsiet van Tienen 

58 Steensoorten conform de standaard geologische classificaties. Artefacten naar Drenth & Kars 1990, Harsema 1979, Graefe 2004 
(LBK),  Knippenberg & Verbaas 2012 (LBK), Melkert 2015a; kookstenen naar Thoms 2008, 2009.

59 Grootteklassen aangepast en uitgebreid conform NEN 5104 (zie De Mulder et al. 2003, 41): zeer klein (klein/matig grof grind) < 2 
cm, klein (grof grind) 2-6 cm, middelgroot (steen) 6-10 cm, groot (steen) 10 – 20 cm, zeer groot (kei) > 20 cm; afrondingsklassen 
uitgebreid naar Kars 2000: afgerond (grind/fluviatiele zwerfstenen) en hoekig afgerond (lokale erosieresten/secundair afgeronde 
fragmenten), afgerond hoekig (gebroken grind/zwerfstenen) en hoekig (breukstenen/brok).

60 Smeets & Fockedey 2011.
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werd in de Middeleeuwen langs de Grote en Kleine Gete gewonnen als bouw- en kasseisteen,61 maar de 
hier aangetroffen brokken bezitten daar, met hun wisselende mate van verkiezeling, niet de kwaliteit voor. 
De vele brokken zandsteen lijken de, al dan niet verspoelde, erosieresten te zijn die elders vaak op de grens 
van het pleistocene leem en het onderliggende Tertiair zijn aangetroffen.62 Bij het proefsleuvenonderzoek 
werden erosieresten van deze steensoort in het laaggelegen deel van het terrein aangetroffen, in de 
begraven bodem net onder het contact met het colluvium.63 Bijna tweederde in aantal en ongeveer een 
kwart van het gewicht van de stenen bestaat uit deze zandsteen. 
Daarnaast komen met meer dan tien stuks alleen leisteen en een koolhoudende serie voor  – deze horen 
bij het laatmiddeleeuwse gebruik van het terrein. Ook de meeste steensoorten die slechts met een enkele 
steen zijn vertegenwoordigd kunnen daartoe worden gerekend. De prehistorie en Romeinse tijd daarentegen 
zijn juist met een zeer beperkt aantal steensoorten vertegenwoordigd (tabel 8.3). 

61 Claes & Gullentops 2001.
62 Smeets & Fockedey 2011.
63 Devroe et al. 2014, 4.

Tabel 8.2 Natuursteen in aantal (MAI) en gewicht met aantal bewerkt en verbrand.

 MAI gew (gr) bewerkt verbrand opmerking
ongesort/conglom zandsteen 4 14.570 4 maalsteen ROM
kwartsitische zandsteen 4 8040 4 1x maalsteen NEOV
zandsteen 98 6871 3 + 2? 36 + 6? fragm met slijtvlak/slijpgroeven
verkiezelde zandsteen 19 2143 10
leisteen 11 947 11
witte kalksteen 2 347 1 1x gebroken fulguriet
kwartsporfier 1 327 1
koolhoudende schalie/kwartsiet 11 229 10
zandige kalksteen 1 141 1
silex 3 64 3
siltsteen 3 54 2 2 fragm met slijtvlak/slijpgroeven
ijzerzandsteen 1 12 1
meta-zandfsteen 1 3
anders: silicaslak/sinter 2 149 pyrotechnisch
Totaal 161 33.897 25 + 2? 68 + 6?  

Tabel 8.3 Verdeling van het natuursteen over de perioden (in maximaal aantal individuen).

 NEOV IJZ ROM LME/NT mix/ongedat.
MAI MAI MAI MAI MAI

kwartsitische zandsteen 1 2 1
zandsteen 18 2 67 11
verkiezelde zandstn/silex 5 1 12 4
conglomeratische zandsteen 3
ongesorteerde zandsteen 1
leisteen 11
kalksteen 2
kwartsporfier 1
koolh schalie/lei/kwartsiet 11
zandige kalksteen 1
siltsteen 2 1
ijzerzandsteen 1
meta-zandsteen 1
anders: silicaslak 1
anders: sinter 1
totaal 1 25 7 112 16
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Een opvallend afwezige steensoort is vesiculaire lava, waarvan maalstenen al vanaf de late prehistorie 
op grote schaal werden geïmporteerd. Alle hier aangetroffen maalstenen zijn van zandsteen. Daarnaast 
ontbreken ook steensoorten die in de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd als bouwmateriaal 
werden toegepast. Het aantal bewerkte stukken is vrij gering en bestaat bovendien voor de helft uit 
(middeleeuwse) daklei; daar staat wel tegenover dat uit andere tijdsperioden een aantal opvallende 
maalstenen aanwezig zijn. 
Naast bewerkte stukken zijn ook onbewerkte, maar wel gebruikte stenen aanwezig. Dat blijkt uit de 
aanwezigheid van gesinterd en verslakt materiaal en uit het feit dat ongeveer een derde van de stenen 
verbrand is. Deze kunnen voor het grootste deel aan de IJzertijd worden toegewezen, en voor een kleiner 
deel aan de Middeleeuwen. 
De conservering is over het algemeen goed, maar ook bij de fysieke staat speelt het aspect van de 
verschillende perioden een rol: de meeste stenen zijn gefragmenteerd, veelal gebarsten door verhitting, en 
dat betreft met name stenen uit de IJzertijd en de Late Middeleeuwen. Het enige stuk uit het Neolithicum is 
een fraaie, zadelvormige maalsteen, terwijl uit de Romeinse waterput grote randfragmenten zijn geborgen 
van diverse maal- en molenstenen. Deze zijn wel gefragmenteerd, maar duidelijke sporen van verbranding 
ontbreken.  

8.3.2	 Een complete maalsteen uit het Vroeg-Neolithicum

Beschrijving
Vnr. 355 is samen met bandkeramisch aardewerk aangetroffen in kuil S 9.16. Het is een complete, 
langwerpige maalsteen van licht kwartsitische kwartszandsteen; het maalvlak is concaaf afgeslepen en 
wordt aan beide uiteinden begrensd door een platte en 3 tot 5 cm brede, opstaande rand (afb. 8.1). Bij één 
van de randen zijn nog sporen van bekapping te zien, wat zou kunnen betekenen dat deze vorm niet door 
het gebruik is ontstaan, maar dat de maalsteen bewust en zorgvuldig in deze vorm is bekapt.. Ook het vlak 
tegenover het maalvlak is convex bekapt middels pecking. De maalsteen heeft een lengte van 34,5 cm, 
een breedte van 16,5 cm en een hoogte van 7,5-10 cm. De steen zelf is opgebouwd uit kleurloze en witte 
kwartskorrels met verspreid ijzerrijke inclusies (korrels of kleine lensjes). Zowel op het maalvlak als aan één 
zijkant zijn kleine holten aanwezig met scherpe randjes, mogelijk door het uitweren van korrels. 

De hier aangetroffen maalsteen is om een aantal redenen bijzonder. Zo wordt het natuursteenassemblage 
van de bandkeramische cultuur weliswaar sterk gekenmerkt door maalstenen,64 maar dit zijn meestal 
fragmenten; complete exemplaren vormen een uitzondering. De vorm, met opstaande uiteinden, is 
bijzonder omdat deze in België en Nederland, voor zover bekend, nooit eerder is aangetroffen, dit in 
tegenstelling tot Duitsland (afb. 8.2, Form 1). 65  

Bij dit type maalstenen met opstaande uiteinden zou zowel aan een ligger als aan een loper gedacht 
kunnen worden. In het geval van een ligger zou het convexe vlak hier het grondvlak zijn en bevindt het 
concave maalvlak zich aan de bovenkant. De richting van het malen heeft dan in de lengte van de maalsteen 
plaatsgevonden. In het geval van een loper is het convexe vlak de bovenkant en bevindt het maalvlak 
zich aan de onderzijde. De ‘opstaande’ randen vallen nu over de zijkanten van de ligger en zijn dus in 
werkelijkheid ‘onderranden’. De richting van het malen is in dat geval parallel aan de breedte van de loper 
en de lengte van de maalsteenloper zou daarmee, exclusief uitstekende randen, tevens de breedte van 
de maalsteenligger representeren. Helaas zijn bij de hier aangetroffen maalsteen (macroscopisch) geen 
maalsporen te zien in de vorm van krassen of groeven op het maalvlak, maar de relatief kleine afmetingen 
wijzen eerder op een lopersteen dan op een ligger. Dat sluit aan bij een onderzoek dat in Niedersachsen aan 
een groot aantal maalstenen en maalsteenfragmenten van dit type is verricht: daar bleken de gemiddelde 
afmetingen van de liggers 44 x 26 x 11 cm te bedragen (N = 40) en de gemiddelde afmetingen van de 
lopers 30 x 17 x 6 cm (N = 14).66 De bij Sint Truiden aangetroffen maalsteen (34,5 x 16,5 x 7-10 cm) komt 
dus het meest overeen met deze laatste groep, die van de lopers. Bovendien bleek uit dit onderzoek dat de 
onderkanten van de liggers doorgaans vlak waren en niet convex, zoals hier wel het geval. Vermoedelijk gaat 
het bij de maalsteen van Brustem dan ook om een loper van het type 1 uit afb. 8.2.

64 Bakels 1978, 112-116; Van Wijk & Meurkens 2008; Knippenberg & Verbaas 2012. 
65 Zimmerman 1988; Graefe 2004, 2009a; Kegler-Graiewski 2007.
66 Graefe 2004, 2009b.
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Afb. 8.2 Vormen van Neolithische maalstenen in Duitsland , lopers en liggers 
(Naar Zimmerman 1988 en Graefe 2004).

Afb. 8.1 Maalsteen met randen bij de uiteinden uit de bandkeramische kuil (vnr. 355).
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Wat verder opvalt aan deze maalsteen is dat het maalvlak lokaal een roodkleuring toont.  Dit zou, gezien de 
aanwezigheid van ijzerrijke inclusies, een verkleuring vanuit de steen zelf kunnen zijn,67 het gevolg van hetzij 
de wrijvingshitte tijdens gebruik, hetzij latere vochtindringing. Het lokale karakter van de verkleuring lijkt 
hiermee echter in tegenspraak. Een andere mogelijkheid is dat de rode kleur afkomstig is van de substantie 
die werd vermalen, bijvoorbeeld rode oker, of dat de maalsteen hier intentioneel mee bestrooid of 
ingewreven is. Maalstenen bestrooid met rode oker zijn al vaker aangetroffen in bandkeramische contexten; 
ze worden meestal in verband gebracht met  rituele deposities.68 Ook rode oker als grondstof is goed bekend 
uit zowel bandkeramische nederzettingen als grafcontexten.69 Het deponeren van een complete maalsteen in 
een kuil zou ook hier op een rituele handeling kunnen wijzen. 

Datering
Maalstenen van dit type (Form 1) komen in Duitsland veel voor in bandkeramische nederzettingen uit de 
vroege fase. In de latere fasen gaan Formen 2 & 3 steeds meer domineren. Dit komt echter niet overeen met 
het aardewerk, dat te plaatsen is in de tweede helft van de Bandkeramische periode.

Herkomst
Maalstenen van dit type zandsteen werden eerder aangetroffen bij Lomm Hoogwatergeul, in Nederlands 
Limburg.70 Ze zouden als herkomst de (licht) kwartsitische afzettingen uit het Boven-Carboon bij Aken 
kunnen hebben.  Daar komt naast de zeer grofkorrelige Gedauer kwartsiet ook de vaak ietwat gele 
Eschweiler Kohlensandstein voor. Beide steensoorten zijn al sinds het Neolithicum gewonnen voor 
maalstenen. Voor een aantal maalstenen uit de Bandkeramische nederzetting te Beek-Kerkeveld, eveneens 
in Nederlands Limburg, werd het gesteente (macroscopisch) herkend door de Duitse specialisten die 
onderzoek aan deze gesteentelagen hebben gedaan.71 Mogelijk moet ook de herkomst van deze maalsteen 
daar worden gezocht. De informatie over uitwisseling en aanvoer van maalstenen uit groeven is echter voor 
de vroege prehistorie nog erg fragmentarisch.72 Pas vanaf de Midden-Bronstijd komt het gebruik van land- 
(en water)wegen voor het transport van goederen duidelijker in beeld.73  

8.3.3	 Natuursteen	uit	de	Midden-IJzertijd:	verbrande	brokken	zandsteen

Beschrijving
Op een verkiezelde zandsteen uit kuil S2.14 na is al het natuursteen uit deze periode afkomstig uit de rijk 
gevulde kuil S1.18.74 In deze kuil is daarnaast ook een grote concentratie aardewerk, 7,5 kg aan verbrande 
leembrokken en een fragment van een geblakerd weefgewicht aangetroffen (zie hoofdstuk 5 (aardewerk), 
8.4 en 8.3.2). Het natuursteen bestaat overwegend uit verbrande brokken zandsteen zonder verdere 
gebruikssporen. De enige uitzonderingen vormen een klein fragment van een maalsteen (vnr. 4) en een 
fragment met een slijtvlak (vnr 123-2). Het maalsteenfragment is 5,4 cm groot en heeft een plat afgeslepen 
maalvlak met opruwingsdel. De steen is een grofkorrelige, ongesorteerde, licht kwartsitische zandsteen 
die niet behoort tot de zandsteenserie uit het Tertiaire substraat. De verbrande brokken zandsteen zijn 
overwegend middelgroot (gemiddeld 6 -8 cm), gebarsten en enkele laten sporen van blakering zien. Mogelijk 
gaat het om kookstenen.

Datering
Het natuursteen zelf bevat geen dateerbare stukken, maar het aardewerk uit kuil S1.18 dateert uit de 
Midden-IJzertijd.

Herkomst
Bijna alle brokken zandsteen behoren tot de deels verkiezelde zandsteenserie en zullen lokaal zijn verzameld. 
Alleen het maalsteenfragment is een ‘echte’ metamorfe steen; dit is mogelijk een fragment van een Maaskei.  

67 Dat lijkt bijvoorbeeld het geval bij maalsteenfragmenten uit bandkeramische langskuilen te Maastricht (Melkert 2015c).
68 Verbaas & Van Gijn 2007, 195-196; Knippenberg & Verbaas 2012, 116-117.
69 Wijnen 2014.
70 Melkert 2011, 2012a.
71 Weiner & Schalich 2006, Van Pruissen 2009. 
72 Kars 2002;  Moree et al. 2011.
73 Talon 2012.
74 Er komen ook nog enkele brokjes (verkiezelde) zandsteen uit kuil S1.114 (met twee scherven ijzertijdaardewerk) en kuil S7.25 

(met vier aardewerkscherven).   
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8.3.4	 Natuursteen	uit	de	Romeinse	tijd:	maal-	en	molensteenfragmenten

Op vier kleine brokjes zandsteen na komt al het natuursteen uit waterput S6.85; in deze waterput is tevens 
een grote concentratie Romeins keramisch bouwmateriaal aangetroffen (zie 8.3.1). Ander vondstmateriaal 
is nauwelijks aanwezig - dit bestaat slechts uit enkele fragmenten bot en een grote scherf aardewerk van 
een amfoor. De scherf is mogelijk hergebruikt als bouwmateriaal. Het aardewerk wordt in de Romeinse tijd 
geplaatst, met een einddatering rond 300.
De zes grote tot zeer grote stukken natuursteen wegen samen ruim 16 kg (vnr 314). Vier zijn bewerkt: twee 
blijken grote randfragmenten van molenstenen te zijn, één is een randfragment van een handmolensteen en 
één een rondom gefacetteerde wrijf/polijststeen. Ze zijn alle vier van een overeenkomstige, ongesorteerde 
zandsteensoort: de drie maal/molenstenen zijn van grofkorrelige tot conglomeratische zandsteen, ook 
wel micro-conglomeraat genoemd, terwijl de wrijf/polijststeen van een middenkorrelige variant van 
dezelfde zandsteen is. Deze is  kwartsrijk, wit op het breukvlak, maar heeft een rozerode tot roodbruine 
verweringskleur. De overige twee stenen zijn onbewerkt; deze behoren tot de verkiezelde zandsteenserie. Ze 
zijn meer dan 10 cm groot en één is sterk geblakerd. 

Het grootste molensteenfragment weegt bijna 9 kg, meet 27 x 25 cm en heeft een complete dikte die van 7 
cm bij de rand afneemt tot 4 cm in de richting van het (niet aanwezige) centrale gat (vnr. 314-1; afb. 8.3A). 
Het maalvlak is concaaf en glad afgeslepen, het tegenoverliggende vlak is ruw geglad en licht convex, de 
zijkant is ruw plat bekapt. In doorsnede is de molensteen plat tot licht taps van vorm en aan de kromming 
van de rand kan een diameter van 60 tot 62 cm worden afgemeten. Er zijn geen holten voor hulpstukken 
aanwezig, maar het concave maalvlak wijst op een lopersteen.
Het andere molensteenfragment weegt 4,9 kg, is 25 x 18,5 cm groot en heeft een complete dikte die van 
12 cm bij de rand afneemt tot 8,5 cm (vnr. 314-2; afb. 8.3B). Ook hier is het maalvlak iets concaaf en glad 
afgeslepen, terwijl het tegenoverliggende vlak nu ruw bewerkt is met een beitel, wat in niet doorgaande 
groeven heeft geresulteerd. Deze zijn schuin op de rand aangebracht en liggen net niet in elkaars verlengde, 
maar wel min of meer parallel aan elkaar. Daarnaast zijn ook een aantal ruwe putten aanwezig. De zijkant 
is eveneens ruw plat bekapt. De kromming van de rand wijst op een diameter die iets kleiner is dan die 
van het andere fragment, namelijk 58 tot 60 cm. De steen zelf is met verspreid grind tot 1,5 cm ook meer 
grofkorrelig. Holten voor een draaimechanisme ontbreken ook hier. Het concave maalvlak wijst wederom 
op een lopersteen, maar gezien de verschillen in dikte, diameter en korrelgrootte, kan dit niet dezelfde loper 
zijn als het andere molensteenfragment.

Het derde maalsteenfragment is veel kleiner en bovendien sterk afgerond (vnr. 314-3). De dikte bedraagt 
5,5 cm bij de rand en neemt over 11 cm af naar 2,5 cm, de diameter van de maalsteen zal tussen 48 en 
52 cm zijn geweest. Het gaat hier dus om een exemplaar van een handmolen, niet om een mechanische 
molensteen. Door de sterke afronding zijn geen maalsporen of sporen van de afwerking van de zichtvlakken 
meer te zien, maar er zijn nog wel de resten van mogelijk twee holten aanwezig. Eén is het duidelijkst: deze 
loopt op 4 cm afstand van de rand en over een lengte van 4 cm parallel aan de rand en gaat vervolgens 
verticaal naar beneden. Deze holte heeft een diameter van ca. 1 cm en diende mogelijk voor de bevestiging 
van een handvat. De andere holte is ondiep en lijkt meer op een grote, verweerde del. Gezien beide 
holten zal het ook hier om een fragment van een lopersteen gaan. De maalsteen is gemaakt van een 
conglomeratische zandsteen, die overeenkomt met die van beide molensteenfragmenten. De steen is wel 
iets minder grof van korrel – de verspreide grindkorrels zijn maximaal 8 mm groot.

Het vierde bewerkte stuk uit de waterput is een wrijf/polijststeen (vnr. 314-4; afb. 8.4). Het werktuig is min 
of meer compleet (één zijkantje is een afgerond breukvlak) en meet 8,8 x 5,7 x 5,5 cm. Het oppervlak van de 
steen bestaat rondom uit gefacetteerde zones – hiervan kunnen er minimaal vijf worden herkend.  Ze maken 
onderling een kleine of grotere hoek met elkaar; blijkbaar is de steen bij het gebruik diverse malen gekeerd. 
De facetten zijn tot 8 cm lang en 2 tot 3 cm breed. 
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Afb. 8.3 Twee grote randfragmenten van molensteenlopers (vnr. 314-1 en -2).

Afb. 8.4 Rondom gefacetteerde wrijf/polijststeen (vnr. 314-4).  
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Datering
De maal- en molenstenen bezitten diverse kenmerken die diagnostisch zijn voor de Romeinse tijd. Dit geldt 
allereerst voor de vorm: bijna plat, maar met nog wel een geringe afname van de dikte naar het centrale gat 
toe.  Ook de steensoort, micro-conglomeraat, is zeer kenmerkend voor met name Romeinse maalstenen.75  
Deze werden onder andere aangetroffen bij Romeinse vindplaatsen te Huise,  Asper, Beveren en Hasselt,76 
en in Nederlands Zuid-Limburg bij Kerkrade en Maastricht.77 
Verder gaat het bij twee van de drie fragmenten niet om handmolens, maar om grote, mechanische 
molenstenen. Die worden in Noordwest-Europa vanaf de 2e eeuw aangetroffen en verdwijnen ook weer met 
het vertrek van de Romeinen uit beeld, om vervolgens pas in de late Vroege of Volle Middeleeuwen opnieuw 
hun intrede te doen. 

De (opvallende) inhoud sluit goed aan bij wat bekend is over de depositie van maalstenen in de Romeinse 
tijd. Deze belangrijke werktuigen zijn sterk geassocieerd met landbouw en hadden daardoor in veel 
perioden, maar zeker in de Romeinse tijd, naast een praktische, tevens een symbolische betekenis. Dat blijkt 
uit de vele voorbeelden van rituele deposities van (veelal stukgeslagen) maalsteenfragmenten. Voor de natte 
contexten van West-Nederland (waaronder ook waterputten) is hier veel onderzoek naar gedaan.78 Ook voor 
twee grote maalsteenfragmenten (van respectievelijk vesiculaire lava en arkose of micro-conglomeraat), die 
onderin een laat-Romeinse waterput bij Oudenburg zijn aangetroffen, wordt gedacht aan een symbolische 
depositie.79  In een kuil bij de inheems-Romeinse nederzetting te Beveren-Melsele zijn grote fragmenten 
van vier verschillende maalstenen geborgen, wat op een verlatingsritueel zou kunnen wijzen.80 Van deze 
vier maalstenen waren er drie van verschillende typen conglomeratische zandsteen/micro-conglomeraat en 
één van vesiculaire lava. Andere voorbeelden van ritueel gebruik in de Romeinse tijd zijn het plaatsen van 
een maalsteen bovenop een paardenskelet of het afdekken van een complete, aardewerken pot met een 
maalsteen.81 

Herkomst
De kwartsrijke micro-conglomeraten zijn geologisch vooral bekend uit het Midden- en Boven-Carboon.82 
Het Andenne-conglomeraat is hier een voorbeeld van. Mogelijke Romeinse groeven zijn tot op heden niet 
herkend maar zullen, gezien de verschillende typen waarvan de maal- en molenstenen zijn gemaakt, op 
verschillende locaties in de Ardennen in gebruik zijn geweest.

8.3.5	 Natuursteen	uit	de	Late	Middeleeuwen/Nieuwe	tijd:	daklei	en	koolhoudende	schalie

Beschrijving
In tegenstelling tot de prehistorie en Romeinse tijd is het natuursteen uit de (Late) Middeleeuwen en voor 
een deel ook Nieuwe tijd verspreid over het hele terrein aangetroffen. In veel gevallen gaat het om kleine 
(tot middelgrote) brokken lokale zand- en siltsteen; deze zijn deels verbrand en dus mogelijk wel gebruikt, 
maar de sporen van bewerking blijven beperkt tot een slijtvlak of enkele slijpgroeven.83 Het gaat om 
opportunistisch gebruik van ter plaatse aanwezige stenen; de slijpgroeven zijn ongeoriënteerd of waaieren 
uit (en zijn dan soms lastig te onderscheiden van de verweerde, natuurlijke kruisgelaagdheid die bij deze 
stenen ook voorkomt).

Het bewerkte natuursteen uit deze periode(n) bestaat echter overwegend uit fragmenten daklei en 
koolhoudende schalie (van kwartsitische zandsteen tot kwartsiet). De daklei is groengrijs van kleur (eenmaal 
rood) en bij alle fragmenten zijn verouderingsverschijnselen aanwezig waaruit blijkt dat ze op het dak 
hebben gelegen. Het betreft dus afgehaald en hergebruikt materiaal, maar alleen bij vnr 110 (kuil S1.126) 
heeft dit hergebruik sporen achtergelaten. Hier zijn op de twee brede vlakken korte en tot 5,5 cm lange 

75 Kars 2005; Hartoch et al. 2015; Melkert 2015b.
76 Van Doorselaar & Thoen 1973; De Paepe 1986; Alma et al. 2013; Hazen 2016.
77 Kars 2005; Melkert 2010, 2015b.
78 Zie Therkorn 2004; De Koning 2006; Kok 2008. 
79 Vanhoutte et al. 2009.
80 Alma et al. 2013.
81 Laan 2009; Ball et al. 2001.
82 Wery 1957; De Paepe 1986; Barchy & Marion 2000.
83 Stenen met slijpgroeven: vnrs. 60 (PK S1.55), 84 (KL S2.39), 279 (KL S4.48) , 297 (KL S4.40).
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slijpgroeven aanwezig. Deze daklei is iets meer fyllitisch dan de andere exemplaren en wordt ook als enige 
op basis van het aardewerk tussen 1175 en 1300 gedateerd. De overige fragmenten hebben een datering in 
de Late Middeleeuwen. Daarvan komen zeven vrij grote stukken (tot 17 cm) uit een paalkuil in werkput 4 (S 
59). Het zijn Maasvorm-dakleien met soms nog complete (vierkante) nagelgaten. Deze laatste zijn vrij groot: 
5 tot 6 mm. De complete dikte van de dakleien ligt tussen 3,5 en 7 mm. 

Fragmenten van de koolhoudende schalie-serie zijn verspreid aangetroffen in kuilen, greppels en paalkuilen 
in werkputten  1, 2, 6 (zone 1) en 4 en 5 (zone 2), maar er is een concentratie te zien in paalkuilen in 
werkput 3.84 Alle fragmenten zijn verbrand, zoals blijkt uit de oranje-wit verkleurde oppervlakken. Uit één 
van de paalkuilen komen bovendien twee zeer kleine brokjes silica-slak, waarvan één met een ingesloten 
scherfje zwarte schalie (vnr. 152). Dit lijkt te bevestigen dat het koolhoudende materiaal verband houdt met 
artisenale, pyrotechnische activiteiten. 
 
Vnr. 72 bestaat uit vijf gebarsten scherven van een vrij grofkorrelige kwartsporfier met tot 3 mm grote 
kwartsblasten. De fragmenten passen niet aaneen, maar zijn wel van dezelfde steen(soort). Het zou om een 
bouwblok of kassei van de porfier van Quenast kunnen gaan, want bij het grootste fragment lijkt nog net 
een bekapt zijkantje aanwezig. De scherven zijn echter aangetroffen in kuil S2.28, samen met aardewerk 
dat tussen 1175 en 1300 wordt gedateerd, wat voor een (geïmporteerd) bouwblok van deze steensoort zou 
betekenen dat het om hergebruikt Romeins natuursteen gaat. De groeven van Quenast (en Lessen) werden 
al in de Romeinse tijd geëxploiteerd en vervolgens pas weer vanaf de 16e eeuw. Uit de Romeinse tijd is 
echter geen ander (natuurstenen) bouwmateriaal aanwezig. 

Uit kuil S2.6 komt een groot, 2 kg zwaar en grillig gebarsten brok zandsteen dat nogal afwijkt van de overige 
vondsten uit de Middeleeuwen (vnr. 92). De steen heeft twee middels pecking bewerkte, concave vlakken 
(een breed vlak en een zijkant) en meet 17,5 x 12,5 x 5 cm. De zandsteen is midden- tot grofkorrelig en 
opgebouwd uit witte en kleurloze kwarts met verspreid ijzerrijke lensjes of korreltjes. Dit maaksel lijkt erg op 
dat van de bandkeramische maalsteen uit werkput 9. Mogelijk gaat het hier eveneens om een fragment van 
een prehistorische maalsteen, die als ‘grote steen’ in de Middeleeuwen is hergebruikt. Het aardewerk uit de 
kuil wordt tussen 1000 en 1400 gedateerd.

Vnr. 153.002 bestaat uit tien langwerpige, grillige cilinders van kalksteen met een ruw oppervlak die 
enigszins concretie-achtig aandoen. Dit is fulgariet, en de grillige cilinders zijn geen artefacten, maar 
geofacten, ontstaan door blikseminslag in een kalkhoudende bodem. Ze zijn tot 10 cm lang en hebben een 
diameter tot 1,8 cm. Mogelijk was het oorspronkelijk één lang exemplaar dat nu in stukken is opgebroken. 
De vondst is verzameld in kuil S3.6 in het eerste vlak. Aangezien in het tweede vlak een brok baksteen is 
aangetroffen, zal deze blikseminslag in de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd hebben plaatsgevonden.  

Datering
Bij het middeleeuwse natuursteen zijn twee groepen aanwezig met globaal een daterende kracht:  daklei en 
de koolhoudende schalie-serie. 

Daklei wordt al in de Romeinse tijd toegepast als dakbedekking en vervolgens weer in de Middeleeuwen, 
zeker vanaf de 12e eeuw, maar vermoedelijk al eerder.85 Qua datering levert dit gegeven dus weinig op, maar 
de dikten tot 7,4 mm wijzen wel meer op een datering in de Late Middeleeuwen dan in de Romeinse tijd 
(toen de dakleien dikker waren) of de Nieuwe tijd (toen de dikte van de daklei meer en meer afnam).86 Dat 
stemt overeen met de datering van het aardewerk, dat de meeste grondsporen met daklei tussen 1250 en 
1425 plaatst. 
Een interessant gegeven is overigens de grootte van de hier aangetroffen nagelgaten: deze zijn met 
afmetingen van 5-6 cm nogal aam de grote kant. Helaas is over nagelgaten, en de mogelijke ontwikkeling 
daarbinnen, nog niet zo veel bekend.87 De hier aanwezige nagelgaten zijn in ieder geval vierkant, 

84 Vnrs. 152 & 236 (S4), 171 (S12) en 172 (S33).
85 Janse 1986.
86 De Fumay-leien die nu nog op de daken liggen zijn doorgaans tussen 3 en 4 mm dik.
87 Zie Janse 2004 voor een globaal overzicht.
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aangebracht met een leidekkershamer en geschikt voor vierkante, gesmede nagels. Deze werden nog tot aan 
het einde van de 18e eeuw toegepast.

Koolhoudende sedimentgesteenten (schalie-leisteen-zandsteen) vormen het inbeddingsgesteente van 
steenkool . Deze stenen kwamen vanaf de Late Middeleeuwen mee met de brandstof die toen nog in ruwe 
vorm werd verhandeld. Die vroege winning van steenkool valt samen met de opkomst van ijzerwinning en 
metaalbewerking, omdat met steenkool hogere temperaturen bereikt kunnen worden dan met turf, hout 
of zelfs houtskool.88  Steenkool zelf is overigens bij het natuursteen niet aangetroffen,89 maar vergelijkbare 
koolhoudende series zijn, wel samen met steenkool, al eerder op middeleeuwse vindplaatsen gevonden. 
Bij Borgloon zijn ze gevonden in grondsporen uit de 13e en 14e eeuw, en bij Eijsden, net over de grens in 
Nederland, in contexten met een datering tussen 1350 en 1450.90 Ook op dit terrein dateren de meeste 
grondsporen met deze koolhoudende schalie uit de 14e eeuw.

Herkomst
De herkomst van de groene dakleien moet in het Fumay-gebied worden gezocht, net over de grens met 
Frankrijk.91 Deze groeven waren nog tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw in gebruik.
De herkomst van de koolhoudende schalie zal in de regio rond Luik liggen. Bij Luik werden al in de 13e 
eeuw vetkolen gewonnen, de steenkool die het meest geschikt was voor een ambachtelijke toepassing: ze 
walmden wel erg, maar bleven lang branden. Overigens werd deze vetkool ook al in de 13e en 14e eeuw uit 
Engeland geïmporteerd via Brugge.92 

8.4	 Keramisch en lemen bouwmateriaal

8.4.1	 Keramisch bouwmateriaal

Algemeen
Bij het (gevormde en in een oven gebakken) keramische bouwmateriaal kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen Romeins en middeleeuws/nieuwetijds materiaal (tabel 8.4). Het Romeinse materiaal 
bestaat hier overwegend uit (platte) lateres en tegulae met slechts enkele fragmenten van imbrices, terwijl 
als middeleeuwse (en latere) stukken vooral bakstenen, geglazuurde plavuizen, tegels en een fragment van 
een machinale dakpan herkend kunnen worden. De middeleeuwse dakpannen, in de tabel met vraagteken 
opgenomen, zijn gewelfde fragmenten uit middeleeuwse contexten. (Dit zouden eventueel ook hergebruikte 
imbrices kunnen zijn.)

88 Gillard 1971; Bouckaert 1989.
89 Wel bij het slak, zie hoofdstuk 13.
90 Melkert 2013 (Eijsden); Melkert in voorbereiding (Borgloon).
91 Janse 1986. 
92 Degryse 1983; Smith 2005.Voor het middeleeuwse vissersdorp Walravensijde kon deze herkomst koolpetrografisch worden 

aangetoond (Pieters 2013, 246).

Tabel 8.4 Overzicht van het keramische bouwmateriaal.

Toepassing/vorm Aantal Gewicht (g) Aantal Gewicht (g) Complete dikte (mm)
ROM later met KER knobbel/afdruk 14 20.519 35-48
ROM tegula 25 13.481 20-30
ROM imbrex 3 283 20
plat ROM? 19 6108 25 - 50

subtotaal	ROM 61 40.391
ME baksteen 19 3360 45, 55, 70
ME baksteen? 7 459
ME tegel 16 1727 14-18; 1x 25
ME plavuis, geglazuurd 3 1002 16, 20
ME plavuis? 2 631 25, 35
NT dakpan 1 66 10
ME dakpan? 6 899 15 - 21
plat LME/NT? 26 2712 15 - 35

subtotaal	LME/NT 80 10.856
KBM indet 21 465    
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Zoals uit de tabel valt af ter lezen kunnen de meeste fragmenten als (vermoedelijk) laatmiddeleeuws/
nieuwetijds worden geclassificeerd. In gewicht domineert echter het Romeinse bouwmateriaal, waarvan 
het meeste als grote fragmenten is aangetroffen in waterput S6.85. Een klein aantal tegulae is uit andere 
contexten geborgen en daarvan komt ongeveer de helft samen voor met middeleeuws aardewerk.93 

Keramisch	bouwmateriaal	uit	de	Romeinse	tijd

Beschrijving
Uit de Romeinse waterput S6.85 zijn 39 grote fragmenten van tegulae en lateres geborgen met een 
gezamenlijk gewicht van 36,6 kg.  Uit deze waterput komen ook grote stukken maal- en molensteen (zie 
8.2.3), één grote scherf aardewerk en daarnaast alleen nog enkele fragmenten bot. 
Onder het keramische bouwmateriaal bevindt zich slechts één gewelfd fragment (imbrex), verder zijn het 
allemaal platte stukken. De tegulae bezitten nog wel vaak een flens en bij veel van de lateres zijn ronde, 
afgebroken uitsteeksels aanwezig op één van de brede vlakken (afb. 8.5). Deze meegebakken, keramische 
knobbels hebben een cirkelvormige doorsnede met diameters die tussen 3 en 4 cm liggen; één is iets ovaal 
van vorm en tussen 3,4 en 4,8 cm groot. Ze zijn iets conisch en ruw plat (afgebroken).  Ook komen enkele 
cirkelvormige afdrukken voor van dezelfde grootte waar de uitsteeksels blijkbaar in hun geheel afgebroken 
zijn. Deze ronde uitsteeksels doen denken aan die van de tegulae mammatae,  maar ze bevinden zich niet 
op de hoekpunten, maar ongeveer in het midden langs de randen. Mogelijk hebben deze tegels daarom 
niet als wandbedekking gediend, maar zijn de kleiknobbels voorafgaand aan het bakken aangebracht om te 
voorkomen dat de bakstenen in de oven aan elkaar smolten.94  

Bij veel van deze Romeinse bakstenen is het bezande vlak deels tot bijna volledig gesinterd, waardoor een 
witgrijs oppervlaktelaagje is ontstaan. Ook zijn vaak nog mortelresten rondom aanwezig. Dit betekent dat 
deze lateres in muren of een fundering zijn toegepast.

93 Tegulae uit contexten met Romeins aardewerk: vnrs. 96 (KL S2.5, licht afgerond), 100 (KL S2.12), 119 (KL S2.162, sterk verweerd 
en afgerond), 346 (KL S5.6). Uit deze laatste kuil komen ook twee fragmenten imbrices. Tegulae uit contexten met middeleeuws 
aardewerk/baksteen of natuursteen: vnrs. 213 (PK S4.59), 299 (KL S4.5); 277 (KL S4.7, verweerd). 

94 Schriftelijke mededeling G. Gazenbeek; zie ook Clerbaut & Gazenbeek 2014, dia 12. 

Afb. 8.5 Lateres met ronde uitsteeksels uit de Romeinse waterput (vnr. 314).
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Twee passende fragmenten zijn samen [35] x 30 x 4,8 cm groot, waarbij de lengte niet compleet is. Van de 
overige fragmenten bedraagt één complete (lengte of) breedte 29,5 cm, terwijl de complete dikten variëren 
tussen 3,5 en 4,2 cm (12 stuks). 
De tegulae uit deze waterput zijn verschillend van baksel, van dikte (2,0 tot 3,0 cm) en vorm van de flens 
(rond-hoekig, met/zonder ondergroef). Ook hier is vaak nog mortel rondom aanwezig. Diverse fragmenten 
zijn geblakerd.

Herkomst
Deze grote stukken met nog aangehechte mortel zullen afkomstig zijn van een Romeinse site met steenbouw 
in de omgeving. Brustem ligt tussen Tongeren en Tienen, beide belangrijke Romeinse plaatsen, en tevens 
aan de Romeinse weg die van Keulen over Tongeren naar Tienen liep. In deze strook bevonden zich 
veel Romeinse villa’s.95 Zo is bij Straetem, in vogelvlucht op ca 3 km afstand van Brustem, een Romeinse 
grafkelder aangetroffen die vermoedelijk bij zo’n villa hoorde.96  

Grofkeramiek	uit	de	Middeleeuwen	en	Nieuwe	tijd
Het materiaal uit de Middeleeuwen en (veel minder) de Nieuwe tijd bestaat vooral uit fragmenten baksteen 
en tegel/plavuis. Ook komen een aantal gewelfde fragmenten uit contexten met alleen middeleeuws 
aardewerk – dit zullen vermoedelijk middeleeuwse dakpannen zijn (golfpannen – er zijn geen aanwijzingen 
voor holle-bolle dakpannen). De bakstenen zijn wisselend van kwaliteit (van zacht tot hard gebakken) en van 
baksel (ijzerrijk, kalkhoudend, kalkrijk) en ook de -weinige- complete dikten lopen nogal uiteen (van 4,5 tot 7 
cm; zie tabel 8.4). Een deel kan bovendien als misbaksel worden gezien; deze zijn doorgezakt, deels gesinterd 
of juist halfgaar. Die laatste zijn slecht te onderscheiden van brosse fragmenten huttenleem (te herkennen 
aan afdrukken, zie 8.3.2) 
De platte fragmenten zijn voor het merendeel sterk gefragmenteerd; slechts bij een aantal kan aan resten 
glazuur of afgeschuinde randjes worden vastgesteld dat het om plavuisjes of tegels gaat. Mogelijk zitten hier 
ook daktegels tussen, hoewel de afgeschuinde zijkanten eerder op vloertegels wijzen. De meeste fragmenten 
van tegels zijn tussen 6 en 10 cm groot, die van de dikkere plavuizen tussen 10 en 20 cm.

Vnr. 87 uit paalkuil S2.47 wijkt af en is een fragment van een machinale dakpan. Het is een plat fragment 
met iets afgeronde, naar buiten uitstekende, dubbele sluiting, grijsbruine kern en zwart gepolijst zichtvlak. 
Het fragment is tot 8,6 cm groot en de complete dikte bedraagt 1,0 cm. Vorm en sluiting zouden op het type 
Klein Romaans of Kortrijks (Tuile du Nord) kunnen wijzen.97 Mechanische dakpannen komen vanaf het einde 
van de 19e eeuw in gebruik. 

8.4.2	 Lemen	bouwmateriaal

Algemeen
Het meeste lemen bouwmateriaal is geborgen uit de ijzertijdkuil S1.18. Daarin zijn ook grote concentraties 
van andere materialen aangetroffen, zoals natuursteen en aardewerk. Dit laatste is deels sterk gesinterd 
en dateert uit de Midden-IJzertijd. Daarnaast komen ook leembrokken uit middeleeuwse en ongedateerde 
contexten – voor zover herkenbaar zijn zo goed als al deze brokken leem(steen) afkomstig van huttenleem 
(tabel 8. 5). 

In totaal is ruim 8,1 kg van de 9 kg leembrokken onderzocht. Wat daarbij opvalt is dat bijna alle leem, 
zowel uit ijzertijd- als uit middeleeuwse contexten, de hardheid van leemsteen bezit en gemagerd is met 
(pot)gruis. Bovendien zijn, op één uitzondering na, alleen ronde afdrukken te zien. Wel zijn er verschillen 
in de porositeit (massief versus bros), verdichting, oriëntatie van de afdrukken en de aanwezigheid van 
pleisterlaagjes. Alle leem uit ijzertijdcontexten laat sterke blakering zien, terwijl dat bij leembrokken uit 
middeleeuwse contexten soms wel, maar meestal niet het geval is. Uit de Romeinse tijd is geen huttenleem 
afkomstig.

95 Degryse & Biesbrouck 2013.
96 Doucet 2000.
97 Mombers 2010.
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Huttenleem	uit	de	IJzertijd
Kuil S1.18 heeft ruim 7 kg aan leembrokken opgeleverd en deze bestaan bijna volledig uit huttenleem. 
Daaronder bevinden zich veel ‘middenfragmenten’ zonder platte of afgestreken vlakjes, maar wel met 
afdrukken. Daarnaast zijn ook fragmenten met dunne pleister/sliblaagjes aanwezig. De meeste brokken zijn 
sterk geblakerd en er is zelfs een klein brokje volkomen verglaasde leem (silicaslak) aangetroffen. 
Het leem is fijnkorrelig poederig tot zandig, oranjebruin van kleur met soms witte vlekjes en gemagerd met 
zeer fijn gruis. Soms is te zien dat dit potgruis is, maar meestal is dat niet zo duidelijk. Wel zijn opvallend veel 
hoekige gaatjes aanwezig – aangezien deze groter zijn dan het gruis, zijn dit vermoedelijk de negatieven van 
verbrand, organisch haksel. Verder is de verdichting voor een deel nogal slecht. De staakafdrukken zijn rond 
en de meeste daarvan bezitten een diameter van 1 tot 1,5 cm; bij de grotere brokken komen ook afdrukken 
voor met een diameter van 2 tot 4 cm.  

Van de totaal 184 brokken bezitten er 28 een pleisterlaagje. Dit bestaat uit een dun, wit en plat afgestreken 
oppervlaktelaagje,  dat soms nog is afgedekt met een dun sliblaagje (afb. 8.6). Het witte laagje is 
niet kalkhoudend (het bruist niet met HCl) en het is niet duidelijk of het al van oorsprong een andere 
samenstelling had (bijvoorbeeld rijker aan slib door afstrijken met water), of dat dit juist het gevolg is van 
latere uitloging. De witte vlekjes die soms ook te zien zijn, lijken op het eerste te wijzen. Dit zouden dan 
kleirijkere domeintjes kunnen zijn, ontstaan waar het leem minder goed gemengd is. 

De brokken zijn gemiddeld 6 cm groot; de maximale lengte bedraagt 11 cm en de maximale dikte 5,5 cm. 
Afronding heeft slechts in geringe mate plaatsgevonden. Hoewel er (los van de brokken met pleisterlaagjes) 
wel enige variatie te zien is, met name in de mate van verdichting en menging, komen alle ‘baksels’ en 
vormen verder erg overeen en lijkt het waarschijnlijk dat dit leem van een en dezelfde structuur afkomstig is. 

Tabel 8.5 Overzicht van het lemen bouwmateriaal in aantal en gewicht.

 Aantal Gewicht (g) Aantal Gewicht (g)
huttenleem IJZ 108 5099
huttenleem verglaasd 1 4
huttenleem met pleisterlaagje IJZ 34 1485
onbekende toepassing 1 145
huttenleem? IJZ 48 771

subtotaal	IJzertijd 192 7504
huttenleem LME 17 591
huttenleem met pleisterlaagje LME? 1 43
huttenleem? LME/NT 6 119

subtotaal	LME/NT 24 753
huttenleem ongedateerd 13 201
leemsteen indet 21 461
vloer?, ongedateerd 2 173

subtotaal	indet/ongedateerd   36 835

Afb. 8.6 Huttenleem 
met plat afgestreken, witte 
pleister- en sliblaagjes (vnrs. 
122, 123 en 154).
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Huttenleem is verder nog aangetroffen in twee andere grondsporen met aardewerk uit de Midden-IJzertijd.98  
Er zijn veel overeenkomsten met de leembrokken uit de waterput (slechte verdichting, witte vlekjes, 
magering van zeer fijn gruis en veel gaatjes)m hoewel de brokken van vnr. 337 minder geblakerd zijn en ook 
niet de hardheid van leemsteen bezitten.
Uit de ijzertijdkuil S2.70, met vijf complete weefgewichten (zie paragraaf 8.4), is geen huttenleem afkomstig.

Vondstrijke kuilen met een grote hoeveelheid verbrande leembrokken en gesinterd aardewerk zijn ook van 
elders bekend uit de IJzertijd en worden doorgaans als de neerslag van verlatingsrituelen geïnterpreteerd.99 

Het brok leem uit kuil S7.25 is anders, niet zozeer van ‘baksel’ als wel van vorm en oriëntatie van de 
afdrukken (vnr. 363). Het forse brok heeft twee parallelle, ruwe oppervlakken en is aan één kant geblakerd. 
De dikte, tevens de grootste afmeting, bedraagt 6 cm. Er zijn drie parallelle afdrukken te zien, één met een 
diameter van 0,6 cm en twee met diameters van 1,5 cm; deze bezitten een oriëntatie loodrecht op beide 
platte vlakken. Mogelijk heeft dit brok een andere, toepassing gekend, maar wat dit dan geweest zou zijn, is 
niet duidelijk.

Huttenleem	uit	de	Late	Middeleeuwen	en	Nieuwe	tijd
Het huttenleem uit deze latere periode wijkt op diverse punten af van dat uit de IJzertijd. Dat geldt niet 
zozeer voor het leem zelf, dat ook hier omschreven kan worden als fijnkorrelig poederig tot zandig en 
gemagerd met fijn gruis. Grondstof en magering zijn dus min of meer hetzelfde. Het verschil doet zich voor 
bij de afdrukken, de afwerking van het oppervlak, de verdichting en de hardheid. 

Bij deze middeleeuwse leembrokken kunnen globaal twee groepen worden onderscheiden. Er zijn brokken 
die de gewone kenmerken van huttenleem bezitten en brokken met het aanzien van te zacht gebakken 
baksteen. Tot de eerste groep behoort ook vnr 1, dat uit vier stevige, goed verdichte brokken bestaat met 
één grote, ronde afdruk met een diameter van 3 cm, twee kleinere plus nog een rechthoekige afdruk. Het 
leem is gemagerd met zwart gruis; gaatjes zijn niet aanwezig. De brokken komen uit greppel S1.7 waaruit 
ook aardewerk met een datering tussen 1250 en 1300 is geborgen. Vnr. 163, uit een paalspoor (S1.11), is 
erg overeenkomstig: goed verdicht en heel massief van aanzien.  Dit brok heeft één plat oppervlak met twee 
afzonderlijke pleisterlaagjes van parallel haksel; blijkbaar is het vlechtwerk minstens één maal opnieuw 
bepleisterd. Aan de onderkant zijn twee ronde afdrukken te zien (diameter 1,5 cm) die parallel aan het 
oppervlak georiënteerd zijn.
Erg vergelijkbaar zijn drie geblakerde brokken die zeer rijk met gruis zijn gemagerd (vnr. 174, kuil S3.21). Ook 
deze brokken zijn massief en goed verdicht. In dezelfde kuil werd ook een brok (roodbakkende) baksteen 
gevonden met nog een complete dikte van 7 cm. Dit stemt overeen met het aardewerk uit deze kuil dat 
tussen 1500 en 1600 wordt geplaatst.

De andere groep bestaat uit brokken die verspreid over het terrein in kuilen zijn aangetroffen en die nog het 
beste omschreven kunnen worden als huttenleembrokken met het aanzien van te zacht gebakken baksteen 
(vnrs. 113, 146, 252 en 349).100 Ook bij deze brokken zijn afdrukken van staken aanwezig. Bij vnr. 146 zijn 
dit ronde afdrukken en ook eenmaal een platte, terwijl vnr. 349 een fijn vlechtwerk te zien geeft, waarbij 
de afdrukken horizontaal wel ongeveer parallel aan elkaar liggen, maar (sub)vertikaal net even een andere 
hoek hebben. De afdrukken bezitten een diameter van 1,5 cm. Dit brok heeft twee aangrenzende, platte 
vlakken die een hoek van 120° met elkaar maken. Vnr. 113 toont iets soortgelijks: een fijn netwerk van 
afdrukken van wat op elkaar gestapelde staken lijken (diameter 1 cm). Onder de elf brokken bevindt zich één 
verbrand exemplaar met een glad, witgrijs oppervlak. Als dit sintering is, zou het om misbaksels van te zacht 
gebakken bakstenen kunnen gaan. Een argument hiervoor is wellicht dat in één van deze kuilen (S2.34) ook 
een zacht gebakken, geelbakkend brok keramiek is gevonden (dat wel als baksteen is geclassificeerd; vnr. 
146.002). Vergelijkbare brosse fragmenten ‘baksteen’ komen uit kuilen S1.76 en S1.24. Ook het feit dat bij de 
bakstenen zelf een deels gesinterd brok (misbaksel) is aangetroffen, zou hierop kunnen wijzen (vnr. 95,003, 

98 Vnr. 59 (kuil S2.14) en vnr. 337 (kuil S6.16). Daarnaast zijn ook nog brokken aangetroffen in contexten met een gemengde inhoud 
(IJzertijd - Late Middeleeuwen).

99 Van den Broeke 1980; Sinke 2014.
100 Vnrs. 113: S2.69; 146: S2.34; 252: S6.5; 349: S7.34.
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S2.42). De meeste van deze kuilen zijn helaas ongedateerd; alleen kuil S2.24 kan op basis van het aardewerk 
tussen 1325 en 1400 worden geplaatst.
Bij deze interpretatie roepen de alom aanwezig staakafdrukken echter wel vraagtekens op.  Misschien dat 
het materiaal een combinatie laat zien van misbaksels uit een oven en een ovenwand die met vlechtwerk 
was afgedekt.

Een andere optie is dat het om twee gescheiden fenomenen gaat die toevallig bij elkaar in afvalkuilen terecht 
zijn gekomen. De brosse fragmenten met afdrukken zouden dan van ongebakken leemstenen kunnen zijn, 
zogeheten ‘zonnestenen’.  Deze werden wel gevormd, maar niet in een oven gebakken. Het vlechtwerk moet 
er dan tegenaan zijn gedrukt (en zal vervolgens opnieuw met leem zijn bepleisterd). In dat geval zou het 
‘bakken’ tijdens een brand hebben plaatsgevonden. Ongebakken leemstenen met staakafdrukken werden 
eerder aangetroffen bij een nederzetting uit de vroege Nieuwe tijd te Vlaardingen (West Nederland).101  

8.5	 Keramische objecten

In totaal zijn zes complete tot deels complete weefgewichten gevonden. Daarvan komen er vijf uit kuil S2. 70 
en is de zesde afkomstig uit de vondstrijke kuil S1.18 (afb.  8.7). Beide kuilen dateren uit de Midden-IJzertijd.

De vijf objecten die tezamen zijn aangetroffen, komen erg overeen qua vorm, afmetingen en gewicht (vnr. 
112). Ze behoren tot de blokvormig piramidale weefgewichten met horizontale doorboring, hoewel de 
piramidevorm, met bredere basis dan top, hier nauwelijks is ontwikkeld. Het gaat eerder om forse blokken 
die in de lengterichting in lichte mate taps toelopen (tabel 8.6). Het gewicht van de drie bijna complete 
exemplaren bedraagt 645 (2x) en 694 g (1x), de oppervlakken van basis, top en zijkanten zijn ruw plat. Vier 
exemplaren zijn zacht gebakken en poreus; ze waren behalve met potgruis waarschijnlijk ook organisch 
gemagerd. Het vijfde weefgewicht is ook zacht gebakken, maar niet poreus. Deze is afgebroken op de 
doorboring. De diameters van de doorboringen variëren van 1 tot 2 cm en ook  de afstand tot de top is nogal 
verschillend: deze bedraagt respectievelijk 4,  1,5, 2,7 en 2 cm tot aan de doorboring (voor volgnummers 
1-4). Alle vijf weefgewichten zijn verbrand, maar slechts drie tonen dit in de vorm van een sterke blakering. 
Bij de andere twee zijn oppervlakken afgeschilferd.

Het gewicht van 650 – 700 g is overigens niet zeer groot:  bij Denderbelle werden soortgelijke weefgewichten 
aangetroffen met een gewicht van 1,5 kg en voor exemplaren van een vindplaats bij Breda, in Nederlands 
Brabant, lag het gewicht ook in deze orde van grootte (namelijk 1,2 - 1,3 kg).102 Omdat het gewicht van de 

101 Melkert 2012b.
102 De Clercq et al. 2005; Berkvens 2004.

Afb. 8.7 Vijf blokvormige weefgewichten uit kuil S2.70 en een conisch exemplaar uit kuil S1.18.
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weefgewichten gerelateerd is aan de fijnheid van het weefsel, zullen de hier aangetroffen exemplaren bij een 
weefgetouw horen waarop een fijnere stof werd vervaardigd.  
Als opvallend detail kan nog worden opgemerkt dat uit deze kuil verder alleen nog één gerolde silex komt.

Het zesde exemplaar is anders van vorm en valt in de groep van de conische weefgewichten (vnr. 154). Het 
heeft een cirkelvormige basis en is op 6 cm hoogte afgebroken. Een doorboring is niet meer te zien, maar 
ook die zal horizontaal zijn geweest. Op de zijkant is lokaal nog waarneembaar dat het oppervlak fijn was 
afgestreken van basis naar top. Het weefgewicht is zacht gebakken, niet poreus en gemagerd met potgruis. 
Ook dit exemplaar is verbrand, waarbij de sterkste blakering zich op het breukvlak voordoet. 

Beide typen weefgewichten komen voor vanaf de Vroege IJzertijd tot aan het begin van Midden-IJzertijd.103 
Vanaf de Midden-IJzertijd komen platte, driehoekige typen met zijdelingse doorboring van de hoekpunten in 
gebruik en deze krijgen vrij snel de overhand. 

8.6	 Spreiding	in	ruimte	en	tijd

Het meeste materiaal is afkomstig uit het lagere deel van het terrein (zone 1). Hier zijn grote 
vondstconcentraties aangetroffen in een kuil uit de IJzertijd en een waterput uit de Romeinse tijd (afb. 8.9). 

Bijna al het huttenleem komt uit de vondstrijke ijzertijdkuil S1.18 - veel van de brokken zijn sterk geblakerd. 
Hier is ook een geblakerd weefgewicht aangetroffen plus het grootste deel van het natuursteen uit deze 
periode; ook dit bestaat vooral uit verbrande brokken. In een tweede ijzertijdkuil in deze zone (S2.70) zijn vijf 
complete weefgewichten gevonden; ook deze zijn geblakerd. In tegenstelling tot de vondstrijke kuil, bevat 
de kuil met de weefgewichten nauwelijks ander vondstmateriaal. Beide contexten worden op basis van het 
aardewerk in de Midden-IJzertijd geplaatst.

103 Van den Broeke 1987.

Tabel 8.6 Weefgewichten met gewicht en afmetingen.

Vnr. Context Gewicht 
(g)

Lengte 
(cm)

Breedte 
basis (cm)

Breedte 
top (cm)

Dikte 
basis (cm)

Dikte top 
(cm)

Diameter 
basis (cm)

Diameter 
doorboring (cm)

Opmerking

112-1 S2.70 694 14,0 7,0 6,0 5,5 5,0 1,8 ca. compleet
112-2 S2.70 645 12,5 7,0 7,0 6,5 5,5 2,0 ca. compleet
112-3 S2.70 645 12,5 7,5 7,0 6,5 6,0 1,5 ca. compleet
112-4 S2.70 600 12,5 7,0 6,5 6,0 5,0 1,7 L & B compleet
112-5 S2.70 525 10,0 7,0 6,5 6,0 6,0 ca. 1,0 B & D compleet
154 S1.18 353 6,0     9,0  basis compleet

Afb. 8.8 Spreiding van het materiaal uit de IJzertijd en Romeinse tijd (ov IJZ/ROM: overige 
contexten uit de IJzertijd/Romeinse tijd).
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Het Romeinse natuursteen en keramisch bouwmateriaal is bijna volledig afkomstig uit de vondstrijke 
waterput S6.85. Het bestaat uit grote fragmenten van verschillende maal- en molenstenen, tegulae en 
lateres en daarvan laten slechts enkele stukken sporen van verbranding zien. De vorm van de maal- en 
molenstenen is kenmerkend voor de Romeinse tijd; molenstenen komen vanaf de 2e eeuw in gebruik.

Op het hoger gelegen deel van de vindplaats (zone 2) is eveneens een kuil met opvallende inhoud 
blootgelegd (S9.16). Deze dateert uit het Vroeg-Neolithicum en bevatte, naast bandkeramisch aardewerk, 
een complete maalsteen. Verder is in zone 2 overwegend middeleeuwse grofkeramiek aangetroffen, daklei 
en een koolhoudende schalie-zandsteenserie. Die laatste wijst op activiteiten waarbij hitte een rol speelde. 
Het middeleeuwse natuursteen en grofkeramiek is verder verspreid over het hele terrein gevonden; alleen 
het weinige huttenleem uit deze periode concentreert zich in zone 1. 

Samengevat is de spreiding voor de opeenvolgende perioden als volgt:
 — Vroeg-Neolithicum: één kuil met bijzondere inhoud (complete maalsteen) op het hoger gelegen 

terrein.
 — Midden-IJzertijd: twee kuilen, waarvan één zeer vondstrijk met een grote concentratie verbrande 

huttenleem en één met een opvallende inhoud, namelijk vijf weefgewichten. Beide kuilen bevinden 
zich op het lager gelegen terrein; in andere grondsporen is nauwelijks materiaal (van de hier 
onderzochte categorieën) aanwezig.

 — Midden-Romeinse tijd: één waterput met zowel grote vondstconcentraties aan natuursteen en 
keramisch bouwmateriaal als een opvallende inhoud (drie verschillende maal/molensteenlopers 
plus gefacetteerde wrijf/polijststeen); deze bevindt zich op het lager gelegen terrein; in andere 
grondsporen is nauwelijks materiaal (van de hier onderzochte categorieën) aanwezig.

 — Middeleeuwen(/Nieuwe tijd): alle materiaal verspreid over het hele terrein. De datering ligt 
overwegend in de Late Middeleeuwen-B; enkele vondsten komen uit de Nieuwe tijd-A en -C. 

8.7	 Discussie en conclusies

8.7.1	 Algemeen

Van de opgraving is een grote hoeveelheid (bijna 100 kg) aan natuursteen, keramisch bouwmateriaal, 
huttenleem en keramische objecten deels gescand en deels geanalyseerd. Het materiaal is afkomstig uit 
het Vroeg-Neolithicum, de Midden-IJzertijd, de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen(/Nieuwe tijd), 
waarbij alleen de vondsten uit de laatste periode verspreid over het hele terrein zijn aangetroffen. Die uit de 
andere perioden komen geconcentreerd in slechts een viertal  grondsporen voor. Het Vroeg-Neolithicum is 
vertegenwoordigd met één kuil waarin zich, naast bandkeramisch aardewerk, ook een complete maalsteen 
bevond. De IJzertijd kent twee kuilen met opvallende inhoud, namelijk één met een grote hoeveelheid 
verbrand huttenleem (en aardewerk) plus een gefragmenteerd weefgewicht en één met vijf complete 
weefgewichten. Uit de Romeinse tijd te slotte is een waterput blootgelegd gevuld met grote fragmenten van 
verschillende maal- en molenstenen, tegulae en lateres. De neolithische kuil bevindt zich op het hogere deel 
van het terrein, de kuilen uit de IJzertijd en de waterput uit de Romeinse tijd op het lagere deel. 

Het natuursteen uit alle perioden bestaat voor een belangrijk deel uit brokken lokale zandsteen; deze 
zijn deels wel verbrand en vermoedelijk gebruikt, maar laten weinig bewerkingssporen zien. Daarnaast 
zijn echter ook een aantal opvallende stukken aanwezig. Naast de complete, neolithische maalsteen zijn 
dat vooral de grote fragmenten maal- en molenstenen uit de Romeinse waterput; daar werd bovendien 
nog een fraaie, gefacetteerde wrijf/polijststeen aangetroffen. De vondstrijke kuil uit de IJzertijd bevatte 
wel veel natuursteen, maar dit waren overwegend verbrande brokken zandsteen. Het natuursteen uit de 
Middeleeuwen bestaat voornamelijk uit brokken zandsteen, terwijl aan geïmporteerde steensoorten vooral 
fragmenten daklei aanwezig zijn plus een koolhoudende serie die geassocieerd is met steenkool.
Opvallend is de volledige afwezigheid van (maalsteen)fragmenten van vesiculaire lava voor zowel IJzertijd, 
Romeinse tijd als Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Ook Romeins, hergebruikt Romeins of middeleeuws 
natuurstenen bouwmateriaal ontbreekt. 

Het keramische bouwmateriaal dateert zowel uit de Romeinse tijd als uit de Middeleeuwen. Romeinse 
tegulae en lateres zijn overwegend als grote fragmenten aangetroffen in de waterput met maal- en 
molenstenen. Ze bezitten verschillende vormen en dikten; een opvallend kenmerk van de lateres is de 
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aanwezigheid van afgeronde, kegelvormige uitsteeksel op één van de brede vlakken – deze bevinden zich 
niet op de hoekpunten maar nabij een rand meer naar het midden toe. Daarnaast komen in grondsporen 
verspreid over het terrein ook een aantal kleinere fragmenten tegulae voor, vaak samen met middeleeuws 
aardewerk. Of deze laatste in oorsprong tot dezelfde Romeinse periode behoren als de stukken uit 
de waterput is niet duidelijk. Het middeleeuwse keramische bouwmateriaal bestaat vooral uit sterk 
gefragmenteerde baksteen, dakpan en plavuis/tegel. Hieronder bevindt zich ook een fragment machinale 
dakpan uit de Nieuwe tijd.

Het lemen bouwmateriaal is voor een groot deel afkomstig uit de vondstrijke ijzertijdkuil. Dit bestaat 
overwegend uit huttenleem, waarbij zowel brokken met (ronde) afdrukken van staken maar zonder platte 
of afgestreken oppervlakken als brokken met dunne slib/pleisterlaagjes herkend kunnen worden. Eén plat 
stuk met parallelle afdrukken loodrecht op beide platte vlakken zou een andere toepassing gehad kunnen 
hebben. Het lemen bouwmateriaal uit de Middeleeuwen onderscheidt zich op twee manieren van dat uit 
de IJzertijd. Eén groep kan als huttenleem geclassificeerd worden en dit is aanzienlijk beter verdicht, bevat 
naast ronde ook enkele rechthoekige en platte afdrukken en bij één brok is nog een dubbele, rijk organisch 
gemagerde pleisterlaag aanwezig. Een tweede groep is bros en oogt als te zacht gebakken baksteen, 
maar bezit wel duidelijke afdrukken van staken. Het zou om de resten van een lemen oven kunnen gaan, 
opgebouwd uit vlechtwerk, of wellicht om zongedroogde leemstenen waar het vlechtwerk tegenaan is 
gedrukt en die bij een brand alsnog ‘gebakken’ zijn. 

De keramische objecten bestaan uit weefgewichten en dateren uit de IJzertijd. Vijf min of meer complete, zij 
het wel deels geblakerde exemplaren zijn bijeen aangetroffen in kuil. Ze behoren alle vijf tot het piramidaal 
blokvormige type. Een zesde weefgewicht is afkomstig uit de vondstrijke ijzertijdkuil en is conisch van vorm. 
Dit exemplaar is gebarsten en geblakerd en er rest nog slechts de ronde basis.

8.7.2	 Rituelen	en	artisanale	activiteiten

Voor de vier grondsporen met grote vondstconcentraties en/of opvallende inhoud uit de prehistorie en 
Romeinse tijd wijzen de hier onderzochte materialen op een intentionele depositie. Deze heeft in het 
Vroeg-Neolithicum plaatsgevonden in een kuil op het hoger gelegen terrein en in de Midden-IJzertijd en 
Romeinse tijd in respectievelijk twee kuilen en een waterput in het lager gelegen deel van het terrein. De 
grote hoeveelheid verbrande huttenleem in de vondstrijke ijzertijdkuil lijkt op een verlatingsritueel te wijzen, 
de ijzertijdkuil met vijf weefgewichten (en daarnaast slechts een gerolde silex) zou een andere, symbolische 
handeling kunnen representeren. De Romeinse waterput ten slotte bevat niet alleen een zeer grote 
hoeveelheid natuursteen en keramisch bouwmateriaal, maar heeft tevens een opvallende inhoud. Deze 
bestaat uit grote fragmenten van drie verschillende maal- en molensteenlopers, een fraaie, gefacetteerde 
wrijf/polijststeen en daarnaast veel grote fragmenten tegulae en lateres. Op één groot aardewerkfragment 
plus enkele fragmenten bot na, zijn geen andere materialen uit deze waterput geborgen. De depositie is 
daarmee per definitie selectief geweest (zoals overigens ook al blijkt uit de maalsteenfragmenten) en een 
afvaldump is daarom minder waarschijnlijk. Overigens werd bij het proefsleuvenonderzoek waargenomen 
dat een aantal van de tegulae aan de zijkant rechtop stonden.104 Deze zouden daarmee een praktische 
functie gehad kunnen hebben ter versteviging van de waterput. Voor de maal/molenstenen en de wrijf/
polijststeen (en mogelijk het andere keramische bouwmateriaal) lijkt een symbolische depositie aannemelijk.

Voor het middeleeuwse materiaal zijn bij zowel het natuursteen als het keramische en lemen bouwmateriaal 
vooral aanwijzingen voor artisenale activiteiten. Mogelijk zijn de restanten misbaksels van bakstenen en 
het brosse type huttenleem (met afdrukken) afkomstig van een veldoven waarin bakstenen zijn gebakken. 
De fragmenten daklei zijn op het terrein hergebruikt, waarschijnlijk als handige platte stukken en minimaal 
eenmaal als slijpmateriaal. Ze zullen vanwege veroudering zijn afgehaald van een nabijgelegen, stenen 
gebouw dat hier rond de 14e eeuw moet hebben gestaan en met deze leien gedekt was. Dat zal rond die tijd 
een kerk of ander pand met status zijn geweest.

104 Devroe et al. 2014.
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8.7.3	 Aanbevelingen	voor	toekomstig	onderzoek

Een aandachtspunt bij toekomstig onderzoek betreft het zogeheten huttenleem; vanuit de veronderstelling 
dat deze brokken weinig informatie bevatten, is de belangstelling doorgaans gering en wordt dit materiaal 
zelden verder uitgewerkt. Dit betekent dat er weinig vergelijkingsmateriaal voorhanden is. De vorm en 
oriëntatie van de staak- of plankafdrukken, kwaliteit (hardheid) en pleisterlagen kunnen echter wel degelijk 
informatie geven over de bouwwijze en/of mogelijk andersoortige toepassingen. Over verschillen in 
receptuur voor de verschillende perioden, die er zeker geweest zullen zijn, is zo goed als niets bekend. Dat 
geldt in nog sterkere mate voor de toepassing van zongedroogde leemstenen. Deze ‘uitvinding’ lijkt nauw 
samen te hangen met ontwikkelingen binnen de vakwerkbouw, maar is vooralsnog in het archeologische 
archief onzichtbaar.  
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9	 Vuursteen

E. Drenth

9.1	 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn 26 vuurstenen aangetroffen met een gezamenlijk gewicht van 649,2 g. Dit aantal is 
inclusief twee artefacten van Wommersom-kwartsiet, dat als vuursteen is behandeld, omdat het eveneens 
isotrope splijtingseigenschappen heeft. De lithische vondsten zijn macroscopisch bestudeerd, waarbij de 
volgende metrische en niet-metrische kenmerken zijn geregistreerd:

 — basale afmetingen (grootste lengte, dito breedte en maximale dikte);
 — het gewicht;
 — type;
 — ongebroken/gebroken;
 — onverbrand/verbrand;
 — hoeveelheid cortex
 — type vuursteen;
 — geologische herkomst van het vuursteen;
 — bijzonderheden.

9.2	 Resultaten

9.2.1	 Typologie 

Tabel 9.1 laat de typologische samenstelling van de assemblage zien. De meerderheid betreft 
ongemodificeerde ofwel ongeretoucheerde artefacten. Vijf artefacten zijn wel geretoucheerd; deze categorie 
wordt frequent aangeduid als ‘werktuigen’. Tot slot zijn er vijf vuurstenen aanwezig die geen sporen van 
bewerking vertonen, hoewel een deel daarvan wel zwaar verbrand is. Ter nadere toelichting, de term ‘afslag/
kling’ refereert niet aan een eigenlijk type, maar is hier gebruikt om aan te geven dat het een gebroken 
ongemodificeerd artefact betreft waarvan niet duidelijk is, of het een afslag is of een kling.105

105 Theoretisch is het mogelijk dat dit artefact een fragment van een werktuig op een afslag of kling is, maar aan die mogelijkheid is 
hier gemakshalve voorbij gegaan. 

Tabel 9.1 Typologisch overzicht van het vuursteen waarin tevens het aantal gebroken en/of verbrande vuurstenen is 
aangegeven. Tussen haakjes staat het aantal inclusief een onzeker geval.

Type aantal Aantal gebroken Aantal verbrand
ongemodificeerd    
afslag 5(6) 3 3
afslag van klopsteen 1 - -
afslag/kling 2 1 1
brok 2 2 -
kern met beginnende debitage/geteste knol 1 - -
kling 4 3 -
subtotaal 15(16) 9 4
gemodificeerd    
gekerfd stuk 1 - -
geretoucheerde afslag 1 1 1
geretoucheerde afslag/kling 1 1 -
geretoucheerde kling 1 - -
klingschrabber 1 - -
subtotaal 5 2 1
overig    
natuurlijk stuk 5 1 1
subtotaal 5 1 1
Totaal 26 12 6
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Eén van de ongemodificeerde artefacten is een afslag van een klopsteen, getuige de dorsale zijde die druk 
bezet is met door kloppen ontstane butssporen (vnr. 227.002, afb. 9.1). Vermoedelijk is deze afslag een 
toevallig product dat ontstaan bij een verkeerd geplaatste slag of te harde slag van de klopsteen. 

Het gekerfde stuk (vnr. 291.001), zo kan verder worden opgemerkt, is vervaardigd op een kern met 
beginnende debitage.
Van de gemodificeerde artefacten, tot slot springt een klingschrabber het meest in het oog (vnr. 246.002, 
afb. 9.2).

Wat de afmetingen van de lithische vondsten in kwestie betreft, de afbeeldingen 9.3 en 9.4 geven de 
grootste lengte en dito breedte van achtereenvolgens de ongemodificeerde artefacten (inclusief de 
natuurlijke stukken) en de gemodificeerde artefacten. In het eerstgenoemde geval hebben de vuurstenen 
afmetingen tot 4,5 x 4 cm.  

Hoewel in verhouding de categorie ‘ongemodificeerde artefacten ‘ meer gebroken exemplaren bevat dan 
de groep van ‘gemodificeerde artefacten’(tabel 9.1), is er toch geen sprake van een statistisch significant 
verschil tussen beide.106 Hetzelfde geldt indien beide categorieën met elkaar worden vergeleken op het punt 
van de aantallen onverbrande en verbrande artefacten.107

Afbeelding 9.5 geeft weer in hoeverre de vuurstenen nog cortex dragen. Daarbij blijkt dat bij de onbewerkte 
stukken, zoals dit verwacht mag worden, het natuurlijke oppervlak (nagenoeg) volledig aanwezig is. 
Noemenswaardig is dat uit een statistisch onderzoek volgt dat ongemodificeerde en gemodificeerde 
artefacten in termen van de hoeveelheid cortex niet significant van elkaar verschillen.108

9.2.2	 Grondstof

Tabel 9.2 leert welke soorten grondstof voor de vervaardiging van de artefacten zijn gebruikt. Eénmaal blijkt 
dit vuursteen van het type Rijckholt te zijn. Het gaat om een fragment van een geretoucheerde afslag of 
kling. Hoewel de naam wellicht anders suggereert, kent Rijckholt-vuursteen in de Lage Landen verschillende 
natuurlijke primaire voorkomens. Voor zover thans bekend ligt van deze bronnen Jandrain-Jandrenouille 
het dichtst bij Brustem: op ca. 21 km ten zuidwesten. Het blijft evenwel mogelijk dat de grondstof van 
het artefact in kwestie verzameld is uit een tertiaire geologische context, dat wil zeggen uit een van de 
Maasterrassen die ten oosten van Brustem zijn gelegen. Cortex zou in dezen (enig) uitsluitsel hebben 
gegeven, maar helaas is geen natuurlijk oppervlak meer voorhanden.

106 Een two-tailed Fisher Exact Probability Test resulteert in p = 0,6169 dan wel p = 0,6351, indien een onzeker geval in de test wordt 
betrokken, terwijl α = 0,05. De statistische analyse, evenals de volgende, is uitgevoerd met VassarStats (http/vassarstats.net/).

107 Een two-tailed Fisher Exact Probability Test resulteert in p = 1 (ook indien een onzeker geval in de test wordt betrokken), terwijl α 
= 0,05.

108 Een two-tailed Kolmogorov-Smirnov test, uitgevoerd met het computerprogramma Past (nhm2.uio.no/norlex/past/download.
html), resulteert in p = 0,8408, terwijl α = 0,05.

Afb. 9.1 Afslag van een 
klopsteen (vnr. 227.002). Dorsaal 
zijn talrijke butssporen zichtbaar.

Afb. 9.2 Klingschrabber 
van de Lineaire Bandkeramiek 
(vnr. 246.002).
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Afb. 9.5 Hoeveelheid cortex per type artefact.
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Afb. 9.3 Afmetingen van de ongemodificeerde artefacten en natuurlijke stukken.
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Een ander uitgangsmateriaal zijn de maaseieren. Dit zijn vuurstenen ter grootte van ongeveer een kippenei 
die van tertiaire ouderdom zijn. Zij zijn sterk gerold, omdat zij oorspronkelijk in de branding van de zee 
lagen. In Midden-België, inclusief Brustem, zijn de maaseieren vooral te vinden op het contact vlak tussen 
tertiaire en quartaire afzettingen.109 De laatstgenoemde sedimenten kunnen minder dan een meter dik 
zijn.110 Deze locaties zijn hoofdzakelijk te vinden op interfluvia en steile dalhellingen (voornamelijk op de 
oostelijke hellingen). Voorbeelden zijn Vleugels Berg en Saffraan Berg. Kortom, het is zeer goed mogelijk dat 
de maaseieren, die als grondstof voor de artefacten uit Brustem zijn gebuikt, lokaal zijn opgeraapt. 

Eén van de klingen is, te oordelen naar de versheid van cortex, vervaardigd van gemijnd vuursteen (vnr. 
202.001). Met andere woorden, het lijkt hier te gaan om grondstof die uit de primaire geologische context 
is gewonnen. Helaas valt niet te zeggen waar dit precies moet zijn geweest, want de grondstof laat zich qua 
vuursteensoort niet typeren.

Tot slot, er zijn twee artefacten (een afslag en een kling, vnr. 125.001 en  vnr. 122.001) van Wommersom-
kwartsiet. De bron van deze grondstof is gelegen nabij Tienen, op ca. 18 km ten westen van Brustem.

9.2.3	 Datering

Op typologische en contextuele gronden kan de klingschrabber tot de vroegneolithische Lineaire 
Bandkeramiek worden gerekend.111 Het vermoeden is dat een groot deel van de vondsten, zo niet alle, 
tot deze cultuur behoren. Dit vermoeden wordt gevoed door het gegeven dat S4.6, een kuil, een relatief 

109 Goosens z.j., 19.
110 Ibidem, 14, 17-18.
111 Vgl. Cahen et alii 1986, 32 en fig. 12.

Tabel 9.2 Overzicht van de diverse grondstoffen en de geologische herkomst ervan.Tussen haakjes inclusief de onzekere gevallen.
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type        
ongemodificeerd        
afslag -1 - 1 - - 3 1
afslag van klopsteen - - - - - 1 -
afslag/kling - - - - - - 2
brok 1 - - - - 1 -
kern met beginnende debitage/ geteste knol 1 - - - - - -
kling - - 1 1 - 2 -
subtotaal 2(3) - 2 1 - 7 1
gemodificeerd        
gekerfd stuk - - - - - 1 -
geretoucheerde afslag - - - - - 1 -
geretoucheerde afslag/kling - 1 - - - - -
geretoucheerde kling - - - - 1 - -
klingschrabber - - - - - - 1
subtotaal - 1 - - 1 2 1
overig        
natuurlijk stuk 4 - - - - 1 -
subtotaal - -  - - 1 -
Totaal 6(7) 1 2 1 1 10 4
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grote verzameling vuurstenen artefacten én lineair-bandkeramisch aardewerk heeft opgeleverd (tabel 9.2). 
Daaronder bevindt zich een afslag van een vuurstenen klopsteen. Het laatstgenoemde type is uit lineair-
bandkeramische context goed bekend.112 Ook in een andere kuil, S9.20, werd een vuurstenen artefact, een 
afslag, vergezeld door aardewerk van de Lineaire Bandkeramiek (tabel 9.2). Wel werd in deze kuil tevens een 
scherf uit de ijzertijd aangetroffen, maar deze kan intrusief zijn. Eenzelfde verklaring zou gegeven kunnen 
worden in het geval van de overige grondsporen waarin silices geassocieerd zijn met ijzerkeramiek; het 
gaat hier overigens om midden-ijzertijdaardewerk zoals de keramische studie leert (zie hoofdstuk 5 van het 
huidige rapport). Een alternatieve verklaring is dat in de Midden-IJzertijd ter plekke gevonden vuurstenen 
artefacten zijn hergebruikt.  Een lineair-bandkeramische origine is daarbij aannemelijk. Ter plaatse (lees: 
in het opgravingsmateriaal) is aan prehistorisch aardewerk alleen vroegneolithische en ijzertijdkeramiek 
aangetroffen. Voorts zijn enkele vondsten gedaan, zoals genoemd, die goed passen binnen het typologische 
spectrum van de Lineaire Bandkeramiek. Daaraan mogen de twee artefacten van Wommersom-kwartsiet 
uit Brustem worden toegevoegd. Er zijn verscheidene lineair-bandkeramische artefacten uit Midden-België 
bekend die van deze  grondstof zijn vervaardigd.113

9.3	 Type site

Bij de verslaggeving over het handgevormde aardewerk is reeds uiteengezet hoe moeilijk een duiding van 
de site is. De hier besproken lithische vondsten werpen geen nieuw licht op deze problematiek. Vooral 
omdat het, zoals zojuist gememoreerd, niet geheel duidelijk in hoeverre het vuursteen intrusief dan wel 
hergebruikt is in de IJzertijd. Van de keramiekvoerende sporen kan alleen 4.6 met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid als een gesloten ofwel zuiver assemblage worden beschouwd. Omdat het vuursteen een 
mix van onverbrande en verbrande artefacten is en de geassocieerde keramiek sterk fragmentarisch is, lijkt 
dit ensemble gedumpt afval te zijn.  

Tabel 9.3 laat, ten slotte, zien dat alle lithische vondsten uit antropogene grondsporen afkomstig zijn.

112 Ibidem, 36 en fig. 19.
113 Lodewijckx 2009, 41-43 and fig. 7.20 en 7.21.

Tabel 9.3 Het vuursteen: verspreiding naar context en associaties met handgevormd aardewerk.  

Context Vondsten Associaties met aardewerk
kuil   
S1.18 1x afslag, 1x kling (Wommersom-

kwartsiet), 1x geretoucheerde afslag/
kling en 2x natuurlijk stuk

midden-ijzertijdkeramiek

S1.56 1x brok ---
S1.159 1x afslag (Wommersom-kwartsiet) ---
S2.1 1x brok ---
S2.13 1x afslag(?) ---
S2.42 1x geretoucheerde kling ---
S2.69 1x natuurlijk stuk midden-ijzertijdkeramiek
S2.70 1x natuurlijk stuk midden-ijzertijdkeramiek
S4.1 1x kling ---
S4.6 2x afslag, 1x afslag van klopsteen, 

1x afslag/kling, 1x kling en 1x 
geretoucheerde afslag 

Lineaire Bandkeramiek

S4.15 1x afslag/kling, 1x kern met beginnende 
debitage/geteste knol

midden-ijzertijdkeramiek

S4.96 1x gekerfd stuk ---
S5.14 1x klingschrabber midden-ijzertijdkeramiek
S9.20 1x afslag Lineaire Brandkeramiek en 

midden-ijzertijdkeramiek
S10.35 1x kling midden-ijzertijdkeramiek
paalkuil   
S2.46 1x natuurlijk stuk ---
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10 Archeozoölogie

H. van Engeldorp-Gastelaars

10.1	 Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn dierlijke resten aangetroffen welke overwegend in goede 
staat verkeren. De meeste fragmenten zijn afkomstig uit kuilen uit de perioden IJzertijd, Volle en Late 
Middeleeuwen. Er zijn ook enkele fragmenten aangetroffen uit de periode Lineaire bandkeramiek (LBK). Dit 
is opmerkelijk, omdat organische vondsten uit die periode vaak niet zo goed bewaard blijven in leemgrond. 
De aanwezigheid van dierlijke resten op archeologische vindplaatsen geeft aan dat mensen op deze locatie 
dieren hebben gehouden, gebruikt en/of gegeten. Een analyse van het botmateriaal kan meer inzicht 
verschaffen in welke dieren er voorkwamen en waar ze voor gebruikt werden. Ook kan er meer inzicht 
verkregen worden in de lokale voedseleconomie.

10.2	 Methoden

De assemblage is verdeeld in twee groepen die op verschillende wijze zijn onderzocht. De eerste groep 
beslaat de fragmenten die uit contexten komen die gedateerd kunnen worden aan de hand van andere 
vondsten en onderdeel uitmaken van een grotere vindplaats. Deze zijn uitgebreid geanalyseerd en per 
periode beschreven. Het gaat om botmateriaal uit 15 kuilen en één waterput. Dit komt neer op 1338 
fragmenten bot met een totaalgewicht van ruim 7,3 kilogram. Omdat sommige fragmenten tijdens de 
analyse aan elkaar bleken te passen, blijft er in totaal een aantal van 713 elementen over (n). Voor elk 
van deze elementen zijn, waar mogelijk, de volgende gegevens genoteerd: diersoort, skeletelement, 
percentage aanwezig per element, aantal fragmenten, linker of rechter element, leeftijd, sexe en specifieke 
kenmerken zoals hak- en/of snijsporen of sporen van verbranding, vraat of pathologische aandoeningen. 
Van sommige assemblages kon worden vastgesteld dat het om elementen van eenzelfde dier ging zodat 
het MNI (Minimum Number of Individuals) achterhaald kon worden. Al deze gegevens zijn vastgelegd in 
een databestand dat is opgebouwd conform het Laboratorium protocol Archeozoölogie.114 Een compleet 
overzicht van alle gedetermineerde fragmenten is opgenomen in bijlage 11. Onderaan staat een uitleg bij de 
gehanteerde terminologie.
Het botmateriaal in de tweede groep beslaat de losse vondsten uit niet-dateerbare contexten. Dit zijn 117 
losse fragmenten, die na re-fitten uit 86 elementen bleken te bestaan van ca. 3,3 kilogram. Deze fragmenten 
zijn beknopt geanalyseerd en hiervan zijn de volgende zaken vastgesteld: diersoort, skeletelement, 
percentage aanwezig per element, aantal fragmenten en eventuele specifieke kenmerken.

De conservering van botmateriaal is uit te drukken in de mate van broosheid, de verwering en de 
fragmentatie van de botten.115 Tussen de verschillende delen van het onderzoeksgebied is voor wat betreft 
broosheid en verwering geen onderscheid te maken. De 16 fragmenten die wel verweerd zijn, komen uit 
losse contexten. Op deze elementen is het lastig om snijsporen of pathologieën waar te nemen. Het meeste 
botmateriaal is goed geconserveerd: het is nauwelijks broos en weinig verweerd. 
De broosheid van het materiaal heeft zijn weerslag op de fragmentatie. Bij de fragmentatie spelen 
echter ook andere factoren een rol, zoals pre- en postdepositionele processen (bijvoorbeeld menselijke 
handelingen voordat het bot is begraven, of processen die plaatsvinden in de bodem zoals de opgraving 
zelf). De elementen uit groep 2 zijn overwegend zwaar gefragmenteerd (de kiezen buiten beschouwing 
gelaten). Voor de Middeleeuwen geldt de laagste fragmentatiegraad, net als voor de LBK. De elementen uit 
de IJzertijd zijn sterk gefragmenteerd. 

Tijdens de determinatie is het niet mogelijk geweest om onderscheid tussen schaap en geit te kunnen 
maken. Daarom wordt deze als één categorie gezien. Sommige zoogdierresten konden niet meer op soort 
worden gebracht, maar nog wel worden ingedeeld naar diergrootte. Soortbepaling is vooral lastig bij kleine 
fragmenten van wervels en ribben. De volgende indeling wordt dan gehanteerd. Paarden en runderen 

114 Lauwerier 1997.
115 Huisman et al. 2006.
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worden tot de grote zoogdieren (LM) gerekend. Varkens, schapen/geiten en honden zijn middelgrote 
zoogdieren (MM) en katten en hazen zijn kleine zoogdieren (SM). Wanneer helemaal niet vast te stellen 
is om welke diersoort of welk element het gaat omdat het fragment bijvoorbeeld heel klein is of geen 
diagnostische kenmerken vertoont, wordt dit weergegeven als ‘indet’ (niet determineerbaar). 

Verschillende onderzoeksmethoden zijn gebruikt bij de interpretatie van de leeftijd waarop een dier is 
gestorven. Dit is gedaan met behulp van de postcraniale (niet tot de schedel behorende) botten. Vooral 
pijpbeenderen leveren leeftijdsgegevens. Bij een volwassen dier is zowel de proximale (dichtst bij de 
wervelkolom liggende) als de distale (verst van de wervelkolom verwijderde) epifyse (uiteinde van een 
pijpbeen) vergroeid met de diafyse (het middendeel of de schacht). De leeftijd waarop deze vergroeiing 
ongeveer plaatsvindt, is geïnventariseerd.116 Een schatting van de leeftijd met behulp van gebitselementen 
vindt plaats aan de hand van de doorbraak, wisseling en slijtage van de kiezen. Voor de aanduiding van 
de slijtage op de kiezen van rund en schaap/geit is de methode van Grant gebruikt.117 De indeling van de 
leeftijdsgroepen is gebaseerd op Hambleton.118 Bij de schatting van de leeftijd van paarden is gebruik 
gemaakt van de kroonhoogtes van de gebitselementen.119 De leeftijd waarop de dieren zijn geslacht kan 
informatie over hun gebruik geven. Runderen bijvoorbeeld, die alleen voor het vlees zijn gehouden worden 
geslacht op de optimale slachtleeftijd tussen de 2-4 jaar. Kalveren zijn enerzijds mogelijk een natuurlijke 
dood gestorven, maar kunnen anderzijds ook zijn geslacht om de melk beschikbaar te maken voor 
menselijke consumptie.

Informatie over de slachtmethoden is verkregen uit de verdeling van de skeletelementen en van de locatie 
van slachtsporen in de vorm van hak- of snijsporen op de botten. Bij de interpretatie van de verdeling van 
de skeletelementen zijn twee aspecten van belang: het onderscheid in slacht- en consumptieafval en het 
opdelen van de elementen naar vleeskwaliteit. Wat het eerste punt betreft worden hier hoornpitten en 
alle elementen van de onderpoten (middenhands- en voetsbeenderen, hand- en voetwortelbeentjes en 
teenkootjes) als slachtafval beschouwd. De overige elementen, dus met inbegrip van de craniale beenderen 
(schedel, boven- en onderkaak), worden tot het consumptieafval gerekend. Een uitzondering op dit punt 
moet worden gemaakt voor de onderpoten van varken: deze bevatten meer vlees dan die van runderen, 
schapen en geiten en dienen om die reden tot het consumptieafval te worden gerekend. Voor de indeling 
van de elementen naar vleeskwaliteit is grotendeels de methode van Uerpmann gevolgd.120 Hierbij wordt 
een indeling gehanteerd in drie klassen, waarbij A en B het consumptieafval omvatten, en C het slachtafval 
(opnieuw met uitzondering van de onderpoten van varken):

A. Vleesrijke delen: wervels (vertebrae), schouderblad (scapula), opperarmbeen (humerus), 
bekken (pelvis) en dijbeen (femur);

B. Vleesarme delen: schedel (cranium), onder- en bovenkaak (mandibula en maxilla), ribben 
(costae), spaakbeen (radius), ellepijp (ulna), scheenbeen (tibia) en kuitbeen (fibula);

C. Delen met zeer weinig of geen vlees: hoornpitten en gewei, middenhands- en voetsbeenderen 
(metapodia), hand- en voetwortelbeentjes (carpalia en tarsalia) en teenkootjes (phalanges). 

 
Bij klasse C moet eveneens opgemerkt worden, dat de aanwezigheid van deze botelementen kan wijzen op 
het ambacht van een leerlooier. De huiden werden namelijk vaak door de slager inclusief de onderpoten of 
het achterhoofd geleverd.

Bij verbrande botten is er een indeling gemaakt op mate van verbranding van 1 t/m 3. Bij 1 vertoont een 
bot roetvlekken, bij 2 is een bot zwartgeblakerd en vertoont het lichte barsten, bij 3 is een bot compleet 
gecalcineerd en bevat het veel haarscheuren. Botten die onderdeel uitmaakten van het kookproces vertonen 
soms sporen van fase 1, soms 2. Botten die daadwerkelijk geheel verbrand zijn, vertonen de kenmerken van 
fase 3. Deze hebben in een vuur gelegen met hoge temperatuur. Dit hoorde niet meer bij het kookproces 
maar duidt op verbranding van afval, of een (natuurlijke) brand.

116 Habermehl 1975.
117 Grant 1982.
118 Hambleton 1999.
119 Levine 1982.
120 Uerpmann 1973.
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Omdat de inhoud van de kuilen tijdens de opgraving niet is gezeefd, is het zeer waarschijnlijk dat kleine 
botfragmenten van grote zoogdieren zelf of bijvoorbeeld vis en vogel over het hoofd zijn gezien. Alleen de 
grote fragmenten werden verzameld en daarom is het beeld wat hier geschetst wordt wat betreft dierlijke 
consumptie mogelijk niet compleet. In het zeefresidue van de macrobotanische monsters werden echter 
geen kleine botfragmenten waargenomen. 

10.3	 Resultaten

In dit hoofdstuk worden per periode de aangetroffen dierlijke resten besproken, met tenslotte de losse 
fragmenten zonder datering.

10.3.1	 Lineaire	Bandkeramiek	(LBK)

Uit de tijd van de Lineaire Bandkeramiek werden in één kuil twaalf botfragmenten aangetroffen, die 
tot zeven verschillende elementen behoren (tabel 10.1 en afb. 10.1). Vertegenwoordigd is vooral paard 
(n=5) met delen van het achterbeen, mogelijk van één dier. Van rund is een klein fragment van een radius 
aanwezig en het laatste fragment kon niet op soort worden gebracht doordat het een zeer klein fragment 
was, waarschijnlijk een pijpbeen van een groot zoogdier. Het runderbot en ondetermineerbare bot bevatten 
een hakspoor. Het hielbeen van het paard was aangevreten door een hond. Dit betekent dat het dier niet 
meteen begraven is nadat het stierf zodat de hond nog tijd had om op het bot te knagen. Het is niet duidelijk 
of er een compleet paardskelet begraven is of slechts delen. In het laatste geval is het logisch te redeneren 
dat het dier nog ergens voor is gebruikt, mogelijk voor consumptie of voor de onderdelen, zoals de huid en 
losse botten. 

10.3.2	 IJzertijd

De dieren uit de IJzertijd worden vertegenwoordigd door fragmenten van rund en varken met in mindere 
mate schaap/geit, paard en vogel die in een 6-tal kuilen werden aangetroffen (tabel 10.2 en afb. 10.2). Door 
de hoge fragmentatiegraad van de botten, waren er veel fragmenten niet op soort te brengen (ca. 74%). 

De 14 elementen die aan rund kunnen worden toegeschreven zijn afkomstig uit de kop (o.a. hoornpitten 
en onderkaak) en de voor- en achterpoten (tabel 10.3). Zowel de vleesrijke als vleesarme delen zijn 
vertegenwoordigd. Vier van de elementen vertonen hak-en snijsporen en één element is aangeknaagd 

Tabel 10.1 Aangetroffen diersoorten uit de Lineaire Bandkeramiek.

 Aantal  fragmenten n Hakspoor Snijspoor Vraatspoor Brandspoor fase 1-3
rund 3 1 1 - - -
paard 8 5 - - 1 -
lm 1 1 1 - - -
Totaal: 12 7 2 - 1 -
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Afb. 10.1.  Spectrum dierlijke resten per soort uit de Lineaire Bandkeramiek. 
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snijspoor midden op de schacht bij een opperarmbeen is ontstaan tijdens het lossnijden van het vlees. Geen 
enkel botelement is compleet. Hierdoor is het niet mogelijk een leeftijdsbepaling te doen voor de 
elementen. Er zijn in ieder geval geen kalveren aanwezig.  
 
Tabel 10.2. Aangetroffen diersoorten uit de IJzertijd. 

  Aantal 
fragmenten n Hakspoor  Snijspoor  Vraatspoor  Brandspoor 

fase 1-3  

rund 17 14 2 2 1 - 

paard 3 3 - 1 - - 

varken 16 12 - - 2 2 (fase 3) 

schaap/geit 5 5 - - - - 

vogel 4 4 - - - - 

lm 69 67 4 2 4 1 (fase 3) 

mm 42 38 1 2 3 10 (fase 3) 

sm 1 1 - - - - 

indet 1 1 - - - 1 (fase 2) 

Totaal: 158 145 7 7 10 14 

 
 

Afb. 10.1 Spectrum dierlijke resten per soort uit de Lineaire Bandkeramiek.
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door een hond. Een hakspoor op de hoornpit duidt aan dat die van de schedel is gescheiden, mogelijk nog 
vastzittend aan de huid. Dit geldt ook voor een snijspoor op een middenvoetsbeen. Een andere hakspoor 
door het bekken duid op het in stukken verdelen van het karkas en het loshakken van de ledematen. Een 
snijspoor midden op de schacht bij een opperarmbeen is ontstaan tijdens het lossnijden van het vlees. 
Geen enkel botelement is compleet. Hierdoor is het niet mogelijk een leeftijdsbepaling te doen voor de 
elementen. Er zijn in ieder geval geen kalveren aanwezig. 

Van het varken zijn vooral elementen aanwezig uit de schedel en onderkaak, de poten en de romp. Er zijn 
geen hak-of snijsporen aangetroffen, maar een schouderblad en een opperarmbeen vertonen knaagsporen 
van een hond. Ook zijn er een tweetal vingerkootjes die zijn gecalcineerd. Deze hebben voor langere tijd 
in een zeer heet vuur gelegen. Dit is geen manier om voedsel te bereiden maar om afval te verbranden. Er 
zijn twee onderkaken en een fragment van een bovenkaak gevonden met enkele tanden en kiezen erin. Op 
basis daarvan kan worden gesteld dat één dier stierf toen het net was geboren en een ander tussen de 21-23 
maanden was.121 De aangetroffen pijpbeenderen zijn grotendeels vergroeid wat erop duidt dat zowel jonge 
als oudere varkens werden geslacht. Zowel de vleesrijke als vleesarme delen zijn vertegenwoordigd. 

Van schaap/geit werden fragmenten van twee opperarmbeenderen, een onderkaak en een losse kies 
gevonden. De opperarmbenen bestaan alleen uit de schachten. De onderkaak bevat een gedeeltelijk 
melkgebit en op basis daarvan kan worden gesteld dat het dier tussen de 5 en 7 maanden oud was toen het 
stierf.122 Ook deze botten zijn incompleet. Er werden geen sporen op aangetroffen.

121 Groot, 2010.
122 Groot 2010.

Tabel 10.2 Aangetroffen diersoorten uit de IJzertijd.

 Aantal fragmenten n Hakspoor Snijspoor Vraatspoor Brandspoor fase 1-3 
rund 17 14 2 2 1 -
paard 3 3 - 1 - -
varken 16 12 - - 2 2 (fase 3)
schaap/geit 5 5 - - - -
vogel 4 4 - - - -
lm 69 67 4 2 4 1 (fase 3)
mm 42 38 1 2 3 10 (fase 3)
sm 1 1 - - - -
indet 1 1 - - - 1 (fase 2)
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Afb. 10.2.  Spectrum dierlijke resten uit de IJzertijd. 
 
Van het varken zijn vooral elementen aanwezig uit de schedel en onderkaak, de poten en de romp. Er zijn 
geen hak-of snijsporen aangetroffen, maar een schouderblad en een opperarmbeen vertonen knaagsporen 
van een hond. Ook zijn er een tweetal vingerkootjes die zijn gecalcineerd. Deze hebben voor langere tijd in 
een zeer heet vuur gelegen. Dit is geen manier om voedsel te bereiden maar om afval te verbranden. Er zijn 
twee onderkaken en een fragment van een bovenkaak gevonden met enkele tanden en kiezen erin. Op basis 
daarvan kan worden gesteld dat één dier stierf toen het net was geboren en een ander tussen de 21-23 
maanden was.121 De aangetroffen pijpbeenderen zijn grotendeels vergroeid wat erop duidt dat zowel jonge 
als oudere varkens werden geslacht. Zowel de vleesrijke als vleesarme delen zijn vertegenwoordigd.  
 
Tabel 10.3. Overzicht van de aangetroffen skeletelementen per diersoort (tanden en kiezen niet meegeteld). 
  rund paard schaap/geit varken vogel lm mm Totaal 

cranium - - - 2 - 2 13 17 

mandibula 1 - 1 2 - - - 4 

hoornpit 3 - - - - - - 3 

vertebra - - - 1 - - 2 3 

costa - - - - - 28 11 39 

scapula 1 - - 1 - 1 - 3 

humerus 1 - 2 1 - 1 1 6 

radius/ulna 2 1 - - - 3 - 6 

pelvis 2 - - - - 1 1 4 

sacrum - - - - - 1 1 2 

tibia/fibula 1 - - - - - 1 2 

metatarsus 1 - - 2 - - - 3 

phalange - 1 - 2 - - - 3 

 

 

121
 Groot, 2010. 

Afb. 10.2 Spectrum dierlijke resten uit de IJzertijd.
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Kleine fragmenten van paard werden aangetroffen in drie verschillende kuilen. Er werd een teenkoot met 
een snijspoor, een wortelbeentje uit de voet en een klein fragment van een radius gevonden. Alle elementen 
zijn vergroeid. Het wortelbeentje vertoonde een ruw gewrichtsoppervlak, wat meestal voorkomt bij oudere 
dieren. Van paard wordt meestal aangenomen dat het niet werd gegeten. Het voorkomen van deze losse 
fragmenten, waarvan één met een snijspoor doet toch vermoeden dat paarden na hun dood gebruikt 
werden voor consumptie of anderszins. Gedacht kan worden aan het gebruiken van de huid. 

Van een vogel werden vier kleine fragmenten van pijpbeenderen aangetroffen. Aangezien het alleen om 
schachtfragmenten gaat kon niet worden vastgesteld om welke vogelsoort of welk skeletelement het ging. 

Ongeveer 74% van de aangetroffen elementen kon niet op soort worden gebracht. Het gaat vooral om 
ribfragmenten en kleine fragmenten van pijpbeenderen. Vijf elementen hebben haksporen en vier 
elementen hebben snijsporen. Maar liefst zeven elementen zijn door honden aangevreten. Het gaat in alle 
gevallen om pijpbeenderen waar de epifysen afgeknaagd zijn. Twaalf fragmenten zijn gecalcineerd door 
verbranding. Het merendeel van de fragmenten lijkt zodoende consumptieafval te zijn.

10.3.3	 Romeinse	tijd

De context uit de Romeinse tijd (waterput S6.85) heeft een kleine hoeveelheid botmateriaal opgeleverd. 
In de put werden een onderkaak van een varken in twee delen en een middenvoetsbeen van een rund 
in aangetroffen (tabel 10.4). De varkenskaak bevatte enkele kiezen waaruit blijkt dat het dier tussen de 
21 en 23 maanden oud was toen het stierf. Het middenvoetsbeen van het rund was slechts voor de helft 
compleet want de uiteinden waren weggevreten door een hond. Ook zat er een snijspoor op het bot. Beide 
fragmenten zullen consumptieafval zijn.

10.3.4	 Volle/Late	Middeleeuwen

Uit de periode van de Volle en Late Middeleeuwen zijn de meeste fragmenten afkomstig: 1165 fragmenten 
die na refitten tot 559 elementen bleken te behoren (tabel 10.5 en afb. 10.3). Tijdens de determinatie bleken 
er meerdere min of meer complete skeletten aanwezig te zijn van vooral jonge varkens en runderen. Dit 
verklaart eveneens het hoge aantal losse fragmenten: de epifysen waren nog niet vergroeid. Zo kan één 

Tabel 10.3 Overzicht van de aangetroffen skeletelementen per diersoort (tanden en kiezen niet meegeteld).

 rund paard schaap/geit varken vogel lm mm Totaal
cranium - - - 2 - 2 13 17
mandibula 1 - 1 2 - - - 4
hoornpit 3 - - - - - - 3
vertebra - - - 1 - - 2 3
costa - - - - - 28 11 39
scapula 1 - - 1 - 1 - 3
humerus 1 - 2 1 - 1 1 6
radius/ulna 2 1 - - - 3 - 6
pelvis 2 - - - - 1 1 4
sacrum - - - - - 1 1 2
tibia/fibula 1 - - - - - 1 2
metatarsus 1 - - 2 - - - 3
phalange - 1 - 2 - - - 3
pijpbeen indet - - - - 4 28 9 41
Totaal 12 2 3 11 4 65 39 136

Tabel 10.4 Aangetroffen diersoorten uit de Romeinse tijd.

 Aantal fragmenten n Hakspoor Snijspoor Vraatspoor Brandspoor fase 1-3
rund 2 1 - - - -
varken 1 1 - 1 1 -
Totaal 3 2 - 1 1 -
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element nog uit drie of vier fragmenten bestaan. De dierbegravingen zullen per context worden besproken. 
Als de large mammals en medium mammals buiten beschouwing worden gelaten en alleen gekeken wordt 
naar het MNI dan zijn er minstens 17 individuen, waarvan zes runderen, vijf varkens, vier paarden en twee 
schaap/geiten (afb. 10.4). De overige, “losse” elementen behoorden tot paard, varken en schaap/geit. Dit 
waren 135 fragmenten van 42 elementen. 

Tabel 10.5 Aangetroffen diersoorten uit de Volle en Late Middeleeuwen.

 Aantal fragmenten n MNI % MNI Hakspoor Snijspoor Vraatspoor Brandspoor fase 
1-3

rund 598 297 6 11,7 4 7 - -
paard 46 4 4 7,9 - - - -
varken 483 222 5 9,8 2 - - 1 (fase 1)
schaap/geit 2 2 2 3,9 - - - -
lm 12 12 12 23,6 - - - -
mm 7 5 5 9,8 - - - -
indet 17 17 17 33,3 - - - -
Aantal 1165 559 51 100 6 7 - 1

Brustem, Kapelhof 
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Afb. 10.4. Spectrum op soort gebrachte dierlijke resten uit de Volle en Late Middeleeuwen op basis van 
MNI. 
 
Van paarden waren een drietal wervelfragmenten aanwezig en een onderkaak met alle tanden en kiezen 
erbij. De aanwezigheid van hoektanden doet vermoeden dat het om een hengst gaat. De kiezen en kaak 
vertoonden enige afwijkingen. De kaak staat scheef waardoor de linkerrij kiezen minder ver was afgesleten 
dan de rechterrij kiezen. Ook zat er een haakkies tussen. Dit is een kies waarbij aan de voorkant de boven- 
en onderkies niet netjes op elkaar aansluiten waardoor de onderkies niet in een horizontaal vlak afslijt, maar 
de kroon aan de voorkant hoog blijft. Dit kan voor veel problemen zorgen, aangezien zo’n scherpe punt in 
de mond van het paard de tong en wang continu kan beschadigen. Aan de onderzijde van de kaak zat ter 
hoogte van de tweede kiezen een kleine botwoekering. De kroonhoogte kan, zoals eerder gezegd, gebruikt 
worden om de leeftijd te bepalen. Aangezien de kiezen links en rechts niet gelijk zijn afgesleten (er zit 1,2 
cm verschil tussen) wordt de leeftijd van het paard ingeschat op 6,5 tot 7,5 jaar.123 Geen van de 
paardenbotten vertoonde slachtsporen. 
 
Van varken was er een knieschijf van een jong dier en een fragment van een dijbeen aanwezig. De knieschijf 
behoorde tot een jong dier aangezien de botstructuur nog zeer licht en broos was.  
 
Van schaap/geit waren er enkele fragmenten aanwezig van een linker en rechter onderkaak die gezien het 
formaat mogelijk tot hetzelfde dier behoorden. Er waren alleen een melkkies en de eerste ware kies 
aanwezig. Op basis hiervan is het niet met zekerheid te zeggen hoe oud het dier is, maar in ieder geval 
jonger dan een jaar.124 
 
De overige losse elementen uit de Volle- en Late Middeleeuwen konden niet op diersoort worden gebracht 
maar bestonden vooral uit rib- en wervelfragmenten en uit onvergroeide pijpbeen- en bekkenfragmenten. 
 
Dierbegravingen uit de Volle/Late Middeleeuwen 

 

 

123
 Groot 2010. 

124
 Groot 2010. 

Afb. 10.4 Spectrum op soort gebrachte dierlijke resten uit de Volle en Late Middeleeuwen op basis van MNI.
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Van paarden waren een drietal wervelfragmenten aanwezig en een onderkaak met alle tanden en kiezen 
erbij. De aanwezigheid van hoektanden doet vermoeden dat het om een hengst gaat. De kiezen en kaak 
vertoonden enige afwijkingen. De kaak staat scheef waardoor de linkerrij kiezen minder ver was afgesleten 
dan de rechterrij kiezen. Ook zat er een haakkies tussen. Dit is een kies waarbij aan de voorkant de boven- 
en onderkies niet netjes op elkaar aansluiten waardoor de onderkies niet in een horizontaal vlak afslijt, maar 
de kroon aan de voorkant hoog blijft. Dit kan voor veel problemen zorgen, aangezien zo’n scherpe punt in 
de mond van het paard de tong en wang continu kan beschadigen. Aan de onderzijde van de kaak zat ter 
hoogte van de tweede kiezen een kleine botwoekering. De kroonhoogte kan, zoals eerder gezegd, gebruikt 
worden om de leeftijd te bepalen. Aangezien de kiezen links en rechts niet gelijk zijn afgesleten (er zit 1,2 cm 
verschil tussen) wordt de leeftijd van het paard ingeschat op 6,5 tot 7,5 jaar.123 Geen van de paardenbotten 
vertoonde slachtsporen.

Van varken was er een knieschijf van een jong dier en een fragment van een dijbeen aanwezig. De knieschijf 
behoorde tot een jong dier aangezien de botstructuur nog zeer licht en broos was. 

Van schaap/geit waren er enkele fragmenten aanwezig van een linker en rechter onderkaak die gezien 
het formaat mogelijk tot hetzelfde dier behoorden. Er waren alleen een melkkies en de eerste ware kies 
aanwezig. Op basis hiervan is het niet met zekerheid te zeggen hoe oud het dier is, maar in ieder geval 
jonger dan een jaar.124

De overige losse elementen uit de Volle- en Late Middeleeuwen konden niet op diersoort worden gebracht 
maar bestonden vooral uit rib- en wervelfragmenten en uit onvergroeide pijpbeen- en bekkenfragmenten.

Dierbegravingen	uit	de	Volle/Late	Middeleeuwen
In kuil S5.16 werden 357 skeletfragmenten aangetroffen die uit 199 elementen bleken te bestaan. Van de 
romp en ledematen kon een MNI van twee kalveren worden vastgesteld. Echter, de aanwezigheid van drie 
linker kaakdelen zou wijzen op minimaal drie individuen (of in een zeer zeldzaam geval, een kalf met twee 
koppen). Dat het om complete dieren gaat, is tijdens het veldwerk niet herkend.
Aan de hand van de gebitselementen kon worden vastgesteld dat het twee dieren waren die gestorven zijn 
binnen 3 weken na de geboorte. Het derde dier was tussen de 3 en 6 weken oud.125 
Op een bovenbeen, twee scheenbenen, een middenvoetsbeen en een teenkoot werden snijsporen 
aangetroffen. De aanwezigheid van zoveel skeletelementen wijst erop dat de dieren zeer waarschijnlijk 
niet voor de vleesconsumptie zijn gebruikt. De jonge leeftijd doet denken aan ziekte of overlijden bij de 
geboorte. De snijsporen wijzen er echter op dat er toch delen van het lichaam zijn verwijderd. Gezien de 
locatie is de huid mogelijk weggehaald. Het vel van zeer jonge kalveren is namelijk heel zacht en ook bij 
uitstek geschikt om perkament van te maken.

In kuil S6.109 werd een bijzondere vondst gedaan. Hier werd in een aardewerken pot een skelet van een 
kalf aangetroffen (afb. 10.5). Het bestond uit 175 fragmenten die behoorden tot 76 elementen. Alle delen 
behalve de schedel waren aanwezig. Alle elementen waren onvergroeid, maar door het ontbreken van de 
schedel kan de leeftijd niet nauwkeurig worden vastgesteld. Qua formaat komen de botten overeen met 
die van de andere kalfjes. Een schatting van de leeftijd is tussen de 3 en 6 weken oud. Er zijn vier haksporen 
gezien op poten en het bekken. Snijsporen zijn aangetroffen op een opperarmbeen. Ook vertoont een 
dijbeen roetvlekken. Een dergelijke begraving uit de Middeleeuwen is niet gewoon. Gezien de hak-snij- en 
brandsporen is de meest logische verklaring dat het dier in één keer geslacht en opgegeten is en dat de 
restjes met een (kapotte) pot weggegooid in een afvalkuil. Er werden geen andere botfragmenten dan die 
van het kalf aangetroffen. 

123 Groot 2010.
124 Groot 2010.
125 Silver 1969.
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In kuil S3.1 werden twee biggen aangetroffen samen met nog enkele losse botfragmenten die hiervoor al zijn 
besproken (afb. 10.6 en afb. 10.7). Vondstnummer 235 bevatte delen van de schedel, romp en ledematen. 
Alle elementen waren onvergroeid. Door het ontbreken van kiezen is het moeilijk een leeftijd te bepalen. 
Gezien de grootte van de elementen en de broze staat waarin ze verkeren lijkt het te gaan om een big van 
maximaal 3 maanden oud. Er werden geen sporen op de botten aangetroffen. Vondstnummer 150 bevatte 
slechts delen van de poten. Op een scheenbeen bevond zich een snijspoor. Alle botten zijn onvergroeid. Ook 
hier ontbreken kiezen. Gezien de broze staat van de botten lijkt het om een big te gaan met een geschatte 
leeftijd van maximaal 3 maanden.  

In kuil S3.2 werden het skelet van een varken en delen van het skelet van een kalf aangetroffen (afb. 10.8 
en 10.9). Van het varken waren delen van de schedel, de romp en voornamelijk de voorpoten aanwezig. 
Alle botten waren onvergroeid. Een linker ellepijp vertoonde bovenaan wat botwoekering. Dit kan ontstaan 
zijn na een trauma zoals een breuk. In de kaak was de tweede ware kies zichtbaar in de kaakholte. Dit zou 

Afb. 10.5 S6.109, vnr. 325. In rood de aangetroffen 
delen van het kalfskelet. Rechts zoals het skelet in het veld 
is aangetroffen: in fragmenten van een aardewerken pot.

Afb. 10.6 S3.1, vnr. 235. In rood de aanwezige 
delen van het skelet van een jong varken.

Afb. 10.7 S3.1, vnr. 150. In rood de 
aanwezige delen van het bigskelet. 
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betekenen dat het dier tussen de 9 en 10 maanden oud was toen het stierf.126 Op de botten werden geen 
sporen aangetroffen. Vondstnummer 151 bestond uit gedeelten van de achterpoten, het bekken en de 
rugwervels van een rund. Alle delen waren onvergroeid en vrij broos van structuur. Een inschatting van de 
leeftijd is maximaal 3 maanden. Er werden geen sporen op de botten aangetroffen. 

In kuil S4.72 werden enkele restanten van de poten van een varken aangetroffen. Alleen de linkerdelen 
waren vertegenwoordigd (afb. 10.10). Het opperarmbeen en het scheenbeen waren aan de distale zijde 
vergroeid, maar aan de proximale zijde niet. Dit zou wijzen op een leeftijd tussen de 2 en 2,25 jaar bij 
overlijden.127 Op een spaakbeen werd een hakspoor aangetroffen. Dit zou erop duiden dat het partiële skelet 
het restant is van slachtafval. 

In kuil S4.38 werd eveneens een partieel skelet aangetroffen, ditmaal de achterpoten van een rund (afb. 
10.11). Alle elementen waren onvergroeid. Gezien de broze staat van de botten zal het dier niet ouder 
geweest zijn dan 6 maanden. Er werden geen sporen op de botten aangetroffen.

126 Groot 2010. 
127 Silver 1969.

Afb. 10.8 S3.2, vnr. 238. In rood de 
aanwezige delen van het bigskelet.

Afb. 10.9 S3.2, vnr. 151. In rood de 
aanwezige delen van het kalfskelet.

Afb. 10.10 S4.38, vnr. 302. In rood de 
aanwezige delen van het kalfskelet.

Afb. 10.11 S4.72, vnr. 292. In rood de aanwezige 
delen van het skelet van een jong varken.
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10.3.5	 Overige contexten

In de losse, niet-dateerbare contexten werden nog eens 117 fragmenten aangetroffen, behorend tot 86 
elementen (tabel 10.6). Ca. 62% van de elementen kon niet op diersoort worden gebracht. Het gaat vooral 
om zeer kleine fragmenten pijpbeen, wervel en rib. Elf van deze elementen vertoonden hak- of snijsporen. 
Ook waren er 3 elementen aangevreten en vertoonden twee elementen sporen van roetvlekken en drie 
elementen waren volledig gecalcineerd. 

De andere elementen konden worden toegeschreven aan rund, varken en schaap/geit. 23 elementen 
behoorden tot rund, afkomstig uit 15 verschillende kuilen. Er zijn elementen aanwezig van de poten, 
wervels en schedel. Door de hoge fragmentatiegraad kan er weinig worden opgemerkt over leeftijd van 
overlijden. Er zijn zowel vergroeide als onvergroeide botelementen. Ook zijn er enkele kaken met kiezen 
aanwezig, maar omdat deze incompleet zijn is een leeftijd moeilijk in te schatten. Het gaat om dieren 
tussen de 18 en 30 maanden. Er zijn haksporen aangetroffen op een onderkaak, een middenvoetsbeen, een 
schouderblad en een bovenbeen. Op hetzelfde middenvoetsbeen werd een snijspoor aangetroffen. Gezien 
de leeftijdsverdeling en de sporen kan worden aangenomen dat het hier vooral gaat om consumptieafval. 
Bovendien is tussen de 2 en 4 jaar de optimale slachtleeftijd van een rund, wat ongeveer overeenkomt met 
de beschikbare gegevens. 

Van varken werden er negen fragmenten van zeven elementen aangetroffen in vijf verschillende kuilen. Het 
gaat om twee gebitselementen, fragmenten van de bovenkaak, een middenvoetsbeen, een hielbeen en een 
vingerkoot. In de kaakfragmenten bevonden zich enkele gebitselementen. Op basis hiervan kan de leeftijd 
van overlijden van het ene varken geschat worden rond de 25 maanden, en van het andere varken op 9 tot 
10 maanden.128 De elementen van de poten waren in alle gevallen onvergroeid. Deze dieren waren in ieder 
geval jonger dan 2 jaar.129 Er werden geen sporen op de botten aangetroffen. Hoewel de schedelfragmenten 
vleesarm zijn, zijn de onderpoten bij een varken juist vleesrijk. Gezien de losse fragmenten in zoveel 
verschillende kuilen zal het hier gaan om restjes consumptieafval.

Van schaap/geit werden een fragment van een onderkaak en een losse kies aangetroffen. Op de onderkaak 
zat een snijspoor. Dit fragment bevatte drie melkkiezen. Aangezien de rest ontbrak is het lastig de leeftijd ten 
tijde van overlijden vast te stellen. Deze kan geschat worden tussen de 1,5 en 9 maanden oud.130 

10.4	 Discussie

Dierlijke resten zijn in te delen in verschillende tafonomische groepen, namelijk consumptieafval, 
ambachtelijk afval of complete karkassen.131 Het consumptieafval kan verder worden onderverdeeld in 
slacht-, keuken- of tafelafval. Hier wordt onder slachtafval die botresten verstaan die weinig vlees bevatten 
en achterblijven op de plek waar het dier is geslacht of waar het slachtafval is weggegooid. Het keukenafval 
heeft betrekking op het bereiden van het voedsel en het tafelafval is wat overblijft na de maaltijd. Alvorens 

128 Groot 2010.
129 Silver 1969; Habermehl 1975.
130 Groot 2010.
131 Gautier 1987.

Tabel 10.6 Aangetroffen diersoorten in losse contexten.

 aantal fragmenten n % hakspoor snijspoor vraatspoor Brandspoor (fase 1-3)
rund 46 23 26,8 4 1 - -
varken 9 7 8,2 - - - -
schaap/geit 2 2 2,3 - 1 - -
lm 44 39 45,3 7 4 2 5 (zowel fase 1 als 3)
mm 10 9 10,4 - - 1 -
indet 6 6 7 - - - -
Totaal 117 86 100 11 6 3 5
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de dieren te slachten voor hun vlees, kunnen ze worden gebruikt voor het leveren van andere producten 
zoals melk en trekkracht bij runderen en melk en wol bij schapen/geiten. De leeftijd waarop de dieren 
zijn geslacht kan informatie over hun gebruik geven. Runderen die alleen voor het vlees zijn gehouden, 
worden geslacht op de optimale slachtleeftijd tussen de 2-4 jaar. Als dieren ouder zijn dan zijn ze eerst voor 
de andere producten gebruikt. Jonge dieren zijn enerzijds mogelijk een natuurlijke dood gestorven, maar 
kunnen anderzijds zijn geslacht om de melk beschikbaar te maken voor menselijke consumptie.

De optimale slachtleeftijd voor schapen/geiten is tussen de 1,5 en 3,5 jaar. Oudere dieren zijn mogelijk voor 
de wol gehouden (ervan uitgaande dat het schapen zijn). De jonge schapen en lammetjes zijn, net als bij 
rund, een natuurlijke dood gestorven of geslacht om de melk beschikbaar te houden. Varkens leveren geen 
andere producten dan vlees en spek en de leeftijd waarop zij worden geslacht ligt derhalve niet hoog. Of het 
vlees van paarden werd geconsumeerd is niet zeker. Bij de meeste vindplaatsen zijn geen slachtsporen op de 
paardenboten te zien. Er is echter geen paardengraf aangetroffen en de losse elementen uit verschillende 
contexten geven aan dat paarden (in ieder geval voor het huidige plangebied) niet in hun geheel werden 
begraven. Op welke leeftijd de dieren zijn gestorven is voor de meeste niet op te maken, maar resten van 
veulens zijn niet aangetroffen. Paarden werden gebruikt als rij-, trek- of lastdier.
Vaak wordt de aanwezigheid van pasgeboren of zeer jonge dieren als een indicatie gebruikt voor het ter 
plekke houden van gedomesticeerde dieren omdat het risicovol is om met hoogdrachtige of pasgeboren 
dieren grote afstanden af te leggen. 
Met deze informatie in het achterhoofd worden de dierlijke resten van de opgraving per periode besproken. 

Uit de LBK periode zijn er botresten van paard en rund aangetroffen. Het runderbot vertoont slachtsporen. 
De elementen van het paard zijn grotendeels intact maar één element is aangevreten door een hond. 
Mogelijk is het paard toch gedeeltelijk gebruikt voor consumptie, want het skelet is niet compleet. 
Onthuiding is niet ongewoon. Ook kunnen de overige skeletelementen voor andere doeleinden gebruikt zijn, 
zoals de vervaardiging van gebruiksvoorwerpen. Het bot van rund uit deze periode is in te delen onder het 
consumptieafval.

De botfragmenten uit de IJzertijd zijn afkomstig uit elf verschillende kuilen en van rund, paard, varken, 
schaap/geit en vogel. Van de dieren komen verschillende fragmenten bij elkaar voor in de kuilen. De meeste 
elementen zijn zeer gefragmenteerd en bevatten hak- en snijsporen, alsook vraatsporen, of zijn in aanraking 
geweest met vuur. 
De meeste runderbotten kunnen tot het consumptieafval worden gerekend. De aanwezigheid van enkele 
hoornpitten doet vermoeden dat er geslacht is of dat er een huid met de hoornpitten er nog aan is gebracht 
om de huid te looien. Alle elementen waren vergroeid wat erop duidt dat de dieren een leeftijd van 3 jaar in 
ieder geval hebben gehaald. De optimale slachtleeftijd ligt tussen de 2 en 4 jaar. Mogelijk zijn de dieren ook 
gebruikt voor de melk. Er werden geen botten van kalveren aangetroffen. 
Van paard werden enkele losse elementen uit het onderbeen aangetroffen. Een vingerkootje heeft een 
snijspoor. De locatie zou erop kunnen wijzen dat de huid afgestroopt is. Of het dier op de locatie leefde of 
alleen de huid met enkele botelementen eraan op de locatie is gebracht is niet duidelijk.
Van varken werden er elementen van de schedel en de poten gevonden. Één dier is tussen de 21 en 
23 maanden oud geworden, een ander is gestorven net na de geboorte. De meeste andere botten zijn 
volgroeid. Twee botten vertonen vraatsporen en één bot is verbrand. Dit botassemblage wijst erop dat er op 
de locatie zowel biggen als varkens zijn geslacht en gegeten. 
Van schaap/geit werden er een tweetal pijpbeenderen en een onderkaak aangetroffen. De dieren waren 
tussen de 5 en 7 maanden op het moment van overlijden. Dit ligt beneden de optimale slachtleeftijd. Gezien 
de andere aanwezige botten in dezelfde context kunnen de fragmenten tot het consumptieafval gerekend 
worden.
Het beeld wat voor de IJzertijd op deze locatie geschetst wordt, is dat men zelf in ieder geval varkens heeft 
gehouden, mogelijk rund, schaap/geit en paard. Vooral rund, maar ook schaap/geit en varken is er geslacht 
en gegeten. Ook bestaat de mogelijkheid dat er huiden van paard en rund zijn gelooid. Deze activiteiten zijn 
gelieerd aan het leven als boer die qua vlees en mogelijk melk in zijn eigen onderhoud voorziet.  

Voor de Vroege Middeleeuwen zijn er niet veel elementen voorhanden. Er is een kaak van een varken van 
21-23 maanden en een aangevreten en gesneden middenvoetsbeen van een rund aangetroffen in eenzelfde 
kuil. De varkenskaak kan tot het consumptieafval worden gerekend. Het middenhandsbeen van het rund kan 
tot slachtafval worden gerekend. 
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Voor de Volle/Late Middeleeuwen zijn er meer elementen voorhanden. Er werden zes kuilen met tien 
(min of meer) complete dierskeletten van varken en rund aangetroffen. De vraag is hoeveel er van 
de oorspronkelijke begravingen in de bodem bewaard zijn gebleven. Aangezien er in het veld geen 
aantekeningen zijn gemaakt van de houding van de dieren is het lastig tot een interpretatie te komen 
omdat niet duidelijk is of de dieren nog in anatomisch verband lagen of niet. Op twee biggen en drie 
kalveren werden geen hak- of snijsporen aangetroffen. Deze dieren zijn mogelijk begraven zonder ze verder 
te gebruiken. Een verklaring hiervoor kan zijn dat ze door ziekte of bij de geboorte zijn gestorven en niet 
geschikt werden geacht om te consumeren. Emotionele waarde werd aan vee meestal niet toegeschreven, 
maar een rituele handeling wordt niet geheel uitgesloten. Op een big, een jongvolwassen varken en een kalf 
werden snij- en haksporen aangetroffen. Deze zijn gedeeltelijk geslacht en opgegeten. Eén kalf is compleet 
en bevat een snijspoor wat mogelijk duidt op onthuiding. 
Naast de begravingen werden nog elementen van paard, schaap/geit en varken aangetroffen. Het paard was 
tussen de 6,5 en 7,5 jaar oud geworden, wat voor een paard niet heel oud is. De onderkaak vertoonde wel 
wat pathologische afwijkingen, waardoor het dier mogelijk problemen had met eten. Een natuurlijke dood is 
een mogelijke oorzaak. Geen van deze losse fragmenten toonden snij- of haksporen. Een verklaring als afval 
van slacht of consumptie is echter de meest waarschijnlijke gezien de losse contexten en de combinatie met 
ander materiaal. 

10.5	 Conclusie

De dierlijke resten zijn op twee verschillende manieren onderzocht. De fragmenten uit losse, niet-dateerbare 
contexten zijn gescand en de resten uit vastgesteld perioden zijn volledig geanalyseerd. Het botmateriaal 
dateert uit verschillende fasen, vanaf de LBK tot en met de Late Middeleeuwen. In alle perioden komen 
dezelfde diersoorten voort, namelijk vee in de vorm van rund, paard, varken en schaap/geit. Ook werden 
er enkele fragmenten van vogel aangetroffen. Voor alle perioden behalve de LBK geldt dat rund het 
meeste voorkomt, gevolgd door varken en dan schaap/geit en paard. Voor LBK is er alleen rund en paard 
aangetroffen, maar deze aantallen zijn erg laag. Naast consumptie- en slachtafval zijn er mogelijk andere 
tafonomische groepen aanwezig, zoals restanten die wijzen op ambachtelijke activiteiten (leerlooien). 

Voor alle perioden tot de Volle Middeleeuwen moet worden bedacht dat de mensen boeren waren. De 
botten uit deze perioden laten zien dat er op de locatie runderen, varkens en schaap/geit zijn geslacht en 
gegeten. Of de dieren zelf op de locatie gehouden werden kan niet met zekerheid worden gesteld. Voor de 
IJzertijd zijn er enkele hoornpitten van runderen aangetroffen. Dit zou erop kunnen wijzen dat er een rund 
ter plekke is geslacht, maar het zou ook kunnen betekenen dat er een huid met de horens eraan is afgeleverd 
om te looien. In dat geval zou de ambachtelijk activiteit van een leerlooier plaats hebben gevonden op de 
locatie. Ook voor de Volle/Late Middeleeuwen lijkt het boerenbedrijf de meeste aanknopingspunten te 
hebben: er werden diverse complete, jonge dieren gevonden die naar alle waarschijnlijkheid op het erf zijn 
begraven toen ze tijdens of net na de geboorte stierven. Ook werden er enkele elementen aangetroffen met 
sporen die erop wijzen dat dieren op de locatie werden geslacht en gegeten. De losse elementen van paard 
doen het beeld van dier dat niet werd gegeten geen goed: sommige botten vertonen hak- of snijsporen en 
het voorkomen van kleine fragmenten in verschillende contexten doet vermoeden dat paarden tenminste 
werden onthuid, wellicht werd het vlees aan honden gevoerd en werd de huid, het haar en de botten voor 
andere doeleinden gebruikt. 
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11 Het	inhumatiegraf

A. Pijpelink

11.1	 Inleiding

Tijdens de opgraving is één skelet aangetroffen. Het skelet bevond zich niet in de directe omgeving van 
de kapel zoals verwacht, maar tegen de noordelijke begrenzing van het onderzoeksgebied. Het lag in een 
rechthoekige kuil (spoor 5.1) binnen greppel GR01.
De oriëntatie van het lichaam was zuidwest-noordoost, met het hoofd in het zuidwesten. 
Het botmateriaal is slecht geconserveerd, dat wil zeggen dat de cortex grotendeels of volledig ontbreekt, 
het botmateriaal zeer sterk is gefragmenteerd en de broze delen zijn vergaan. Dit maakt dat fysisch 
antropologisch onderzoek beperkt uitvoerbaar is. Als gevolg van de degeneratie van het materiaal kunnen 
ziekteverschijnselen mogelijk niet meer te traceren zijn.

11.2	 Methoden	en	technieken	

Algemeen
Voor de determinatie van menselijk skeletmateriaal zijn standaardmethoden en technieken opgesteld. Deze 
methoden en technieken worden gebruikt om het geslacht, de leeftijd bij overlijden en de lichaamslengte 
te bepalen en om een uitspraak te doen over de staat van het gebit van het overleden individu. Daarnaast 
wordt het hele skelet onderzocht op botveranderingen die kunnen duiden op ziekteverschijnselen. Aan de 
hand van deze factoren is het mogelijk om een uitspraak te doen over de samenstelling van het grafveld en 
de sociale positie van de overleden individuen die in het grafveld begraven lagen. Aangezien het hier slechts 
één individu betreft, kunnen er geen uitspraken worden gedaan over het grafveld. 

De meest gangbare methoden en technieken voor de determinatie van menselijk skeletmateriaal zijn 
gecombineerd tot een standaardmethode. Deze standaardmethode wordt ook wel ‘Barge’s Antropologica’ 
of het ‘groene boekje’ genoemd.132 Naast de standaardmethoden en technieken voor de determinatie 
van menselijk skeletmateriaal zijn er enkele andere methoden en technieken ter beschikking, maar van 
velen staat de betrouwbaarheid nog ter discussie. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van Barge’s 
Antropologica en enkele aanvullende methoden (zie hieronder) om de leeftijd bij overlijden en het geslacht 
te kunnen bepalen, indien er te weinig materiaal beschikbaar is voor een determinatie aan de hand van de 
standaardmethode.

Conservering 
De mate van conservering heeft een grote invloed op de determinatiemogelijkheden. In de meest gunstige 
omstandigheden is het skelet volledig, zijn de individuele botten niet gefragmenteerd en is de cortex (de 
wand van het bot) onbeschadigd. In het slechtste geval is het botmateriaal zo ver vergaan dat er slechts een 
lijksilhouet over is.
De conservering van het materiaal is bij determinatie in vier categorieën opgedeeld:

 — Goed: de cortex van het bot is onbeschadigd en het materiaal is niet of amper gefragmenteerd
 — Gemiddeld: De cortex ontbreekt gedeeltelijk en het materiaal is gefragmenteerd
 — Matig: De cortex ontbreek gedeeltelijk of geheel, het materiaal is sterk gefragmenteerd en de broze 

delen van het skelet zijn deels of volledig vergaan.
 — Slecht: het materiaal is compleet vergaan en/of verpulverd. Er is geen determinatie meer mogelijk.

Om een beeld te krijgen van de compleetheid van het materiaal, wordt er per individu een inventaris 
bijgehouden van welke lichaamsdelen er aanwezig en afwezig zijn. Per individu worden de aanwezige 
lichaamsdelen gemarkeerd in een basis afbeelding van het skelet.133 De aanwezige delen worden zwart 
gemarkeerd en de aanwezige maar zeer sterk gefragmenteerde delen worden grijs gemarkeerd. De afwezige 
delen blijven wit.

132 Maat & Mastwijk 2005.
133 Zie afbeelding 11.1.
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Geslacht
Het geslacht wordt bepaald aan de hand van tien kenmerken aan het bekken, vier kenmerken aan de 
onderkaak en elf kenmerken aan de schedel. Elk kenmerk krijgt een positieve (mannelijke) of negatieve 
(vrouwelijke) score, welke per lichaamsonderdeel worden berekend (sommige kenmerken wegen zwaarder 
dan andere) tot één uitkomst. Aan de hand van de uitkomst van het bekken, de onderkaak en de schedel 
wordt het geslacht vastgesteld. Het bekken is het meest bepalend voor de definitieve geslachtsbepaling. 
De onderkaak wordt alleen als aanvullende geslachtsindicator gebruikt omdat de Belgische en Nederlandse 
onderkaak vaak erg mannelijk is.134 
Bij de geslachtsdeterminatie in dit onderzoek worden de uitkomsten tussen de -0,5 en de 0,5 als 
onbetrouwbaar beschouwd. 
Het bekken en de schedel zijn niet altijd meer aanwezig. In dat geval kan er gekeken worden naar de 
robuustheid van het lichaam om te bepalen of het om en mannelijk of een vrouwelijk individu gaat. Omdat 
dit een relatieve methode is zal de geslachtsbepaling op basis van de robuustheid van het lichaam met een 
vraagteken worden aangeduid om aan te geven dat de geslachtsbepaling waarschijnlijk, maar niet zeker is.

Bij onvolwassen individuen is het niet mogelijk om het geslacht vast te stellen. De geslachtskenmerken 
ontwikkelen zich gedurende de ontwikkeling van het lichaam. Pas als het lichaam volgroeid is, is het mogelijk 
om het geslacht te bepalen. Onvolwassen individuen lijken daarom altijd vrouwelijk te zijn.

Leeftijd	bij	overlijden
Onder volwassen individuen worden individuen vanaf 20 jaar oud verstaan. Rond het twintigste levensjaar is 
het menselijk lichaam namelijk volledig volgroeid.
De leeftijd bij overlijden van onvolwassen individuen is vaak nauwkeuriger en betrouwbaarder dan de 
leeftijd bij overlijden van volwassenen, omdat het lichaam van onvolwassen individuen nog in ontwikkeling 
is. Vele ontwikkelingsstadia kunnen nauwkeurig gekoppeld worden aan een leeftijd, maar er moet wel 
rekening gehouden worden met het feit dat de gezondheid van een individu de ontwikkelingssnelheid van 
het lichaam kan beïnvloeden. 

De leeftijd bij overlijden van onvolwassen individuen (jonger dan 20 jaar) kan op vier manieren worden 
vastgesteld. Waar mogelijk worden deze methoden gecombineerd. De leeftijd van onvolwassen individuen 
wordt bepaald door te kijken naar de doorbraak van de gebitselementen135, naar de fusering van de 
verschillende skeletonderdelen van de schedel, de wervelkolom en het bekken136, naar de lengte van de 
lange beenderen met of zonder gewrichtsuiteinden (zonder epifyseschijven)137 en naar de fusering van de 
uiteinden (epifyseschijven) van de lange beenderen.138  

De leeftijd bij overlijden van volwassenen (boven de 20 jaar) is bepaald aan de hand van de complexe 
methode139, dat wil zeggen, door middel van een combinatie van vier methoden voor de bepaling van de 
leeftijd bij overlijden.140 De leeftijd bij overlijden is bepaald aan de hand van de slijtage op het schaambeen, 
de vergroeiing van de schedelnaden en de poreusheid van de proximale opperarm en het proximale 
dijbeen.141 De complexe methode is de meest gangbare methode voor de determinatie van de leeftijd bij 
overlijden van volwassenen in Nederland en Vlaanderen. Indien er te weinig materiaal beschikbaar is om tot 
een leeftijd bij overlijden te komen aan de hand van de complexe methode, is er ter aanvulling ook gekeken 
naar de degeneratieve veranderingen in het darmbeen.142 Deze laatste methode wordt de laatste jaren als 
betrouwbare methode beschouwd om een leeftijd bij overlijden te bepalen en wordt vaak ter aanvulling 
op de complexe methode toegepast. Het darmbeen blijft vaak beter bewaard dan de lichaamsdelen die 
benodigd zijn voor de complexe methode. Bij een slechte conservering zijn de degeneratieve veranderingen 
in het darmbeen vaak de enige leeftijdsindicator. De concluderende leeftijdsrange aan de hand van de 
degeneratieve veranderingen in het darmbeen is kleiner dan de leeftijdsrange aan de hand van de complexe 

134 Maat & Mastwijk 2005, 10.
135 Ubelaker 1978; WEA 1980.
136 Maat & Mastwijk 1995; Rauber Kopsch 1952; Wolff-Heidegger 1954.
137 Maresh 1955.
138 Brothwell 1981; WEA 1980.
139 De complexe methode is een onderdeel van Barge’s Antropologica
140 Maat & Mastwijk 2005, 12.
141 Acsádi & Nemeskéri 1970; Broca 1875; Nemeskéri, Harsányi and Acsádi 1960; Sjøvold 1975; WEA 1980.
142 Lovejoy et al. 1985.
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methode. De uitkomst van de twee verschillende methoden komen meestal overeen, maar de complexe 
methode wordt als meest betrouwbaar geacht.
Het stadium van de degeneratieve veranderingen in het darmbeen wordt bij elk individu genoteerd, maar 
zal alleen in de concluderende resultaten worden opgenomen indien de complexe methode geen resultaten 
oplevert.
Bij de determinatie van de leeftijd bij overlijden moet rekening gehouden worden met het feit dat elk 
individu zich in een ander tempo ontwikkelt en dat een leeftijdsbepaling dus altijd iets kan afwijken van de 
echte leeftijd.
De concluderende leeftijd bij overlijden per individu valt altijd binnen een leeftijdsrange.143 Per individu 
wordt het gemiddelde van deze leeftijdsrange gebruikt om de totale gemiddelde leeftijd bij overlijden te 
bepalen. Bij een leeftijdsrange van bijvoorbeeld 20-40 jaar wordt een leeftijd van 30 jaar gebruikt om de 
gemiddelde leeftijd van de onderzochte populatie te berekenen. Bij een leeftijdsoverzicht per 10 jaar zou 
een individu van 20-40 jaar oud dus worden ingedeeld in de categorie van 30-40 jaar.

Lichaamslengte
De lichaamslengte van een individu is deels erfelijk bepaald, maar ook afhankelijk van de 
leefomstandigheden.144 Hoe beter de leefomstandigheden, bijvoorbeeld een vitaminerijke voeding en lichte 
arbeid, hoe langer iemand kan worden. Daarom kan de lichaamslengte een bijdrage leveren aan de bepaling 
van de sociale status van de begraven individuen.
Er zijn twee methoden voor de berekening van de lichaamslengte van een individu. Bij beide methoden 
wordt de lengte van de lange beenderen gemeten. Deze lengte(s) worden verwerkt in een formule om zo tot 
een lichaamslengte te komen. De eerste methode voor de berekening van de lichaamslengte is de methode 
van Trotter (en Gleser).145 Deze methode is bruikbaar voor de berekening van de lichaamslengte van zowel 
mannen als vrouwen en kent een correctie factor voor de leeftijd bij overlijden van een individu. De tweede 
methode voor de berekening van de lichaamslengte is de methode van Breitinger.146 Deze methode is alleen 
te gebruiken voor mannen en vergt deels andere maten van de lange beenderen dan de methode van 
Trotter (en Gleser).147 

Ziekteverschijnselen
Botveranderingen die kunnen duiden op ziekteverschijnselen zijn misschien wel de meest belangrijke 
factoren voor het bepalen van de sociale positie van een bevolkingsgroep. Er zijn verschillende categorieën 
ziekteverschijnselen: traumata, infectieziekten, deficiëntieziekten, degeneratieve gewrichtsaandoeningen, 
overige ziekteverschijnselen en anomalieën.
Elke soort ziekteverschijnselen zegt iets over de gezondheid en daarmee de sociale positie van de 
bevolkingsgroep.

Trauma
Onder trauma worden over het algemeen botbreuken verstaan, maar ook andere vervormingen aan het bot 
welke het gevolg zijn van knelling of een harde klap. In de meeste gevallen worden geheelde botbreuken 
teruggevonden, maar het is ook mogelijk dat een individu is overleden als gevolg van de breuk, in welk geval 
de breuk een scherpe rand heeft. Als een botbreuk gezet en gespalkt wordt kan deze zo mooi helen dat er 
weinig van de oorspronkelijke breuk te zien is. Ongezette of ongespalkte breuken kunnen scheef groeien en 
zijn vaak een stuk beter te herkennen.148 

Infectieziekten
Infectieziekten kunnen het lichaam binnentreden via lichamelijk contact, via voedsel of door inhalatie.149 
De meeste infectieziekten blijven in het zachte weefsel van het lichaam en blijven daardoor archeologisch 
onzichtbaar. Enkele infectieziekten manifesteren zich wel al in een vroeg stadium in het skelet.150

143 Bijvoorbeeld 5-8 of 20-40 jaar.
144 Baetsen 2001, 36; Maat 2003, 62.
145 Trotter 1970; Trotter & Gleser 1958.
146 Breitinger 1937.
147 Maat & Mastwijk 2005, 13.
148 Baetsen 2001, 51.
149 Ortner 2003, 179.
150 Ortner & Putschar 1981.
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Deficiëntieziekten
Deficiëntieziekten zijn ziekten als gevolg van een tekort aan voedingsmiddelen of andere belangrijke 
bestanddelen die men nodig heeft om normaal te kunnen leven. De aan- of afwezigheid van deficiëntieziekten 
is daarom een zeer geschikte factor om uitspraak te kunnen doen over de sociale positie van een 
bevolkingsgroep.151 

Degeneratieve gewrichtsaandoeningen
Er zijn drie soorten degeneratieve gewrichtsaandoeningen: perifere osteoartrose of POA (artrose in 
alle gewrichten behalve in de wervelkolom), vertebrale osteoartrose of VOA (artrose in de onderlinge 
articulatievlakken van de wervelkolom) en de degenerative disc disease of DDD (slijtage en botreactie in de 
tussenwervelschijven)152.
Alle drie de gewrichtsaandoeningen zijn deels gerelateerd aan leeftijd: gewrichten slijten als gevolg van het 
gebruik van de gewrichten. De intensiteit van het gebruik van de gewrichten en de belasting van de gewrichten 
bepaalt hoe snel de gewrichtsslijtage optreedt. Over het algemeen treedt bij iedereen boven de 40 jaar 
gewrichtsslijtage op.153

Overige ziekteverschijnselen
Overige ziekteverschijnselen zijn ziekten die niet aan één van de andere ziektecategorieën zijn toe te schrijven, 
doordat er geen duidelijke oorzaak van de ziekte is, of omdat de oorzaak van de ziekte verschilt van de ziekten 
uit de andere categorieën. 

Anomalieën
Anomalieën zijn (meestal aangeboren) afwijkingen waar een individu over het algemeen geen last van heeft. 
Sommige van deze anomalieën zijn overerfbaar.154

Gebitsstatus
De aan- of afwezigheid van gebitselementen kan iets zeggen over de gezondheid van het gebit. Bij elk individu 
komen normaal 32 gebitselementen door (bij het ontbreken van de verstandskiezen 28). Door onder andere 
een slecht onderhoud van het gebit kunnen gebitselementen uitvallen. 
Ook gebitsaandoeningen zijn belangrijke indicatoren voor de gezondheid van het gebit en mogelijk ook voor 
de sociale status van het individu. Onder gebitsaandoeningen worden gaatjes (cariës), abcessen, wortelpunt 
ontstekingen (fistula’s), emailhypoplasiën (ribbels in het tandemail als gevolg van een tijdelijke stop in de 
ontwikkeling van de tanden door een tekort aan voedingsstoffen) en pijprokersgaten gerekend. 

11.3	 Resultaten

Tijdens de opgraving is één skelet aangetroffen. Het skelet bevond zich in een duidelijk zichtbare rechthoekige 
kuil (spoor 5.1), en lag op de rug met gestrekte benen. De rechter arm lag langs het lichaam, de linkeronderarm 
lijkt te zijn vergaan. 
Als gevolg van de slechte conservering ontbreekt het overgrote deel van het lichaam. Afbeelding 11.1  geeft de 
compleetheid van het individu weer.

Het botmateriaal is slecht geconserveerd: de cortex ontbreekt grotendeels of volledig, het botmateriaal is zeer 
sterk gefragmenteerd en de broze delen zijn vergaan.
Het heupgewricht van het dijbeen is volgroeid, wat aangeeft dat het individu volwassen is. Aan de hand van de 
schedelnaadvergroeiing kan worden vastgesteld dat het individu tussen de 20 en 40 oud is geworden. 
Van het bekken is te weinig materiaal bewaard gebleven om een uitspraak over het geslacht te kunnen doen. 
De geslachtskenmerken aan de schedel duiden op een mannelijk individu. 
De pijpbeenderen zijn niet meer volledig, waardoor een lichaamslengteberekening niet meer mogelijk is. De 
opgemeten lichaamslengte in het veld bedroeg 165 cm.
Er zijn geen ziektesporen aangetroffen. Gezien de slechte conservering van het materiaal was dit te verwachten.

151 Ortner & Putschar 1981; Maat & Mastwijk 2005, 15.
152 Rogers & Waldron 1995.
153 Rogers & Waldron 1995.
154 Ortner 2003, 453-479.
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11.4	 Conclusie

Tijdens de opgraving zijn de menselijke resten gevonden van een volwassen man. Het botmateriaal is zeer 
slecht geconserveerd. Aan de hand van de schedelnaadvergroeiing, zal de man vermoedelijk tussen de 20 en 
40 jaar oud zijn overleden. 

Afb. 11.1 De volledigheid het individu. 
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12	 Metaal

P.L.M. Hazen en J. Langelaar

12.1	 Inleiding

Van het enorme aantal metalen voorwerpen dat in het verleden rouleerde, vinden we maar een zeer klein 
deel terug. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat voorwerpen, wanneer ze kapotgingen of uit de mode 
raakten, doorgaans werden omgesmolten tot nieuwe voorwerpen. Vooral voor de waardevolle materialen is 
de archeoloog afhankelijk van ongelukjes en toevalligheden. Behalve de manier waarop de voorwerpen in de 
grond terechtkwamen, heeft de manier waarop ze aan het licht komen zijn invloed op het aantal vondsten. 
Met de invoering van de metaaldetector in de standaarduitrusting is vooral het aantal kleine vondsten, zoals 
spelden en munten, sterk toegenomen. 
Het intensief aflopen van de vlakken met een metaaldetector heeft bij het onderzoek te Brustem 85 metalen 
voorwerpen opgeleverd, waarvan er 49 zijn geconserveerd. De objecten dateren uit de (Laat-)Romeinse tijd, 
de Vroege en Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd en zijn verspreid over het plangebied gevonden (afb. 
12.2a en b).

In dit hoofdstuk zal het metaal per periode worden beschreven. Het metaal is over het algemeen goed 
geconserveerd. De vondsten zijn gereinigd en geconserveerd in het conserveringsatelier van ADC 
ArcheoProjecten. Het behandelverslag van de metalen voorwerpen vindt u in bijlage 12.

12.2	 Romeinse	tijd

Uit de Romeinse tijd dateren negen objecten, voor het grootste deel munten. Enige uitzondering is een 
koperen beslagstuk in de vorm van een sint-jacobsschep (vnr. 198). Deze is afkomstig uit een spoor, waarin 
ook een scherf Romeins aardewerk is aangetroffen. Deze scherf zou echter opspit kunnen zijn, zodat het 
beslagstuk ook uit een andere periode afkomstig zou kunnen zijn. Beslag met deze vorm komt immers 
vanaf de Romeinse tijd nog vele eeuwen voor. Het object meet 35 bij 35 mm. Bijzonder is dat er nog 
verguldingsresten op het beslag aanwezig zijn. Dit soort objecten werd vaak gebruikt als kast- of kistbeslag. 

12.2.1	 Munten

Eén munt dateert uit de Midden-Romeinse tijd en is onder keizer Antoninus Pius (138-161 n. 
Chr.) vervaardigd. Het is een sestertius, met op de voorzijde het keizerlijk portret met de tekst 
ANTONINVSAVGPIVSPPTRPXVIII, en op de achterzijde de godin Libertas met de tekst LIBERTASCOSIIII (vnr. 
162, afb. 12.1).155 De munt is in Rome geslagen in 153 of 154.

155 Mattingly & Sydenham 1930, RIC 916a.

Afb. 12.1 Een sestertius van Antoninus Pius (vnr. 162).
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Uit de Laat-Romeinse tijd dateren zeven folles. Dit zijn kleine koperen munten met soms nog een fractie 
zilver erin. Vier van deze munten dateren uit de tijd van keizer Constans (337-350 n. Chr.). Vondstnummer 28 
toont deze keizer op de voorzijde met een diadeem en curas met de tekst CONSTANSPFAVG (afb. 12.3). Op 
de achterzijde staan twee victoriën, die elkaar aankijken en beide een krans en een palmtak vasthouden.156 
Deze zijde is voorzien van de tekst VICTORIAEDDAVGGQNN met daaronder SMTSA. Dergelijke munten 
werden in 347-348 geslagen in Thessaloniki.

156 Carson et al. 1978, RIC 106, LRBC 864.
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Afb. 12.2 De vondstlocatie van de metalen objecten in de noordelijke (a: boven) en zuidelijke (b: rechterpagina) opgravingszone, 
geprojecteerd op de allesporenkaart.

Afb. 12.3 Vier folles uit de Laat-Romeinse tijd.
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Ook vondstnummer 27 is een follis van deze keizer, met zijn portret en dezelfde tekst als vondstnummer 
28 op de voorzijde.157 Ook de achterzijde komt sterk overeen. Het enige verschil is de tekst D/TRS, wat 
aangeeft dat de munt in Trier is geslagen. Ook de datering is hetzelfde.
De follis met vondstnummer 156 vertoont eveneens de victorieën op de achterzijde, zoals hierboven 
beschreven. Bij het portret is ditmaal een diadeem van rozetten zichtbaar. De tekst is op beide zijden niet 
meer leesbaar, dus de munt is niet exact te determineren.

De follis met vondstnummer 11 is ook onder Constans geslagen. De voorzijde toont het portret van de 
keizer, maar de tekst is verder niet meer leesbaar. De achterzijde toont twee soldaten met in het midden een 
standaard. Ook hier is de tekst te versleten om te kunnen lezen. Hierdoor is een exacte determinatie niet 

157 Idem, RIC 196, LRBC 149.
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Afb. 12.1a.  De vondstlocatie van de metalen objecten in de noordelijke opgravingszone, geprojecteerd op de 
allesporenkaart. 
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mogelijk. Ze kunnen hebben behoord tot de munten met het opschrift GLORIA EXERCITVS, die in de periode 
335-340 zijn geslagen.
De drie overige folles zijn eveneens niet te determineren vanwege de slechte kwaliteit. Bij vondstnummer 36 
is nog een gehelmd portret op de voorzijde zichtbaar, maar verder is de munt niet leesbaar. Vondstnummers 
166 en 178 leverden helemaal geen gegevens op, al is laatstgenoemde wel aanzienlijk kleiner dan de rest: 7 
mm in plaats van de 13 to 16 mm bij de overige folles.

De munten zijn op vrij korte afstand van elkaar gevonden, maximaal 14 m uit elkaar, aan de rand van de 
beekgronden (afb. 12.2). Het is niet uitgesloten dat het hier gaat om een schatvondst, die in later tijden 
verstoord is geraakt. Het is ook echter allerminst zeker. 
Alle munten zijn vermoedelijk geslagen onder keizer Constans, behalve de sestertius van Antoninus Pius. 
De aanwezigheid van een 2e-eeuwse sesterius in deze 4e-eeuwse schat is normaal: vanaf het begin van de 
3e eeuw bereikt nog zeer weinig bronsgeld onze streken, waardoor Antonijnse bronzen munten (met name 
sestertii) zeer lang in omloop bleven.158 Het geringe aantal munten, in dit geval veel folles, suggereert dat 
het in dit geval niet gaat om spaarkapitaal, maar om een zogenaamde beursschat. De term beursschat slaat 
niet per se op het feit dat ze in een beurs zijn aangetroffen, maar dat het om een random selectie van de 
lokale muntomloop gaat. Meestal zijn deze vondsten chronologisch homogeen: de emissieperioden die in 
een dergelijke schat vertegenwoordigd zijn, zijn aaneengesloten en vertonen meestal een piek nèt voor het 
tijdstip van depositie. In dit geval zal de depositie vermoedelijk in 348 hebben plaatsgevonden.

12.3	 Vroege	Middeleeuwen

In de beekzone is een fibula aangetroffen (vnr. 10, afb. 12.4). De fibula 
is 57 mm lang en 24 mm breed en gemaakt van een koperlegering. Het 
gaat om een beugelfibula. Dit zijn mantelspelden met een kopplaat en 
een voetplaat, die met een beugel aan elkaar zijn verbonden. Dergelijke 
fibulae kwamen vroeg in de Merovingische periode in zwang. De 
mantelspeld van Brustem is versierd met drie knoppen. De datering van 
dit type beugelfibula met 3 knoppen ligt tussen eind 5e begin 6e eeuw.

Opvallend genoeg zijn uit deze periode verder geen vondsten gedaan op 
het terrein. Het is dus de vraag hoe deze vondst geïnterpreteerd dient te 
worden. Is de fibula verloren bij het oversteken van de beek, of kan in de 
directe omgeving een vindplaats uit de Merovingische periode verwacht 
worden. Dit werd al gesuggereerd op basis van de vondst van een glazen 
kraal uit deze periode (CAI locatie 51982). Daarnaast is ook een bijzondere fibula uit de Karolingische periode 
aangetroffen tijdens het vooronderzoek.159 Ook deze vondst is niet direct aan sporen van een nederzetting te 
koppelen, hoewel je dat wel zou verwachten.

12.4	 Late	Middeleeuwen

Voorwerpen van metaal zijn vanaf de Volle Middeleeuwen tot op vandaag de dag alomtegenwoordig 
in de woon- en in werkomgeving. De voorwerpen zijn per functie beschreven in een metaaltabel en 
onderverdeeld in functiegroepen. Onderstaand worden de volgende functiegroepen beschreven: nijverheid, 
kledingaccessoires en overig.

12.4.1	 Kledingaccessoires

Er zijn tijdens het onderzoek vier gespen uit de Late Middeleeuwen verzameld, en daarnaast nog een 
halffabrikaat van twee gespen (afb. 12.5). Gespen zijn van alle tijden en werden gebruikt voor verschillende 
doeleinden, zoals het ophouden van een broek, sluiten van verbindingen als bij paardentuig of tassen of ter 
decoratie van schoenen of hoeden. 

158 Van Heesch 1998, 102; 135.
159 Devroe et al. 2014, 15-16.

Afb. 12.4 De fibula uit de 
Merovingische periode (vnr. 10).
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Vondstnummer 55 is een koperen ringgesp. Op de gesp is nog een fragment van een angel te zien, die 
van ijzer is gemaakt. Het object heeft een diameter van 20 mm. Dit type gespen wordt gedateerd in de 
periode 1250-1500. Onder vondstnummer 31 is een koperen D-vormige gesp verzameld, waarvan de angel 
ontbreekt. Het object meet 33 tot 35 mm. Dit type gesp dateert tussen 1250 en 1500 en werd gebruikt 
voor kleding (riem) en paardentuig.160 De gesp met vondstnummer 160 is een D-vormige profielgesp, 
met afmetingen van 20 bij 18 mm. Dit type gesp komt voor in de 13e en 14e eeuw. Eén van vondsten uit 
vondstnummer 191 betreft een gesp. Het gaat om een profielgesp, die versierd is met lobben. Het object 
meet 15 bij 18 mm. Dit type gesp komt voor tussen 1250 en 1400.161

Vondstnummer 182 is een halffabricaat van twee gespen. Het gaat om D-vormige gespen, die nog aan elkaar 
vast zitten. Zo kwamen ze ook uit de mal na het gieten. Eén gesp is compleet en de ander is voor de helft 
afgebroken. Eerstgenoemde gesp meet 11 bij 13 mm. Het is een type dat voorkomt in de 13e en 14e eeuw. 
Dit halffabricaat kan erop wijzen dat er metaalbewerking plaatsvond binnen het onderzoeksgebied. Het 
object is echter afkomstig uit een recente verstoring, dus de aard van het oorspronkelijke spoor is niet meer 
te achterhalen.

Vier objecten kunnen vermoedelijk in verband worden gebracht met een riem. Bij vondstnummer 244 is dit 
duidelijk: het is een koperen riemtong. Deze heeft afmetingen van 21 bij 7 mm. De riemtong is in de 14e of 
15e eeuw te dateren. Het object met vondstnummer 185 is koperen riembeslag. Het beslag meet 20 bij 5 
mm. Het heeft een zogenaamde propellervorm en heeft twee gaatjes, waaraan het aan de riem kon worden 
bevestigd. Het beslag is bedoeld als riemversteviger: er zaten meerdere beslagstukjes verdeeld over de riem 
om te zorgen dat de riem in vorm bleef en niet dubbel vouwde. Dit type beslag komt langere tijd voor. De 
tweede vondst van vondstnummer 191 betreft een leerbeslag in de vorm van een gekroond wapenschild. 
Het object meet 38 bij 28 mm. Aan de achterkant zitten 2 pinnen die ter bevestiging om de riem of stuk leer 
werden gevouwen. Dergelijke objecten dateren uit de periode 1250-1400. Ook vondstnummer 196 is een 
beslapplaatje, met een diameter van 20 mm. De vorm is octagonaal , en in het midden zit een klein gaatje 
ter bevestiging. Het beslag heeft verder te weinig kenmerken voor een scherpe datering.

12.4.2	 Munten

Er dateren zes munten uit de Late Middeleeuwen (afb. 12.6). Vondstnummer 320 is een biljoen met een 
diameter van 20 mm. Het is een Double Parisis van Filips IV van Frankrijk (1285-1314).162 Aan de voorzijde 
is een gebladerd kruis in parelrand afgebeeld, met daarbij de tekst PHILIPPVS REX. De achterzijde toont een 
heraldische lelie en de tekst REGA | LIS in een parelcirkel. Rondom is de tekst MONETA DVPLEX zichtbaar. 
Deze munten werden tussen 1295 en 1303 gemaakt. 
Ook vondstnummer 42 is een biljoen (zwarte penning, diameter 22 mm). Aan de voorzijde is binnen een 
parelrand de tekst IO’h/PHS zichtbaar. Het omschrift luidt: MONE[TA:BRA+BAN]. Op de achterzijde staat 
binnen een parelrand een gevoet kruis, met het omschrift: [MONETA:FLADRIE+]. Dergelijke munten zijn 
geslagen in de periode 1384-1386 in de muntplaats Gent of Leuven.163

160 Whitehead 1996.
161 Idem.
162 Duplessy 1989, nr. 227.
163 Noordbrabantsmuseum.nl

Afb. 12.5 Overzicht van de gespen 
uit de Late Middeleeuwen, met 
rechtsonder het halffabrikaat.
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Vondstnummer 193 is een biljoen (15 mm). Het is een dubbele mijt, afkomstig uit vlaanderen. Er zijn vele 
varianten van dit type munt maar de legenda is te versleten voor verdere determinatie. De munt is te 
dateren in de 14e-15e eeuw.
Onder vondstnummer 241 is eveneens een biljoen verzameld (diameter 18 mm). Het is een Brûlé van Johan 
IX Van Horne (1482-1505). Er zijn meerdere varianten en muntplaatsen van dit type munt bekend, maar de 
legenda is te versleten voor verdere determinatie. 
Vondstnummer 34 betreft een zilveren denarius met een diameter van 20 mm. Er zijn vele varianten van en 
de legenda is te versleten voor verdere determinatie. De datering van de munt ligt in de 14e eeuw.
Als laatste is onder vondstnummer 32 een koperen Jeton gevonden. De munt heeft een diameter van 28 mm 
en is afkomstig uit Frankrijk. De munt dateert uit de 15e eeuw.

12.4.3	 Overig

Een bijzondere vondst is een pelgrimsampul (vnr. 33, afb. 12.7), die is aangetroffen in het zuidelijk deel van 
werkput 1, in de beekzone Een pelgrimsampul is een flesje of kruikje voor het bewaren van vloeistoffen 
die met heiligen in aanraking zijn geweest (aanraakreliek).164 Vaak heeft de ampul twee handvatten en 
op de buik een reliëf. In de Late Middeleeuwen waren het naast de insignes bekende souvenirs van 
bedevaartsoorden. Deze ampul is gemaakt van een lood-tinlegering. Het object heeft afmetingen van 37 
bij 25 mm en heeft ter decoratie een wapenschild en franse lelies (fleur de lis). Datering is rond 1400. In de 
beekzone van werkput 1 is ook een koperen vingerhoed gevonden (vnr. 41). Dit type vingerhoed komt voor 
in de 14e en 15e eeuw.

164 https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelgrimsampul.

Afb. 12.6 Overzicht van de munten uit de Late Middeleeuwen.

Afb. 12.7 De pelgrimsampul.
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Uit diverse contexten uit de Late Middeleeuwen zijn koperen plaatjes of strips gevonden. Deze objecten 
hebben zelf geen specifieke vorm of bewerking, die een nauwkeurige datering mogelijk maakt. Ook is de 
functie daarom vaak moeilijk te achterhalen. Vondstnummer 319 omvat twee fragmenten van een koperen 
plaatje. Het plaatje is rechthoekig met afgeronde hoeken met afmetingen van 55 bij 30 mm en heeft rondom 
kleine klinknageltjes. Wellicht is het plaatje als oplap gebruikt ter reparatie van vaatwerk. Vondstnummer 
5 is een fragment van een koperen strip met in het midden van de strip een erin gestanste verhoging. De 
strip is gebogen en meet 55 mm bij 15 mm. Mogelijk betreft het zwaardschedebeslag. Uit een kuil (spoor 
1.76) komt een rechthoekige plaat, die van breed naar smal loopt (18 mm naar 7 mm, vnr. 15). Het object 
heeft een lengte van 50 mm. In het midden van de plaat zitten twee gaatjes die er met een priem in zijn 
gebracht. Aan het brede uiteinde is een rechthoekig gat aangebracht. Vermoedelijk betreft het huisvlijt. 
Vondstnummer 240 is een koperen plaatje van 15 bij 10 mm. Waarvoor het gebruikt is, valt niet meer te 
achterhalen. Hetzelfde geldt voor vondstnummer 35, een koperen strip (55 mm bij 10 mm). De strip heeft 
aan één uiteinde een gaatje, aangebracht met een priem. 

12.5	 Nieuwe	tijd

Ook voor de Nieuwe tijd kunnen de metalen vondsten worden onderverdeeld in diverse functiegroepen. Het 
gaat om de groepen kledingaccessoires 
Voorwerpen van metaal zijn vanaf de Volle Middeleeuwen tot op vandaag de dag alomtegenwoordig 
in de woon- en in werkomgeving. De voorwerpen zijn per functie beschreven in een metaaltabel en 
onderverdeeld in functiegroepen. Onderstaand worden de volgende functiegroepen beschreven: 
kledingaccessoires, paardentuig, wapentuig, munten en overig.

12.5.1	 Kledingaccessoires

Tot deze categorie behoren twee gespen. Vondstnummer 248 betreft een dubbel-ovaal gesp. De gesp is van 
koper en de angel ontbreekt. Het object meet 20 bij 16 mm. Dit type gesp komt voor in de 16e en 17e eeuw.
De tweede gesp is een asymmetrische koperen gesp (vnr. 194). Het object heeft afmetingen van 25 bij 20 
mm. Dit type gesp komt voor in de 16e eeuw.

12.5.2	 Wapentuig

In werkput 1 is een fragment van een ijzeren lemmet van een mes gevonden (vnr. 12, afb. 12.8). Waar de 
angel begint, is een koperen knelring aangebracht. Het lemmet inclusief stukje angel is 110 mm lang. De 
datering ligt tussen 1500 en 1800. Messen werden voor allerhande doeleinden gebruikt; bij het bereiden en 
eten van de maaltijd, maar ook bij verschillende ambachten. De vorm van een mes verraad doorgaans niet 
waar het precies voor is gebruikt. 

12.5.3	 Paardentuig

Vondstnummer 38 betreft een fragment van een koperen bel. Het gaat om het onderste gedeelte van de bel, 
die uit twee delen was gemaakt. De diameter is 40 mm. Dit soort bellen werden onder andere gebruikt als 
bel van een paardenhaam. Ze komen langere tijd voor, van 1500-1900.
Onder vondstnummer 37 is beslag van paardentuig verzameld. Het gaat om een onderdeel van een halster. 
Het ronde voorwerp (diameter 60 mm) heeft aan de rand twee gaatjes en in het midden een verhoging die 
hol is, met daarin ook een gaatje waar een knopje in heeft gezeten als decoratie. De datering van het object 
ligt tussen 1500 – 1700.

Afb. 12.8 Fragment van een ijzeren lemmet van een mes.
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12.5.4	 Munten

Uit de Nieuwe tijd dateren acht munten. Ze zijn vooral aangetroffen in het hoger gelegen deel van het 
opgravingsgebied. Twee munten zijn afkomstig van het lager gelegen deel.
Vondstnummer 347 betreft een koperen munt ( diameter 25 mm). Het is een oord van de zuidelijke 
Nederlanden. De oppervlakten zijn echter te versleten om de munt verder te determineren. Deze munt 
dateert uit de 16e of 17e eeuw.

Uit werkput 4 komt een andere koperen munt (vnr. 195, afb. 12.9). Het betreft een Liard (LUI.47) met 
een diameter van 27 mm. Op de voorzijde staat het borstbeeld van Ernestus van Beieren afgebeeld (met 
bonnet), kijkend naar links. De afbeelding is voorzien van de tekst: (Eikeltje) .ERNESTVS. DVX. BAVARIE (of 
variant). Dit is voluit: Ernestus dux Bavarie. Dit betekent: Ernestus hertog van Beieren. Op de achterzijde 
is een met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild zichtbaar, met een hartschild. In kwartier 1 en 
4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Het hartschild is 
het wapen van Loon. De bonnet onderbreekt de tekst. De tekst luidt: COMES. LOSSENSIS. (of variant). Dit 
betekent: Graaf van Loon. De munt dateert uit 1607 en is gemaakt door muntmeester Mathieu van den 
Nederhoven. Deze muntmeester was werkzaam te Maaseik en kreeg op 13 december 1607 toestemming om 
tot een bedrag van 2000 Brabantse guldens liards te slaan ter waarde van een Luikse aidant (24 Luikse sols of 
1 Brabantse liard) en gigots ter waarde van een halve Luikse aidant (12 sols of 1 Brabantse gigot).165

Uit greppel GR05 komt een koperen duit (vnr. 203). De munt heeft een diameter van 20 mm. Het is een duit 
van Arnhem (ARN.5). Op de voorzijde staat een zittende (Hollandse) maagd in een tuin met bloemen. Zij 
wijst met haar rechterarm naar boven als teken van het vertrouwen op de heer. De afbeelding is voorzien 
van de tekst SICVT. LILIVM. INTER. SPINAS (of variant). Dit betekent: als een lelie tussen de doornen. De 
achterzijde toont een gekroond wapenschild met klauwende leeuw naar links. Het wapen heeft aan de zij- 
en onderkant een versiering. De tekst op deze zijde luidt .MONE. T. ARNHEM. IN. GELRIA. (of variant). Dit 
is voluit: moneta templi Arnhemensis in Gelriae, en betekent: kerkelijk geld van Arnhem in Gelderland. De 
muntmeester was Hieronymus Henrickssen, en de munt dateert uit de periode 1594-1599.166

 
Vondstnummer 161 betreft eveneens een koperen munt (diameter: 16 mm). Het is een halve cent, van 
Koning Willem I uit 1823, geslagen te Utrecht. Ook de vondstnummers 183, 199 en 242 zijn koperen munten. 
Ze hebben respectievelijk een diameter van 24, 24 en 20 mm. Deze munten zijn te slecht geconserveerd om 
een determinatie mogelijk te maken, al betreft vondstnummer 242 vermoedelijk een duit.

Uit een kuil (spoor 1.85) is een biljoen afkomstig (vnr. 8). Het is een Brûlé (biljoen) met een diameter van 
22 mm. De munt dateert uit 1539 – 1540 en is van de muntmeester Cornelis van Glymes van Berghes uit 
de muntplaats Luik (LUI.14).167 De voorzijde toont een wapenschild met het wapen van Berghes binnen een 
parelrand, voorzien van de tekst (Kruis) CORNELIV x DE x BERGIS x EPS’ x LEOD’x (of variant). Dit is voluit: 
Cornelius de Berghes episcopus Leodiensis, wat betekent: Cornelis van Berghes bisschop van Luik. De 
keerzijde laat een stokkenkruis binnen een parelrand zien, in het centrum van het kruis een leeuw. De tekst 
luidt (Perron) O + CRVX + AV + SPES + VNICA + (jaar) + (of variant). 

165 Duiten.nl/kopergeldpagina.
166 Idem.
167 Idem.

Afb. 12.9 Enkele munten uit de Nieuwe tijd.
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12.5.5	 Overig

Vondstnummer 366 is een koperen plaatje. Het plaatje is rechthoekig met afgeronde hoeken en meet 78 bij 
55 mm. Het object heeft rondom kleine gaatjes om ergens aan te bevestigen. Wellicht is het plaatje als oplap 
gebruikt ter reparatie van vaatwerk. De datering is niet te achterhalen.

12.6	 Conclusie

De aard van de gevonden metalen objecten verschilt per periode. Uit de Romeinse tijd dateren vooral 
munten en mogelijk een beslagstuk. Een vondstconcentratie aan munten uit de Laat-Romeinse tijd kan 
wijzen op een verloren beurs, en hoeft dus niet te betekenen dat het terrein in deze periode bewoond is 
geweest. Er zijn inderdaad ook maar weinig sporen uit deze periode aangetroffen.
Ook de fibula’s uit de Vroege Middeleeuwen zijn niet aan sporen te koppelen. Het blijft echter de vraag 
hoe deze objecten in het plangebied terecht gekomen zijn. Het zijn bijzondere mantelspelden, die een 
behoorlijke welvaart veronderstellen. Het is niet waarschijnlijk dat deze objecten gewoon verloren zijn door 
een voorbij trekkende edelman. 
De objecten uit de Volle en Late Middeleeuwen zijn vooral stukken voor huishoudelijk gebruik. Een 
halffabricaat en enkele beslagstukken laten zien dat het metaal ter plaatse gemaakt en gerepareerd werd 
maar er is geen sprake van productie voor de markt. Toch wijzen enkele vondsten op bovengemiddelde 
contacten met de buitenwereld. Dit komt vermoedelijk door de aanwezigheid van de kapel, die ook een 
pelgrimsoord was. In dit licht is de vondst van de pelgrimsampul te verklaren maar ook de hoeveelheid 
bijzondere munten. Mogelijk voorzagen de lokale boeren de voorbij trekkende pelgrims van voedsel, water 
en eventueel een slaapplaats, waarvoor ze ook betaald werden. 
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13	 Slakmateriaal

P.T.A. de Rijk

13.1	 Inleiding

Uit enkele sporen uit de Middeleeuwen is slak afkomstig. Deze materiaalcategorie is macroscopisch 
onderzocht, waarbij aan de hand van kenmerken, waaronder vorm, insluitingen, structuur en magnetisme, is 
bepaald bij welk proces de slak ontstaan is.
De slak is van goede kwaliteit en deels lichtbedekt met bodemmateriaal dat zich in de gasblaasjes van de slak 
en op het oppervlak heeft afgezet en nauwelijks te verwijderen is. Slakkenmerken zijn daardoor niet altijd 
even goed zichtbaar. De verdeling van het slakgewicht wijkt niet af van wat normaal wordt aangetroffen, 
dat wil zeggen dat het aantal slakfragmenten met toenemend gewicht exponentieel afneemt. Vanwege de 
geringe hoeveelheid slak is het niet mogelijk hieraan conclusies te verbinden. Het is bijvoorbeeld niet meer 
te achterhalen of de slak lang aan de oppervlakte heeft rondgezworven, met bijbehorende grote kans op 
fragmentatie, of juist niet.

13.2	 Determinatie

Er kunnen twee typen slak worden herkend. Het eerste type betreft afval dat bij het smeden van ijzer 
is overgebleven (ijzerrijke en silicaatrijke smeedslak), het tweede type kan als brandstofslak worden 
gedefinieerd waarbij als brandstof steenkool is gebruikt (tabel 13.1).

13.2.1	 Smeedslak

Smeedslak ontstaat zowel bij het verhitten van het ijzer in de smeedhaard als bij de bewerking van het 
gloeiende ijzer op het aambeeld. Alle gevonden smeedslak komt uit de smeedhaard. De slak is het resultaat 
van de reactie van het oppervlakteoxide van het gloeiende ijzer met brandstofas en leem van de haardwand 
en een eventueel toegevoegd vloeimiddel (bijvoorbeeld kwartszand). Daarnaast vloeien de in het ijzer 
ingesloten verontreinigingen in de haard, met name slakresten die bij de winning van ijzer uit erts in het ijzer 
zijn achtergebleven. Afhankelijk van de verhouding tussen bovengenoemde slakvormende componenten 
wordt een ijzerrijke tot ijzerarme en silicaatrijke slak gevormd.

De meest complete en zwaarste ijzerrijke smeedslak meet ca. 11 x 10 x 4 cm en weegt bijna 745 g (afb. 13.1). 
Twee andere, minder complete exemplaren hebben een dikte van 3-4 cm en wegen rond de 100 g. Alle 
overige fragmenten zijn lichter dan 35 g. De slak heeft veelal een vlakke bovenzijde en is halfbol van onder. 
Dit is de karakteristieke vorm voor smeedslak die uit een met houtskool gestookte smeedhaard komt. Bij 
het grootste exemplaar lijkt het erop dat de vlakke bovenzijde diagonaal in de haard heeft gelegen, waarbij 
meerdere lagen te zien zijn. De zijde waar oorspronkelijk het hitteschild met de blaasbalg stond is min of 
meer verticaal en heeft een hoogte van ca. 9 cm. Deze gaat haaks in de vlakke bodem over (afb. 13.2). Het 
brandstofbed in de haard zal bijgevolg minstens deze dikte hebben gehad. Als brandstof gebruikte de smid 
houtskool, dat als insluitingen en afdrukken in de slak bewaard is gebleven. Op basis van de vermoedelijk 
hoekige vorm van de haard zou deze verhoogd kunnen zijn geweest. In de bodem verdiepte haarden lijken 
eerder afgeronde vormen te hebben gehad.

De helft van het aantal slakfragmenten is aan de bovenzijde deels verglaasd. Glas is het resultaat van het 
snel afkoelen van silicaatrijke delen. In een smeedhaard is dat meestal het geval, omdat de smid alleen een 
hoge temperatuur nodig heeft als hij ijzer in het vuur heeft liggen. Ook de veelal gemiddelde grootte van 

Tabel 13.1 Aantal (n) en gewicht (G) van de slakfragmenten per type slak.

type n G (g) n (%) G (%)
ijzerrijke smeedslak 8 1.035 61,5 95,2
silicaatrijke smeedslak 4 39 30,8 3,6
brandstofslak 1 13 7,7 1,2
totaal 13 1.087 100 100
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de gasblaasjes is een indicatie dat de slak relatief snel is gestold. De hoeveelheid gasblaasjes is gemiddeld 
(ca. 10-20%) tot hoog (ca. 20-40%), met de nadruk op het lage bereik. Dit is normaal voor smeedslak en 
is een aanwijzing dat ook de smeedtemperatuur vermoedelijk niet veel afweek van die, die nodig was om 
eenvoudige werkzaamheden te kunnen verrichten.

Bijna 40% van de ijzerrijke smeedslak is (partieel) lichtmagnetisch. Magnetische slak ontstaat als een 
overschot aan ijzer aanwezig is in de vorm van metallisch ijzer of, vaker, als het ijzeroxide magnetiet (Fe3O4). 
Dit wederom lijkt voornamelijk samen te hangen met de kwaliteit van het gebruikte ijzer; hoe schoner het 
ijzer, hoe hoger het aandeel magnetische slak. Omdat echter maar weinig slak gevonden is, zijn uitspraken 
over de kwaliteit van het in Brustem gebruikte ijzer statistisch niet relevant.
De silicaatrijke smeedslak is beduidend kleiner en lichter dan de ijzerrijke variant. Zij ontstaan in de regel 
in de buurt van het hitteschild. Alle stukken zijn aan het oppervlak deels verglaasd en zijn niet magnetisch 
(afb. 13.3).

13.2.2	 Brandstofslak

Er is één slakfragment gevonden dat bij het verbranden van steenkool is overgebleven. Het betreft de 
verontreinigingen uit de steenkool die niet als gas zijn uitgedreven en met de as hebben gereageerd. 
Karakteristiek voor dit type slak zijn de deels paarsgrijze kleur en de slakdruppels aan het oppervlak die van 
een lage viscositeit getuigen (afb. 13.4). Behalve deze slak zijn ook twee stukken lei- (vnr. 97) en natuursteen 
(vnr. 49) gevonden die eenzijdig sterk verslakt zijn. Het betreft vermoedelijk delen van de oven of haard 
waarin de steenkool gestookt werd. Steenkool is eveneens aangetroffen (vnr. 249). Steenkoolslak komt in het 
algemeen in Vlaanderen vanaf ongeveer de tweede helft van de 17e eeuw voor.

Afb. 13.1 Bovenaanzicht van ijzerrijke smeedslak 
(vnr. 252). Het hitteschild met de blaasbalg bevond zich 
links. De schaalverdeling is in cm.

Afb. 13.2 Zijaanzicht van ijzerrijke smeedslak (vnr. 
252) met min of meer vlakke bodem en verticale zijde. 
De schaalverdeling is in cm.

Afb. 13.3 Silicaatrijke smeedslak V093. De 
schaalverdeling is in cm.

Afb. 13.4 Steenkoolslak V097 met de karakteristieke 
paarsgrijze kleur. De schaalverdeling is in cm.
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13.3	 Conclusie

Aan de Kapelhof te Brustem zijn twee typen slak aangetroffen. Het eerste type bestaat uit smeedslak dat 
in een smeedhaard is gevormd. De haard was mogelijk verhoogd en als brandstof werd houtskool gebruikt. 
Omdat maar weinig stukken zijn gevonden, zijn uitspraken over de kwaliteit van het gebruikte ijzer (en 
daarmee samenhangend de datering) statistisch niet relevant. Gelet op alle slakkenmerken lijkt een datering 
in de Late Middeleeuwen het meest waarschijnlijk. Dit type slak komt echter reeds vanaf de Romeinse tijd 
voor. Een datering in de IJzertijd is niet aan te nemen.
Het tweede type slak kan als brandstofslak worden geduid die bij het stoken van een haard of oven met 
steenkool is ontstaan. Deze slak stamt uit de tweede helft van de 17e eeuw of later. Daarnaast zijn enkele 
verslakte natuursteenfragmenten en steenkool gevonden die eveneens op het stoken met steenkool wijzen.
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14	 Botanie

C. Moolhuizen

14.1	 Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn diverse sporen en structuren bemonsterd ten behoeve van 
archeobotanisch onderzoek (tabel 14.1). De onderzochte sporen dateren uit de IJzertijd, Romeinse tijd 
en de Volle Middeleeuwen. De sporen zijn bemonsterd voor onderzoek naar zowel pollen als botanische 
macroresten (zaden en vruchten). De monsters voor macrobotanisch onderzoek zijn afkomstig uit kuilen 
en waterputten. Deze monsters kunnen informatie bieden over de lokale vegetatie, het landgebruik en de 
voedseleconomie van de bewoners van het gebied. Eén van deze monsters, vnr. 149, is  tevens gebruikt voor 
een AMS 14C-datering om de ouderdom van het betreffende spoor vast te stellen. 
De onderzochte pollenmonsters zijn afkomstig uit de vulling van verschillende waterputten. Deze monsters 
kunnen mogelijk informatie opleveren omtrent de lokale en regionale vegetatie en de akkerbouw in het 
gebied.
In eerste instantie is een waarderend onderzoek aan zowel pollen als botanische macroresten uitgevoerd. 
Tijdens deze waardering is gekeken naar de concentratie, conserveringstoestand en soortensamenstelling 
van de plantaardige resten. Vervolgens is een deel van de monsters in detail geanalyseerd. 

14.2	 Methoden

Pollen
De pollenmonsters zijn tijdens de opgraving met behulp van pollenbakken verzameld uit de Romeinse 
en middeleeuwse waterput. Hieruit zijn  monsters genomen van 5 cm3. Deze monsters zijn volgens de 
standaardmethoden van Fægri & Iversen door het Laboratorium Sedimentanalyse op de Vrije Universiteit 
van Amsterdam opgewerkt.168 Van de monsters zijn  preparaten gemaakt in glycerine. Dit medium blijft 
vloeibaar en maakt het mogelijk om pollenkorrels tijdens de analyse nog te draaien zodat een betere 
determinatie mogelijk is. Aan de monsters is een marker toegevoegd. Deze marker is een exotische spore 
(Lycopodium) van welke verwacht mag worden dat deze in het materiaal niet van nature voorkomt. 
Aangezien exact bekend is hoeveel sporen aan een monster toegevoegd worden, kan met behulp van deze 

168 Fægri & Iversen 1989.

Tabel 14.1 De onderzochte monsters van de opgraving en hun contexten. MZ = macrorestenmonster, 
MP = pollenmonster, 14C = monster gebruikt voor een AMS 14C-datering. W  = waardering, A = analyse.

Vnr. Put Vlak Spoor Vulling Monster Context Datering W/A
111 1 2 67 1 MZ Kuil Middeleeuwen W
149 1 2 18 3 MZ/14C Kuil IJzertijd A
312 6 2 85 2 MP Waterput Romeinse tijd W
313 6 1 85 2 MZ Waterput Romeinse tijd W
329 5 1 3 1 MP Waterput Middeleeuwen W
330 5 1 3 1 MP Waterput Middeleeuwen W
331 5 1 3 6 MZ Waterput IJzertijd A
332 5 1 3 4 MZ Waterput Middeleeuwen A
352 4 1 77 1 MZ Kuil Middeleeuwen W
353 4 1 76 3 MZ Kuil Middeleeuwen A
356 9 1 16 2 MZ Kuil IJzertijd A
357 9 1 16 4 MZ Kuil IJzertijd A
374 10 1 29 3 MZ Kuil IJzertijd A
375 10 1 35 1 MZ Kuil IJzertijd W
395 10 1 37 1 MZ Kuil IJzertijd W
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marker een indicatie van de pollenconcentratie verkregen worden. De pollenmonsters zijn gewaardeerd 
door N. van Asch.

Voor de waardering van het pollen is een microscoop met een vergroting van 400-1000x gebruikt. 
Pollenkorrels en sporen (van varens, paardenstaarten en wolfsklauwen) zijn gedetermineerd met 
behulp van verschillende standaarddeterminatiewerken.169 De naamgeving van de plantensoorten is 
op deze determinatiewerken gebaseerd. Naast pollen en sporen is er ook naar zogenaamde non-pollen 
palynomorfen (NPP) gekeken. Onder de non-pollen palynomorfen vallen alle herkenbare resten die 
in een pollenmonster kunnen voorkomen. Dit zijn onder andere resten van algen, sporen van varens 
en levermossen, schimmels (parasitaire fungi en mestschimmels) en andere botanische en dierlijke 
microfossielen. Deze microfossielen blijven net als stuifmeel bewaard en kunnen met behulp van de 
microscoop geïdentificeerd worden. 

Tijdens de waarderende fase zijn de monsters in het geheel doorgekeken waarbij is gelet op het voorkomen 
van de verschillende plantensoorten en op de conservering en concentratie van het pollen. Vanwege de lage 
pollenconcentratie kwam geen van deze monsters echter in aanmerking voor verdere analyse (tabel 14.2). In 
de twee monsters die van verschillende diepten uit vondstnummer 312 zijn genomen,  is in het geheel geen 
pollen aanwezig.
In vondstnummer 329 waren de pollenkorrels redelijk tot goed geconserveerd. Er is pollen aangetroffen 
van enkele bomen en struiken, zoals hazelaar (Corylus) en els (Alnus). Ook is pollen aanwezig van 
struikhei (Calluna) en is pollen aangetroffen van grassen (Poaceae) en van verschillende onkruiden, zoals 
ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae) en composieten (Asteracea liguliflorae). Verder zijn pollenkorrels van 
graan (Cerealia) aangetroffen, waarvan een deel gedetermineerd kon worden als rogge (Secale cereale).  
Hiermee krijgt het monster een terminus post quem-datering van minimaal de Vroege Middeleeuwen, 
omdat een eerdere datering van deze graansoort zeer onwaarschijnlijk is. Omdat de concentratie van 
pollenkorrels in dit monster zeer laag is, is er geen verdere kwantitatieve analyse mogelijk. Hierdoor kunnen 
evenmin gefundeerde uitspraken worden gedaan over de regionale vegetatie.
Het pollenmonster uit vnr. 330 bevatte pollen van graan, ganzenvoetachtigen en composieten. Ook bij dit 
monster was de conservering redelijk tot goed, maar de concentratie pollenkorrels te laag voor verdere 
analyse. Het pollen van graan kon niet verder op naam worden gebracht en een schatting van de ouderdom 
kan niet gegeven worden.

169 Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003.

Tabel 14.2 Resultaten waardering pollenmonsters uit de waterputten. G = goed, R=redelijk, S = slecht, N = nee.
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SINN-15-312-10 10 6 85 2 - S xxxx geen pollen - - N Niet te dateren
SINN-15-312-40 40 6 85 3 - S xxxx geen pollen - - N Niet te dateren
SINN-15-329-38 38 5 3 6 R-G S xxxx Corylus, Alnus, Calluna, 

Cerealia, Secale cereale, 
Amaranthaceae, 

Asteraceae liguliflorae, 
Phaeoceros laevis, 

Poaceae

Cerealia,  
Secale cereale

- N ME?

SINN-15-330-5 5 5 3 3 R-G S xxxx Cerealia, Amaranthaceae, 
Asteraceae liguliflorae

Cerealia - N Niet goed te 
dateren
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Macroresten
De monsters voor botanische macroresten, vruchten en zaden zijn in twee volumes verdeeld. Een volume 
van 0,5 liter is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,25 mm en 4,5 liter sediment is gezeefd over 
een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm. Deze fracties zijn doorgekeken onder een binoculair met een 
vergroting van maximaal 50x. In eerste instantie zijn de monsters gewaardeerd, waarbij globaal is gekeken 
naar de aanwezige plantensoorten en de conserveringstoestand van de macroresten. Daarnaast is gelet op 
de aanwezigheid van houtskool, aardewerk en andere archeologische vondsten. In het monster dat tevens 
voor een AMS 14C-datering is gebruikt, zijn vele tientallen verkoolde graankorrels en graanfragmenten 
aangetroffen (vnr. 149).  Vondstnummer 149 is een van de acht macrorestenmonsters die voldoende resten 
bevatten van verschillende plantensoorten, waaronder van voedselgewassen. Deze acht monsters zijn 
vervolgens geanalyseerd (zie tabel 14.1). Bij de analyse zijn de monsters in hun geheel uitgezocht. In de vier 
overige monsters (vnrs. 111, 313, 352 en 395) zijn slechts weinig botanische macroresten aanwezig. Deze 
monsters kwamen dan ook niet in aanmerking voor verdere analyse. De resultaten van de waardering zullen 
wel meegenomen worden in de rapportage.

Voor determinatie van de vruchten en zaden is gebruik gemaakt van de “Digitale zadenatlas” en de 
“Zadenatlas der Nederlandsche Flora”.170 De naamgeving van de plantensoorten die als macroresten 
gevonden worden is op deze determinatiewerken gebaseerd. Voor de indeling in plantengroepen is onder 
andere gebruik gemaakt van de “Herziening van de indeling in ecologische soortengroepen voor Nederland 
en Vlaanderen”, de “Nederlandse Oecologische Flora” en de “Heukels flora”.171 De monsters zijn uitgezocht 
door C. Moolhuizen. De resultaten van het macrorestenonderzoek zijn weergegeven in bijlage 13.

AMS	14C-datering
Een van de macrorestenmonsters is eveneens gebruikt voor een AMS 14C-datering. Dit betreft 
vondstnummer 149. Vondstnummer 234, een fragment gecremeerd bot, is eveneens onderzocht maar bleek 
niet voldoende koolstof te bevatten voor een 14C-datering. Bij een AMS datering wordt er gekeken naar de 
hoeveelheid radioactief isotoop 14C. In de celstructuur van alle levende planten en wezens wordt koolstof 
opgeslagen. Deze koolstofopname stopt op het moment dat de dood intreedt. Koolstof komt in de atmosfeer 
voor in drie verschillende isotopen: 12C, 13C en 14C. Van deze drie is alleen 12C stabiel en niet radioactief. 
Voor een AMS 14C-datering wordt er van uitgegaan dat de verhouding tussen deze isotopen in de atmosfeer 
constant is (in werkelijkheid is deze aanname niet juist). In de loop van de tijd vervallen de radioactieve 
isotopen. Hierdoor neemt de concentratie 14C in het materiaal af. Van de isotopen is bekend hoe lang het 
duurt voordat de helft van het materiaal is verdwenen, de zogenaamde halfwaardetijd. Op basis van de 
gemeten concentratie van de verschillende isotopen en deze halfwaardetijd kan er bepaald worden hoe oud 
het materiaal is.
Zoals al aangegeven, klopt de aanname van een constante verhouding tussen de isotopen niet. Daarom 
worden de resultaten gekalibreerd. Hiervoor wordt een calibratiecurve gebruikt welke gebaseerd is 
op dendrochronologisch onderzoek. Hierbij zijn jaarringen gedateerd met een bekende (op basis van 
dendrochronologie) ouderdom. Hierdoor ontstaat er een omzettingscurve van 14C-ouderdom naar 
kalenderjaren.

De AMS 14C dateringen zijn uitgevoerd door het SUERC lab in Glasgow (Bijlage 6), UK. In principe worden 
voor een datering zaden en vruchten geselecteerd van terrestrische (droge) planten. Planten en dieren 
nemen koolstof op uit de atmosfeer. Deze koolstof is “nieuw”, de isotopen zijn nog niet vervallen. 
Organismen kunnen ook koolstof op nemen uit kalkrijk water of voedsel. Deze koolstof kan oud zijn door 
opname van oude koolstof uit kalkrijk water of zeewater. Waterplanten in meren nemen koolstof op uit het 
water wat mogelijk oude koolstof bevat. Om dit te ondervangen worden uit de monsters met macroresten 
altijd zaden of resten van terrestrische planten geselecteerd. In het hier onderzochte 14C-monster zijn 40 
verkoolde graanfragmenten gedateerd. De verkregen resultaten zijn weergegeven in 14C-jaren (BP) en als 
gekalibreerde ouderdom in kalenderjaren (BC/AD). De resultaten zijn gekalibreerd met behulp van Oxcal 
versie 4.2 en staan in tabel 14.3.

170 Beijerinck 1947; Cappers et al. 2006.
171 Van der Meijden 2005; Tamis et al. 2004; Weeda et al. 1985; 1987; 1988; 1991; 1994.
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14.3	 Resultaten

Hieronder worden de resultaten besproken van het botanische onderzoek. Hierbij komen de resultaten in 
chronologische volgorde aan bod. Eerst wordt ingegaan op de monsters uit de IJzertijd. Daarna worden de 
resultaten besproken van de monsters uit de Middeleeuwen.

14.3.1	 IJzertijd

Het grootste deel van de hier onderzochte monsters dateert uit de IJzertijd. Hiervan is één monster, 
vondstnummer 149, gedateerd door middel van AMS 14C-datering. Uit deze datering kwam een ouderdom 
van 398-209 jaar v. Chr., wat inderdaad de IJzertijd betreft. 
De monsters bevatten verkoolde resten van graansoorten, peulvruchten en eetbare wilde soorten. 
Daarnaast zijn verkoolde resten van verschillende wilde planten aangetroffen, grotendeels akkeronkruiden.

Voedseleconomie
In alle IJzertijdmonsters zijn resten van verkoolde graankorrels (Cerealia) aangetroffen. Hoewel veel korrels 
te slecht geconserveerd en te gefragmenteerd waren om vast te stellen welke graansoort het betrof, kon 
toch in zes van de acht monsters emmertarwe (Triticum dicoccum) gedetermineerd worden. Daarnaast is 
in vnr. 149 een graankorrel van gerst (Hordeum vulgare) aangetroffen. Mogelijk zijn korrels van eenkoorn 
(Triticum monococcum-type) en haver of oot (cf. Avena sativa/fatua) aangetroffen. Ook zijn verkoolde resten 
van de peulvruchten linze (Lens culinaris) en erwt (Pisum sativum) aanwezig. Naast graan en peulvruchten 
zijn ook enkele wilde, eetbare soorten in de monsters aangetroffen. Zo zijn resten van hazelnoot (Corylus 
avellana), gewone vlier (Sambucus nigra) en een fragment van sleedoorn (Prunus spinosa) gevonden. 

Emmertarwe maakt al vanaf het begin van de landbouw deel uit 
van het dieet (afb. 14.1).172 Met name tijdens het Neolithicum en de 
Bronstijd was het een belangrijk gewas en werd het van Spanje tot 
in Scandinavië verbouwd.173 Pas vanaf de Middeleeuwen nam het 
gebruik van deze soort af. Emmertarwe heeft een laag gehalte aan 
gluten, waardoor het niet zo geschikt is voor het bakken van brood. 
Bovendien is emmertarwe een bedekte graansoort. Dit houdt in 
dat de zogenaamde lemma en palea strak om de graankorrels 
heen zitten, wat een extra stap in het dorsingsproces vereist. Deze 
graansoort werd uiteindelijk dan ook vrijwel geheel verdrongen 
door onbedekte graansoorten als broodtarwe en rogge, die minder 
moeite vergden bij het dorsen.174 

Eén korrel zou morfologisch gezien van eenkoorn afkomstig kunnen 
zijn. Bij kleine hoeveelheden eenkoorn tussen grotere hoeveelheden 
emmertarwe  is de kans echter aanzienlijk, dat het om een korrel 
emmertarwe uit de top van de aar gaat. Dergelijke korrels hebben 
niet de karakteristieke platte ventrale zijde van korrels emmertarwe, 
die normaal gesproken veroorzaakt wordt doordat de korrels per 
twee groeien. Aan de top van de halm kan echter een enkele korrel 
groeien, die morfologisch moeilijk te onderscheiden is van eenkoorn.175

172 Bakels 1997, 18.
173 Bakels 1997, 18-21.
174 Kalkman 2003, 39.
175 Bakels 1984, 13-14; Hubbard 1992.

Tabel 14.3 De resultaten van het 14C-onderzoek van vnr. 149.

Vnr. Context Labcode Gedateerd 
materiaal

Ongekalibreerde 
ouderdom 14C jr. BP

Gekalibreerde ouderdom cal jr. 
(95,4% nauwkeurig)

149 Kuil SUERC-63298 Verkoold graan 2262 ± 29 398-209 jr. v. Chr.

Afb. 14.1 Emmertarwe werd in 
de IJzertijd nog volop verbouwd en 
gegeten. Foto: J.A.A. Bos.
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Evenals emmertarwe behoort gerst tot één van de eerst verbouwde gewassen. Dit was tot aan de 
Middeleeuwen één van de voornaamste verbouwde gewassen in Europa. Van alle granen is gerst daarbij het 
meest resistent tegen zout en droogte. Het is echter minder geschikt om brood mee te bakken en werd dan 
ook vooral gebruikt voor de bereiding van pap en koeken.176 Ook is één korrel van haver of oot aangetroffen. 
De korrels van haver en de wilde variant, oot zijn niet op vorm van elkaar te onderscheiden. Dit is enkel 
mogelijk met behulp van kafresten, die hier niet zijn aangetroffen. Gezien de aangetroffen hoeveelheden 
vormt de korrel waarschijnlijk een rest van een akkeronkruid dat tussen cultuurgewassen heeft gestaan. 
Bovendien maakte haver in deze periode nog geen deel uit van de cultuurgewassen, dat is pas later 
gekomen. Dus zelfs wanneer het hier wel de soort haver zou betreffen, zou het in dit geval nog steeds als 
akkeronkruid gezien kunnen worden.

De kleine peulvrucht erwt is een veelzijdige groentesoort die al sinds het Neolithicum in Nederland 
verbouwd wordt en sindsdien deel is blijven uitmaken van het dieet. Erwt kan onrijp gegeten worden, 
maar de varianten die dit bevorderen, zijn vrij laat ontstaan. Oorspronkelijk zal de erwt rijp geplukt zijn, 
vervolgens gedroogd en later in de maaltijd verwerkt zijn.177 Pas na de Middeleeuwen werden verse erwten  
(doperwten) populair.178 In het Brustem van de IJzertijd zullen de erwten dus nog in gedroogde vorm gegeten 
zijn. Ook linzen werden al in het Neolithicum verbouwd in Nederland.179 De linze is een peulvrucht met één 
of twee lensvormige zaden in opgeblazen peulen. De opbrengst per plant en hectare is niet erg groot, maar 
door de grote voedzaamheid is het op veel plaatsen nog steeds een belangrijk voedselgewas. Linzen zijn 
lichter verteerbaar dan erwten en bonen.180

Sleedoorn is  een doornige struik die tot drie meter hoog wordt en veelal op kalkachtige bodems groeit 
(afb. 14.2, links).181 De huidige pruim is een oude bastaard tussen deze sleedoorn en de kerspruim, Prunus 
cerasifera.182 De donkerblauwe vruchten zijn erg zuur van smaak. Zij kunnen tot brij gekookt gegeten 
worden. Eventueel kunnen de vruchten lange tijd gestoofd worden, om de smaak van de pit te onttrekken 
en het kooknat te gebruiken in combinatie met andere vruchten. Van de sleedoorn wordt tegenwoordig wel 
wijn of gin gemaakt. Het hout van de sleedoorn is daarnaast veel als brandhout gebruikt.183

De bessen van gewone vlier kunnen verzameld zijn voor consumptie. Daarnaast kan de bloesem voor 
siroop worden gebruikt, al zullen we daar geen sporen van vinden omdat de steenkernen (de ‘pitten’ die we 
aantreffen in archeologische context) in dat stadium nog niet ontwikkeld zijn. Verder is het hout van de vlier 
geschikt om kleine voorwerpen van te vervaardigen, want het hout splintert niet.184

Hazelaar is een grote heester die 5000 jaar geleden al wijds voorkwam (afb. 14.2, rechts). Hazelnoten zijn 
rauw eetbaar en werden in vrijwel alle tijdsperiodes verzameld en gegeten.185

176 Bakels 1997, 19; Kalkman 2003, 44-45.
177 Bakels 1997, 18; Kalkman 2003, 82-83.
178 Vandommele 1991, 79.
179 Bakels 1997, 18. 
180 Kalkman 2003, 82.
181 Maes 2006.
182 Kalkman 2003, 157-158; Knörzer 1999, 97, 110-112.
183 Knörzer 1999, 97, 110-112; Renfrew 1973.
184 Weeda et al. 1988, 265; Kalkman 2003, 172.
185 Kalkman 2003, 182; Maes 2006.

Afb. 14.2 De vruchten van sleedoorn (links) en de noten van hazelaar werden beide verzameld voor 
consumptie. Foto’s: J.A.A. Bos.



150

VEC Rapport 50

Wilde planten
In de monsters uit de IJzertijd zijn verkoolde resten van verschillende wilde planten aangetroffen, zoals 
dravik (Bromus sp.), melganzenvoet (Chenopodium album), glad vingergras (cf. Digitaria ischaemum), 
hanenpoot (Echinochloa crus-galli), zwaluwtong (Fallopia convolvulus), akkerkool (Lapsana communis), 
tuinbingelkruid (Mercurialis annua), beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia), schapenzuring 
(Rumex acetosella), eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus) en ringelwikke (Vicia hirsuta). Daarnaast zijn 
verkoolde resten aangetroffen van kleefkruid (Galium aparine), gewoon varkensgras (Polygonum aviculare) 
en krulzuring (Rumex crispus-type). Ook is een verkoold vruchtje van scherpe of kruipende boterbloem 
(Ranunculus acris/repens) aanwezig.

Akkerkool (Lapsana communis) komt in meerdere monsters in relatief ruime hoeveelheden voor, verkoold 
en in gezelschap van verkoold graan (afb. 14.3). Tegenwoordig komt de soort vooral voor op licht tot matig 
beschaduwde plaatsen aan bosranden, langs heggen en in lichte loofbossen. Ondanks zijn naam komt hij 
niet veel meer in akkers voor (en is het bovendien geen koolsoort). Vanwege de context van deze zaden, 
gaan we ervan uit dat het hier nog wel akkeronkruiden betreft.  Akkerkool en kleefkruid hebben zich samen 
ontwikkeld tot facultatief akkeronkruid. Het voorkomen van akkerkool op akkers stond waarschijnlijk in 
verband met het hoge humusgehalte, die door rooiing van bos was verkregen.186 Wanneer we ervan uitgaan 
dat akkerkool hier voorkwam als akkeronkruid, dan is een dergelijke bodemgesteldheid wellicht aan de orde. 
Mogelijk was een deel van de akkers nog redelijk nieuw.
 Zwaluwtong is een akkerplant van graanakkers op zandige grond, die vaak in gezelschap van ringelwikke, 
eenjarige hardbloem, akkerviooltje, knopherik, gewone spurrie groeit, net als hier het geval is geweest.187 De 
meeste van deze soorten wijzen er op, dat de bodem niet overal zeer voedselrijk is geweest.  Op zwaluwtong 
na zijn dit planten van akkers en/of moestuinen op matig voedselrijke grond.188 
Dat het akkerland hier en daar wel zeer voedselrijk en vochtig was, blijkt uit de aanwezigheid van soorten als 
melganzenvoet, beklierde duizendknoop en hanenpoot.189 Deze soorten groeien veel op stikstofrijke plaatsen 
als mestkuilen en dergelijke. Ook tuinbingelkruid en kleefkruid wijzen op voedselrijke grond in akkers en 
moestuinen.190 
Het gezamenlijk voorkomen van deze soorten met planten van zeer voedselrijke grond wordt mogelijk 
veroorzaakt doordat de IJzertijdbewoners de grond bemestten voor een betere oogst.

186 Weeda et al. 1991, 192.
187 Weeda et al. 1984, 143. 
188 Weeda et al. 1985, 197, 199; 1987, 53, 118, 203. 
189 Weeda et al. 1985, 138, 163; 1994, 218. 
190 Weeda et al. 1988, 9, 105.

Afb. 14.3 Akkerkool en tuinbingelkruid kwamen voor tussen cultuurgewassen. Foto: 
Soortenbank.nl (links) en Wikimedia (rechts).
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Parallellen	in	de	regio
De aangetroffen cultuurgewassen vertonen een duidelijke overeenkomst met die uit het botanische 
onderzoek op monsters van het nabij geleden Hasselt. Uit de botanische analyse van de IJzertijdmonsters 
aan de opgraving Hasselt Rode Rokstraat bleek dat de toenmalige bewoners eveneens gerst en emmertarwe 
consumeerden.191 Tijdgenoten uit de regio consumeerden dus grotendeels dezelfde granen. Hoewel het 
onderzoek in Hasselt minder wilde soorten opleverden voor de periode IJzertijd dan het geval is voor 
Brustem, waren ook daar aanwijzingen voor teelt op voedselrijke (of waarschijnlijk: met mest verrijkte) 
gronden.

14.3.2	 Middeleeuwen

Er zijn vijf macrorestenmonsters onderzocht afkomstig uit de Middeleeuwen. Dit betreft drie monsters 
uit kuilen en twee monsters uit waterputten (tabel 14.1). Twee van deze monsters (vnrs. 332 en 353) zijn 
geanalyseerd. Vondstnummr 111, 313 en 352 zijn enkel gewaardeerd: ze bevatten weinig materiaal en in 
vondstnummer 111 was dit ook grotendeels gesinterd.
In de monsters zijn resten van zowel voedselgewassen (graan) als wilde soorten aangetroffen.

Voedseleconomie
Van de verschillende graansoorten die in de Middeleeuwen beschikbaar waren, werden in deze periode 
in elk geval spelttarwe (Triticum aestivum var. spelta) (afb. 14.1) en gerst gegeten. Spelttarwe en gerst 
waren beide belangrijke granen  in de Vroege Middeleeuwen.192 In het pollenmonster (vnr. 329, 38 cm) 
is rogge aangetroffen, maar het is niet te zeggen hoe dit monster zich qua datering verhoudt tot de 
macrorestenmonsters. Of spelttarwe en rogge tegelijkertijd werden gegeten dan wel verbouwd, is daarom 
niet vast te stellen.

In de kuil (vnr. 353, spoor 76) zijn de verkoolde resten van honderden korrels van spelttarwe aangetroffen. 
daarnaast zijn tientallen overblijfselen van het kaf aanwezig. In de IJzertijd werd deze soort nog weinig 
gegeten, al kwam het sporadisch wel voor (niet in dit onderzoek). Pas vanaf de Romeinse tijd kwam er 
duidelijk een nadruk op deze soort.  
Spelttarwe kent zijn voor- en nadelen voor de boer. Spelttarwe is goed te verbouwen op grond die te grof 
is voor tarwe en te zwaar voor rogge, of waar te laat in het jaar (voor rogge) vorst voorkomt. Spelttarwe is 
beter bestand tegen vocht en neerslag dan broodtarwe (T. aestivum var. aestivum en kent minder natuurlijke 
vijanden en parasieten. Een nadeel is echter dat de opbrengst minder is. Daarnaast is deze graansoort 
bedekt, niet vrijdorsend zoals broodtarwe. 
Door het hoge glutengehalte is spelttarwe het eiwitrijkst van de granen. Desondanks is het eeuwenlang als 
brei gegeten, waar dat elders met havermout gedaan werd.193 Mede doordat er een andere variant gluten in 
voorkomt dan in broodtarwe, is de soort is tegenwoordig weer in toenemende mate populair.
Rogge werd door de middeleeuwse bewoners geconsumeerd of verbouwd, hoewel niet noodzakelijk 
gelijktijdig met de hierboven genoemde soorten. Ook rogge heeft als voordeel ten opzichte van spelttarwe 
dat het een zogeheten naakte graansoort is. Uit de macrorestenmonsters van Brustem komt een voorkeur 
voor de voordelen van rogge echter niet naar voren: spelttarwe lijkt de dominante graansoort te zijn. Rogge 
is minder geschikt om brood mee te bakken dan tarwe: door het lage glutengehalte rijst het niet goed. Zoals 
gezegd is het echter niet zeker hoe spelttarwe en rogge zich in de tijd tot elkaar verhouden.
Van gerst is slechts een aarspilfragment aangetroffen. Ook deze graansoort maakte mogelijk deel uit van 
het dieet, evenals in de IJzertijd voor dit gebied het geval was. Naast de bereiding van bijvoorbeeld pap en 
koeken werd gerst in de Middeleeuwen ook veel gebruikt om bier mee te brouwen.194 

191 Van Asch 2016.
192 Slicher van Bath 1960.
193 Körber-Grohne 1994, 68-77.
194 Bakels 1997, 19; Kalkman 2003, 44-45.
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In alle middeleeuwse monsters zijn resten van vlierbes aangetroffen (afb. 14.4). Van de gewone vlier kunnen 
verschillende delen van de plant gebruikt zijn. De bessen kunnen gebruikt worden voor het maken van onder 
meer sap, jam of vlierbessenwijn en –jenever.195 Daarnaast kan de bloesem voor siroop worden gebruikt. 
Verder is het hout van de vlier geschikt om kleine voorwerpen van te vervaardigen, want het hout splintert 
niet.

Gewone vlier kan in de directe nabijheid van de waterputten zelf hebben gestaan. De soort groeit daarnaast 
ook gewoon als inheemse soort op vochtige en stikstofrijke gronden, die mogelijk in de omgeving van de 
nederzetting aanwezig waren. De plant zelf stond overigens in de Middeleeuwen bekend om zijn vermogen 
om duivels en heksen te weren en werd dan ook vaak geplant bij aanwezige waterputten als beschermer.196 

De verkoolde zaden van wikke waren te slecht geconserveerd om op soort gebracht te worden. Het zou 
hier opnieuw om het onkruid ringelwikke kunnen gaan, maar bijvoorbeeld ook om voederwikke (Vicia 
sativa ssp. sativa). Voederwikke is een cultuurgewas dat waarschijnlijk in de Karolingische tijd in Vlaanderen 
geïntroduceerd is.197 Het diende als veevoer en werd, in elk geval in de Late Middeleeuwen, ingezaaid na 
graanoogst op akkers op kalkrijke lössgronden om te dienen als veevoer.198 Mogelijk had dit daarnaast een 
vergelijkbaar doel als het tegenwoordig heeft:  voederwikke kan dienen als groenbemester, een plantaardige 
manier om de grond te voorzien van stikstof.199 

Wilde planten
Naast vlier en wikke zijn de wilde planten waarvan resten zijn aangetroffen in de middeleeuwse monsters 
dravik, melganzenvoet, zwaluwtong, krulzuring (alle verkoold)  en een niet verder te determineren 
lipbloemige (Lamiaceae indet.) De meeste van deze zaden zullen afkomstig zijn van planten die op de akkers 
tussen het graan hebben gegroeid. De aanwezigheid van soorten als melganzenvoet en zwaluwtong wijzen 
op vochtige, voedselrijke bodem. 

195 Kalkman 2003, 172.
196 Weeda et al. 1988, 165.
197 bijv. Van Zeist 1990.
198 Weeda et al. 1987, 124.
199 Kalkman 2003, 17-18.

Afb. 14.4 Van gewone vlier kunnen zowel de bessen als de bloesem en het hout gebruikt worden. 
Foto: soortenbank.nl.
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14.4	 Conclusies

Bij de opgraving zijn sporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen bemonsterd voor 
archeobotanisch onderzoek. Het pollenonderzoek leverde te weinig gegevens op voor verder onderzoek. In 
de macrorestenmonsters uit sporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen zijn wel voldoende zaden en vruchten 
aangetroffen om uitspraken te kunnen doen omtrent de voedseleconomie en akkerbouw uit beide periodes.
In de monsters met ijzertijddatering zijn met name verkoolde resten aangetroffen. De resten bestaan uit 
graansoorten, peulvruchten en mogelijke voedselgewassen die waarschijnlijk in het wild verzameld zijn. 
Verder zijn de verkoolde zaden en vruchten van verschillende wilde planten aangetroffen, die hoofdzakelijk 
de akkerflora vertegenwoordigen. Deze resten leveren informatie op over de lokale voedseleconomie en 
akkerbouw in de IJzertijd. Zo laten de macrorestenmonsters zien dat de graansoorten emmertarwe en 
vermoedelijk ook gerst deel uit maakten van het dieet gedurende de IJzertijd, evenals bij hun tijdgenoten 
uit het nabijgelegen (huidige) Hasselt. Daarnaast werden de peulvruchten erwt en linze gegeten. Wilde 
soorten als hazelnoot, sleedoorn en vlier werden waarschijnlijk verzameld voor consumptie. Daarnaast heeft 
het botanisch onderzoek informatie opgeleverd over de akkerbouw in de IJzertijd. De tegenstelling tussen 
markers voor zeer voedselrijke grond en matig voedselrijke zandgrond is wellicht te wijten aan het gebruik 
van bemesting. Daarnaast is in verscheidene monsters met graan ook akkerkool aangetroffen, een soort die 
op de aanwezigheid van humus wijst. Mogelijk is een deel van de akkers nieuw in gebruik genomen ten koste 
van bossen in de omgeving.

De Middeleeuwen zijn door minder monsters vertegenwoordigd dan de IJzertijd, maar er lijkt een omslag 
te hebben plaatsgevonden wat betreft de voedselgewassen. De dominante soort lijkt spelttarwe te zijn 
geweest. Gerst maakt echter nog steeds deel uit het dieet. Uit het pollenonderzoek is naar voren gekomen 
dat er op een zeker moment in de Middeleeuwen ook rogge is verbouwd, maar het is niet te zeggen of deze 
vondst qua datering aansluit bij die van spelttarwe.  
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15	 Synthese

P.L.M. Hazen

15.1	 Algemeen

De opgraving aan de Kapelhof te Brustem heeft een grote hoeveelheid sporen en vondsten opgeleverd, 
uit diverse perioden. Dit was ook de verwachting op basis van het vooronderzoek. In de proefsleuven 
werden archeologische resten uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Volle Middeleeuwen en recente periode 
aangetroffen. Ook de opgraving heeft resten uit deze perioden opgeleverd. Er werden echter ook sporen uit 
het Vroeg-Neolithicum opgetekend, terwijl het terrein het meest intensief in gebruik is geweest in de Late 
Middeleeuwen, de periode tussen 1200 en 1425. De Romeinse periode leverde buiten de waterput (geen 
haardkuil) geen sporen op en er werden ook geen sporen uit de Karolingische periode aangetroffen, hoewel 
dit op basis van de vondst van de bijzondere fibula wel verwacht werd.
In dit hoofdstuk worden de vindplaatsen uit de diverse perioden besproken, waarbij op basis van de sporen 
in relatie tot het aangetroffen vondstmateriaal de aard van de site wordt gepresenteerd. Vervolgens wordt 
de site in een regionaal kader geplaatst en gerelateerd aan de geschiedenis van Brustem.

De vindplaatsen zijn doorheen het plangebied aangetroffen. Het plangebied bevindt zich op de 
zuidwestelijke helling van een leemplateau. Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een beekdal 
(de Hoogbeek). De bodemkundige verwachting zoals beschreven in het vooronderzoek kan grotendeels 
worden bevestigd. Er is inderdaad sprake van een leembodem met textuur B-horizont, waarbij in een ouder 
leempakket aanvankelijk erosie heeft opgetreden en in de lagere delen vervolgens afzetting van colluvium. 

Tijdens het vooronderzoek werd in de profielput op de lager gelegen helling een niveau aangetroffen 
dat zeer rijk was aan kalkconcreties. Dit niveau werd geïnterpreteerd als erosievlak, waarboven een 
colluviumpakket is afgezet. In dit colluvium zou zich een textuur-B-horizont hebben ontwikkeld. Het 
erosievlak zelf werd overigens geïnterpreteerd als oudere textuur-B-horizont.
 Tijdens onderhavig onderzoek is de textuur-B-horizont frequent waargenomen en bestond de indruk dat 
de onderliggende C-horizont met name in het westen rijker was aan kalkconcreties. Dat zou er inderdaad op 
wijzen dat de textuur-B-horizont in het westelijke deel in een colluviumpakket is ontwikkeld. Ter verificatie 
van deze hypothese is voorgesteld om een OSL-monster uit dit pakket te laten analyseren. De resultaten 
geven aan dat de onderzochte afzetting waarschijnlijk ongeveer 15.300 jaar geleden is gevormd. Dit duidt 
erop dat de afzetting in situ löss is, en dus geen colluvium. Dit is ook de meest logische verklaring, omdat het 
een duidelijke Bt-horizont is, die niet in een paar honderd jaar gevormd kan zijn.

15.2	 Sporen	uit	de	Lineaire	Bandkeramiek

Het kleine aantal sporen uit de Lineaire Bandkeramiek vormt een bijzondere vondst. Ze werden op basis 
van het vooronderzoek niet verwacht. Vanwege het beperkte aantal sporen en vondsten is het moeilijk de 
aard van de activiteiten op het terrein te achterhalen. Gezien de diepte van de kuilen lijken de sporen vrij 
goed geconserveerd. Sporen van een huisplattegrond zullen daarom ook bewaard zijn gebleven, indien 
zij zich binnen het plangebied zouden bevinden. Vermoedelijk maken de gevonden sporen onderdeel van 
de periferie van een woonplaats, met één of meerdere huisplattegronden. Het vondstmateriaal is dan te 
interpreteren als nederzettingsafval. Er is één uitzondering: de intentionele depositie van een maalsteen in 
één van de kuilen. 

De LBK in Belgisch en Nederlands Limburg wordt in haar geheel gedateerd tussen ca. 5235-5005 v. Chr.200 
De sporen van de huidige opgraving zijn op basis van het vondstmateriaal te plaatsen in de tweede helft 
van deze cultuur, een periode die als LBK fase II of 2 wordt aangeduid.201 Deze fase dateert tussen ca. 5105-
5005 v. Chr. De nederzettingscluster op het plateau tussen de bovenloop van Demer en Maas wordt in de 
wetenschappelijke literatuur aangeduid als Heeswatercluster.202 Uit de onderzoeksbalans zijn 28 van deze 
Bandkeramische nederzettingen in deze cluster in Vlaanderen bekend.

200 Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 42-46 en fig. 3.
201 Modderman 1970, 199.
202 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/neolithicum/balans_in_de_ruimte.
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15.3	 Bewoning	in	de	IJzertijd

15.3.1	 Reconstructie	van	het	erf

Het plangebied kent een behoorlijk intensieve bewoning in de Midden-IJzertijd. De archeologische resten 
wijzen vermoedelijk op nederzettingsactiviteiten. Er zijn mogelijk restanten van een oven aanwezig, die 
wellicht ook meerdere keren is opgebouwd. Hoger op het terrein bevinden zich meerdere silokuilen, waarin 
landbouwproducten konden worden opgeslagen. Mogelijk zijn één of meerdere waterkuilen voor het vee 
aanwezig. Ook de vondsten kunnen veelal in verband worden gebracht met de dagelijkse activiteiten. 
De vondst van kookstenen en een behoorlijke hoeveelheid botmateriaal wijst erop dat hier voedsel 
geconsumeerd werd. Het aardewerk lijkt regulier nederzettingsafval te betreffen. Naast de oven laat ook de 
vondst van weefgewichten zien dat er artisanale activiteiten plaatsvonden.

De opgraving heeft geen huisplattegronden of andere gebouwstructuren opgeleverd. We kunnen daarom 
ook niet achterhalen of de kuilen in de kern of periferie van de nederzetting gelegen hebben. Op zich past de 
site daarmee in het beeld van de regio. Botanisch onderzoek laat zien dat op de leemgronden het landschap 
al open karakter had, wat wijst op de aanwezigheid van een groot aantal akkers. Er zijn echter nauwelijks 
complete nederzettingsterreinen opgegraven. Vooral het aantal huisplattegronden blijft sterk achter. Dit lijkt 
er niet op te wijzen dat de huizen na één of twee generaties werden verlaten en elders opgebouwd, volgens 
het systeem van ‘zwervende erven’. Het is waarschijnlijk dat de nederzettingen al vroeg in de IJzertijd min of 
meer plaatsvast werden. Met deze gegevens kunnen we wellicht reconstrueren waar een huisplattegrond, 
het centrale element van de nederzetting, zich moet hebben bevonden. De sporen en vondsten 
concentreren zich wel op de rand van het hoger gelegen gedeelte (afb. 15.1). Dit is ongeveer een zone van 
50 bij 50 m. Deze omvang komt goed overeen met de geschatte grootte van erven in het Maas-Demer-
Scheldegebied. Voor dit gebied wordt de grootte van de erven voor het grootste deel van de metaaltijden 
geraamd op ca. 50 bij 50 m.203 Buiten een straal van 25 m rondom de huizen worden nauwelijks structuren 
meer aangetroffen die tot het erf kunnen worden gerekend. Een recentelijk opgegraven nederzetting in het 
Maasdal bij Maastricht laat zien dat deze gereconstrueerde erfomvang ook geldt voor de zuidelijker gelegen 
leemstreek.204 De huisplattegrond vormde hier het centrale element van de nederzetting, waarbij de overige 
structuren op minimaal 8 m maar binnen een straal van 27 m rondom het huis gelegen waren. Op basis 
van deze gegevens dient bij de huidige opgraving de huisplattegrond centraal in de sporenconcentratie te 
worden gezocht. Juist deze zone is niet opgegraven, omdat hier een school staat. 

15.3.2	 Voedseleconomie

Diverse rijk gevulde afvalkuilen geven informatie over de voedseleconomie. Met name de hoeveelheid 
dierlijke botresten is bijzonder te noemen. Dergelijke resten blijven over het algemeen slecht bewaard op 
de leemgronden, waardoor onze kennis zeer fragmentarisch is. Het aangetroffen botmateriaal laat zien dat 
men zelf in ieder geval varkens heeft gehouden, mogelijk rund, schaap/geit en paard. Vooral rund, maar ook 
schaap/geit en varken zijn er geslacht en gegeten. Ook bestaat de mogelijkheid dat er huiden van paard en 
rund zijn gelooid. Deze activiteiten zijn gelieerd aan het leven als boer die qua vlees en mogelijk melk in zijn 
eigen onderhoud voorziet. 
In botanische monsters zijn met name verkoolde resten aangetroffen. Deze resten leveren informatie op 
over de lokale voedseleconomie en akkerbouw in de IJzertijd. Zo laten de monsters zien dat de graansoorten 
emmertarwe en vermoedelijk ook gerst deel uit maakten van het dieet gedurende de IJzertijd. Deze 
graansoorten werden geconsumeerd door hun tijdgenoten uit het nabijgelegen (huidige) Hasselt.205 
Daarnaast werden de peulvruchten erwt en linze gegeten. Wilde soorten als hazelnoot, sleedoorn en vlier 
werden waarschijnlijk verzameld voor consumptie. Daarnaast heeft het botanisch onderzoek informatie 
opgeleverd over de akkerbouw in de IJzertijd. De tegenstelling tussen markers voor zeer voedselrijke 
grond en matig voedselrijke zandgrond is wellicht te wijten aan het gebruik van bemesting. Daarnaast is in 
verscheidene monsters met graan ook akkerkool aangetroffen, een soort die op de aanwezigheid van humus 
wijst. Mogelijk is een deel van de akkers nieuw in gebruik genomen ten koste van bossen in de omgeving.

203 Fokkens & Jansen 2002.
204 Hazen et al. 2015.
205 Hazen 2015.
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15.3.3	 Handelscontacten

In spoor 1.18 werd een bijzondere vondst gedaan: enkele scherven van een rood beschilderde pot. Dergelijk 
aardewerk met een vergelijkbare ouderdom is eerder in België aangetroffen.206 Voor zover bekend bevindt 
zich hieronder geen met tinfolie ingelegd vaatwerk. Het kan zijn dat dit ontbreken een onderzoekslacune is, 
omdat tinoxide door zijn witte kleur bedrieglijk veel op lichtgekleurde beenderpasta lijkt, dat als incrustatie 
goed bekend is van prehistorisch vaatwerk. Wat het tin betreft, dit materiaal komt van nature niet voor in 
België. Dit betekent dat de tinfolie aangebracht op de scherven geïmporteerd moet zijn. De dichtstbijzijnde 
natuurlijke bronnen van tin zijn Engeland (Dartmoor, Devon en Cornwall), Frankrijk (Bretagne en Massif 

206 Bourgeois 1991; Cahen-Delhaye 1991.

Afb. 15.1 Reconstructie van het vermoedelijke erf uit de IJzertijd, met de globale positie van het mogelijk aanwezige huis.
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Central) en Duitsland en Tsjechië (Erzgebirge).207 Deze regio’s liggen steeds op een grote afstand van de 
opgravingslocatie, wat wijst op een omvangrijk handelsnetwerk. Het is moeilijk te bepalen wat dit zegt 
over de status van de bewoners te Brustum. Mogelijk wijst de aanwezigheid van een dergelijke pot op een 
bovengemiddelde rijkdom van de bewoners. Dit blijkt echter niet uit het overige vondstmateriaal.
Opvallend genoeg bestaat het natuursteen alleen uit lokaal verzameld materiaal. Zo ontbreken maalstenen 
van vesiculaire lava, die veel voorkomen op sites uit de IJzertijd. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat 
bij de opgraving alleen kookstenen zijn aangetroffen. Mogelijk zijn binnen de zone van het erf, maar buiten 
de opgravingszone, nog kuilen aanwezig waarin maalstenen zijn gedeponeerd. 

15.3.4	 Verlatingsrituelen

Diverse kuilen bevatten een grote hoeveelheid vondsten, of hebben een bijzondere inhoud.
Het valt op dat de drie rijkere kuilen gelegen zijn op een lager gelegen terreindeel. Uit kuil 2.70 komen 
vijf weefgewichten, een gerolde silex en verbrand aardewerk. Dit zou een symbolische handeling kunnen 
representeren. De grote hoeveelheid verbrande huttenleem en aardewerk in kuil 1.18 lijkt op een 
verlatingsritueel te wijzen.

Met het deponeren van het materiaal van de nederzetting in diverse kuilen op het erf lijkt de bewoning uit 
de Midden-IJzertijd op het terrein te eindigen. Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning in de Late IJzertijd. 
De reden hiervoor is voor de huidige locatie niet duidelijk. De opgravingen te Maastricht laten zien dat de 
nederzettingen zich in de Late IJzertijd verplaatsen van de hoger gelegen delen naar de laagte.208 Vanaf de 
Vroege IJzertijd is er sprake van een gestage bevolkingsgroei, waardoor de druk op de ontginning van het 
landschap toenam. Dit was terug te zien in het pollenspectrum: de ontbossingen gingen verder en hebben 
in de Midden-IJzertijd een grootschaliger karakter gekregen. Door de toegenomen bevolkingsdruk zal er 
minder ruimte zijn geweest rond de erven om regelmatig de akkers te laten wisselen. Toch lijkt er nauwelijks 
sprake van bodemdegradatie, die het noodzakelijk maakte om andere gebieden te gaan exploiteren. Deze 
ontwikkeling lijkt plaats te vinden in de Late IJzertijd. Vermoedelijk waren te Brustem geen andere gronden 
beschikbaar om te exploiteren, waardoor het gebied is verlaten.

15.4	 De	Romeinse	tijd

De vondst van een waterput en een afvalkuil lijkt erop te wijzen dat er in de directe omgeving van het 
plangebied een kleine nederzetting gelegen heeft. De exacte ligging is niet bekend: er zijn geen sporen van 
een huisplattegrond gevonden. De geringe hoeveelheid aardewerk heeft vermoedelijk deel uitgemaakt 
van een huishoudelijke inventaris. De activiteiten zijn te dateren in de Midden- en Laat-Romeinse tijd. De 
waterput is waarschijnlijk in laatstgenoemde periode te plaatsen. De grote hoeveelheid bouwmateriaal 
die in de put is gevonden, zal afkomstig zijn geweest van een site met steenbouw in de omgeving. Deze 
sites, vaak villa’s, werden veelal aan het einde van de 3e eeuw verlaten, waarna een groot deel van het 
bouwmateriaal werd hergebruikt op landelijke nederzettingen in de omgeving.

De Romeinse waterput bevat niet alleen een zeer grote hoeveelheid keramisch bouwmateriaal, maar 
heeft tevens een opvallende inhoud. Deze bestaat uit grote fragmenten van drie verschillende maal- en 
molensteenlopers, een fraaie, gefacetteerde wrijf/polijststeen en daarnaast veel grote fragmenten tegulae 
en lateres. Op één groot aardewerkfragment en enkele fragmenten bot na, zijn geen andere materialen uit 
deze waterput geborgen. De depositie is daarmee per definitie selectief geweest (zoals overigens ook al 
blijkt uit de maalsteenfragmenten) en een afvaldump is daarom minder waarschijnlijk. Vermoedelijk gaat 
het om een intentionele depositie bij het verlaten van het erf. De munten lijken juist te wijzen op een per 
ongeluk verloren beurs. 

207 Ottaway 1994, 19 (met verdere referenties).
208 Hazen et al. 2015.
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15.5	 De	Middeleeuwen

15.5.1	 Vroege	en	Volle	Middeleeuwen

Een groot deel van de sporen en vondsten dateert uit de Middeleeuwen. Dat is niet verwonderlijk gezien de 
geschiedenis van Brustem, dat al vermeld werd in 967, maar vermoedelijk nog ouder is. Voor dat laatste zijn 
tijdens het onderzoek echter weinig aanwijzingen gevonden. Slechts enkele scherven aardewerk dateren uit 
de periode 725-900, en deze zijn geïnterpreteerd als opspit. Er zijn wel twee bijzondere metalen objecten 
gevonden, een fibula uit de Merovingische periode en tijdens het vooronderzoek één uit de Karolingische 
periode, maar deze vondsten kunnen niet gekoppeld worden aan sporen van bewoning. Er zijn vermoedelijk 
wel activiteiten in de Vroege Middeleeuwen, maar deze dienen dan wellicht eerder gezocht te worden in de 
omgeving van de torenburcht.

Het aardewerkspectrum laat al meer activiteiten zien in de Volle Middeleeuwen en dat vinden we ook terug 
in het sporenbestand. De Sint-Eucheriuskapel dateert uit de 12e eeuw, dus het terrein aan de Kapelhof wordt 
daadwerkelijk in gebruik genomen. De meeste sporen uit deze periode zijn aangetroffen in werkput 4 en 
het betreft vooral kuilen. Ook is vermoedelijk een hutkom aangetroffen, dus er werden ook ambachtelijke 
activiteiten uitgevoerd. Het vondstmateriaal biedt echter te weinig aanknopingspunten om de exacte aard 
van ambachtelijke activiteiten te achterhalen. 

15.5.2	 Late	Middeleeuwen

Ondanks dat Brustem aan het einde van de 12e eeuw diverse keren wordt verwoest, maakt het stadje in deze 
periode een bloeiperiode door. Onder het graafschap Loon ontwikkelde Brustem zich tot een klein stadje 
met belangrijke lakennijverheid. Ook binnen het plangebied zijn verreweg de meeste sporen en vondsten te 
plaatsen in de periode 1200-1425.

In de zuidelijke zone vinden met name veel activiteiten plaats aan de rand van het plateau. Hier liggen een 
groot aantal kuilen, afgescheiden van het lagere deel door middel van een greppel. Aan oversnijdingen 
te zien, is deze zone meerdere keren uitgebreid. Een huisplattegrond is niet gevonden. Wellicht bevond 
deze zich onder het huidige gebouw van de kinderopvang. Dichter bij de beek hebben ook activiteiten 
plaatsgevonden en hebben vermoedelijk ook enkele bijgebouwtjes gestaan. Een tweede cluster met 
activiteiten is zichtbaar in werkput 4, een zone die doorlopend in gebruik is geweest vanaf de Volle 
Middeleeuwen.

Het vondstmateriaal lijkt te wijzen op één of meerdere boerenerven, waar allerlei activiteiten plaatsvonden. 
Het aardewerk is grotendeels gebruiksaardewerk, dat lokaal vervaardigd werd. Ondanks enkele objecten 
van hoogversierd aardewerk, waren de bewoners niet bijzonder vermogend. Er werden diverse dieren 
gehouden op het boerenbedrijf, vermoedelijk zowel voor trekkracht als consumptie. Het beperkte aandeel 
van schaap/geit in het botmateriaal laat zien dat deze boeren zich niet richten op de wolproductie voor de 
lakennijverheid. Ook het botanisch materiaal geeft hier geen aanwijzingen voor. Er zijn bijvoorbeeld geen 
restanten van planten, die gebruikt werden als verfstof, teruggevonden in de monsters. De geanalyseerde 
stalen laten vooral granen zien, met name spelttarwe, dat prima verbouwd kan zijn binnen of in de omgeving 
van het plangebied. De zone bij de beek zal waarschijnlijk hebben gefunctioneerd als weidegebied.

Op het terrein heeft op beperkte schaal metaalbewerking plaatsgevonden, af te leiden uit de vondst van 
een kleine hoeveelheid slakmateriaal. Ook een halffabricaat van een gesp wijst hierop. Verder zijn diverse 
objecten van huisvlijt aangetroffen. De metaalbewerking was vooral voor objecten voor eigen gebruik, zoals 
gespen, riembeslag en de oplap van vaatwerk. Voor grootschalige productie zijn geen aanwijzingen. Mogelijk 
was er een veldoven op het terrein aanwezig, waarin bakstenen zijn gebakken. Wellicht betekent dit dat de 
boerderijen op het terrein (deels) opgebouwd waren uit baksteen, waarbij niet meer is gewerkt met een 
fundering van diepe houten palen, maar eerder een constructie met poeren. Dit kan verklaren waarom er 
geen huisplattegronden zijn aangetroffen. Verouderde stukken daklei van de kapel werden op het terrein 
hergebruikt.
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De sporen en vondsten wijzen dus op een gemengd boerenbedrijf met een gemiddelde welvaart. Toch 
waren er voldoende contacten met de buitenwereld. Dit komt vooral door de aanwezigheid van de kapel, die 
ook een pelgrimsoord was vanwege de nabijgelegen miraculeuze bron en het beeld van de heilige Bertilia 
van Maroulx. De meest duidelijke aanwijzing is de vondst van een pelgrimsampul, maar ook de diverse 
munten uit de Late Middeleeuwen. Mogelijk voorzagen de lokale boeren de voorbij trekkende pelgrims van 
voedsel, water en eventueel een slaapplaats, waarvoor ze ook betaald werden. 

Aan het begin van de 15e eeuw loopt de activiteit op het terrein aanzienlijk terug. Er dateert nog maar 
weinig aardewerk van na 1425. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk. Het kan te maken hebben met 
het feit dat de heerlijkheid Brustem in 1336 wordt gesplitst, waardoor de welvaart langzaamaan terugliep. 
Ook bodemerosie valt niet uit te sluiten. In de beekzone zijn diverse colluviumpakketten zichtbaar met 
daarin ook middeleeuws materiaal. Het zal daardoor moeilijker zijn geweest om het boerenbedrijf in stand 
te houden. Op historische kaarten is het terrein echter steeds aangegeven als landbouwgebied. Tenslotte 
valt zeker niet uit te sluiten dat de bewoning en activiteiten zich concentreren onder de huidige bebouwing, 
waardoor we hier weinig zicht op hebben.

Als laatste dient hier nog het inhumatiegraf besproken te worden. Voorafgaand aan de opgraving werd 
rekening gehouden met begravingen in de omgeving van de kapel. De nog aanwezige muur aan de rand 
van het noordelijk deel van het plangebied is echter de begrenzing van de kapelhof geweest, dus het is 
waarschijnlijker dat eventuele begravingen binnen de kapelhof gelegen zijn. De verrassing was dus groot 
toen in de uiterste noordhoek van het terrein een inhumatiegraf werd gevonden. Een 14C-datering op het 
botmateriaal lukte niet meer, maar een datering in de Middeleeuwen is waarschijnlijk. De vraag is waarom 
deze persoon juist daar begraven is. De omgreppeling lijkt te wijzen op een duidelijke afbakening maar 
verder zijn er niet meer mensen begraven en worden al snel andere sporen binnen deze zone aangetroffen. 
Er zal een reden zijn geweest waarom de persoon niet bij de Sint-Laurentiuskerk of de kapel begraven mocht 
worden, en daarom in het open land, aan de rand van een erf is begraven.

15.6	 De	Nieuwe	tijd

De sporen uit de Nieuwe tijd geven weinig aanwijzingen over het gebruik van het terrein in deze periode. 
Het diergraf en de delen van een mogelijke afrastering wijzen erop dat het agrarische gebruik wordt 
voortgezet. Dit komt overeen met de gegevens van het historisch kaartmateriaal.

15.7	 Beantwoording	van	de	onderzoeksvragen

1. Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? 

Archeologisch onderzoek in de onmiddellijke omgeving van de projectlocatie is tot op heden beperkt. Op 
de CAI staat in het projectgebied zelf een vondstlocatie aangeduid, een bruine kraal in glaspasta met gele 
vlechtband uit de Merovingische periode. Verder zijn nog drie locaties zichtbaar. In het zuiden bevond 
zich een laatmiddeleeuwse motte. In de 19e eeuw is hier een Neo-Vlaams renaissance kasteel gebouwd, 
met kasteelpark in landschappelijke stijl. In het noorden is een motte met donjon en brug aanwezig. Het 
gebied dat nog meer noordelijk staat aangeduid betreft het slagveld tussen het Bourgondische en het 
Luikse leger uit de 15e eeuw.

Brustem wordt voor het eerst vermeld in 967 als Brustemia. Gezien de ligging van het stadje, is het 
waarschijnlijk dat het een eerdere stichtingsdatum kent. Al snel moet Brustem een belangrijke plaats 
zijn geworden, wat leidde tot strubbelingen met het nabij gelegen Sint-Truiden in de 11e eeuw. In 1086 
verwoesten de Brustemnaren de stad Sint-Truiden en de abdij. 
In de 12e eeuw staat Brustem in de bronnen vermeld als een Loons allodium, dat als voorpost tegen 
Sint-Truiden door de Loonse graven circa 1160 reeds van een versterking werd voorzien. Deze versterking 
wordt door Lodewijk I, graaf van Loon, in 1170 uitgebouwd tot een achthoekige torenburcht met een 
omwalling, waarbinnen ook de kerk en het kerkhof waren opgenomen. Brustem krijgt in hetzelfde jaar 
stadsrechten om beter te kunnen concurreren met Sint-Truiden. Die strijd verliest het stadje echter. 
Vanaf het einde van de 12e eeuw was de graaf van Loon ook graaf van Duras en voogd van Sint-Truiden. 
Vermoedelijk zag hij meer in de stad Sint-Truiden, want van de stedelijke ontwikkeling van Brustem 
kwam niet veel meer terecht. 



161

Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

In 1160, 1171 en 1180 wordt Brustem door de graaf van Duras en de Truienaren in brand gestoken. Als 
versterkte voorpost van het graafschap Loon raakte Brustem wel vaker betrokken bij de conflicten van 
Loon en Luik. In 1346 wordt de gemeente verwoest door de Truienaren in hun strijd tegen Engelbert 
van der Marck. De burcht van Brustem speelde een belangrijke rol op 28 oktober 1467 tijdens de slag bij 
Brustem, die door Karel de Stoute tegen de Luikenaars werd geleverd, onder de muren van de sterkte 
waarin de Luikse ambachten zich verschanst hadden. In 1489 wordt de versterking, bezet door de 
aanhangers van de familie van der Marck, ingenomen en definitief geslecht door de hertog van Saksen, 
bondgenoot van Jan van Hoorn. Daarna werd de toren een tijdlang als duiventil gebruikt en verder 
afgebroken door de soldaten van Lodewijk XIV. De volgende eeuwen werd de ruïne gebruikt als groeve 
voor bouwmaterialen. 

Toch vormden de Volle Middeleeuwen een bloeiperiode voor Brustem. Onder het graafschap Loon 
ontwikkelde Brustem zich tot een klein stadje met belangrijke lakennijverheid, verdeeld over drie gilden. 
In 1336 wordt de heerlijkheid gesplitst, voor de helft Loons, de andere helft met de burcht komt in het 
bezit van de graaf van Gullik. Tijdens de 17e en de 18e eeuw wordt Brustem opnieuw verenigd. In de 17e 
eeuw maakt het deel uit van de baronnie Voort, het latere graafschap Rijkel.

Centraal tussen beide onderzoeksgebieden ligt de Sint Eucheriuskapel, een beschermd monument. Het 
zaalkerkje dateert uit de 12e eeuw. De heilige Bertilia van Maroulx wordt er vereerd, een van de drie 
‘heilige gezusters’. De andere twee zijn Eutropia in Rijkel en Genoveva in Zepperen. 

Voor het plangebied zijn een groot aantal historische kaarten beschikbaar, waarvan de oudste dateren 
uit het midden van de 17e eeuw. 
Tussen 1650 en 1680 werden opmetingen gedaan in opdracht van de abdij van Averbode. Hierbij 
werden ook Sint Truiden en Brustem opgetekend. De overzichtskaart is niet op schaal en toont eerder 
de contouren en voorname gebouwen van beide plaatsen. Voor Brustem is in ieder geval de Sint 
Laurentiuskerk afgebeeld. Mogelijk stelt het voorste gebouw de kapel voor. Op een detailkaart van 
Brustem is de kapel wel duidelijk zichtbaar. Het perceel voor de kapel, het zuidelijke deel van het 
plangebied, staat hier aangegeven als zijnde in bezit van de abdij van Averbode. Het staat in de boeken 
vermeld als ’t bloxken aen den cappel en lijkt in gebruik te zijn als akker. Verder valt weinig op te maken 
over de inrichting van het gebied rond de kapel. In de goederenatlas der armentafels van Sint-Truiden 
staat de kapel niet aangegeven. Dit komt omdat de abdij vooral goederen in de omgeving van het dorp 
had. 

Uit het midden van de 18e eeuw dateren de Cassinikaarten. Op de kaart is zichtbaar dat de kapel 
ommuurd is. Op de percelen direct ten westen en oosten van de kapel staan gebouwen ingetekend, 
waarvan de noordelijke de voormalige pastorij is, een gebouw dat nog steeds bestaat. De huidige 
plangebieden zijn in gebruik als akker of weiland.
Op de Ferrariskaart kan afgeleid worden dat het gebied nog veranderingen heeft ondergaan. De pastorij 
strekte zich verder uit naar het noorden met een tweede L-vormig gebouw. Dit gebouw is momenteel 
verdwenen, maar valt net buiten het onderzoeksgebied. Verder zijn nog twee rechthoekige gebouwen 
zichtbaar naar het westen toe. Deze gebouwen lijken in het onderzoeksgebied te liggen. Voor de rest is 
het onderzoeksgebied in gebruik als boomgaard. In het meest noordelijk deel kunnen nog drie kleine 
rechthoekige gebouwen herkend worden. Deze liggen vermoedelijk buiten het onderzoeksgebied. De 
kerkhofmuur rondom de kapel is nog steeds aanwezig.

Op de kaarten van Bonniver zijn wel weer veranderingen zichtbaar. Op deze kaart is zichtbaar dat de 
twee rechthoekige gebouwen ten westen van de pastorij weer zijn verdwenen. De kerkhofmuur is niet 
zichtbaar, maar het valt niet uit te sluiten dat deze nog aanwezig was.

2. Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 

Het sporenbestand bestaat voornamelijk uit kuilen, en daarnaast ook paalkuilen, greppels, enkele 
waterputten en een inhumatiegraf. Deze sporen zijn doorheen het gehele plangebied aangetroffen, al 
is een sterke clustering zichtbaar op de rand van, en centraal op het leemplateau. De sporen dateren 
uit het Vroeg-Neolithicum, de Midden-IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 
Het ontbreken van paalsporen van huisplattegronden uit de diverse perioden doet vermoedelijk dat de 
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sporen matig tot slecht geconserveerd zijn. De site vormt hiermee echter geen uitzondering, aangezien 
huisplattegronden uit de steentijd en de metaaltijden erg schaars zijn in het leemgebied. Anderzijds 
tekenen de aanwezige sporen zich wel zeer duidelijk af in de natuurlijke ondergrond. 

3. In hoeverre is er sprake van continuïteit in de bewoning van de eventuele verschillende perioden op het 
onderzoeksterrein? 

Het plangebied heeft in verschillende perioden bewoning gekend: het Vroeg-Neolithicum, Midden-
IJzertijd, Romeinse tijd, de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Voor het Neolithicum, IJzertijd en Romeinse 
tijd is er alleen sprake van bewoning in de genoemde, specifieke periode. Er is geen continuïteit van 
bewoning. Daarna lijkt er pas weer bewoning plaats te vinden vanaf de Volle Middeleeuwen. De 
bewoning kent een hoogtepunt in de Late Middeleeuwen, tussen 1200 en 1425, maar er is vermoedelijk 
sprake van continue bewoning vanaf de Volle Middeleeuwen tot heden.

4. Wat is de aard en de datering van de sporen? 

De sporen dateren uit verschillende perioden: het Vroeg-Neolithicum, Midden-IJzertijd, Romeinse tijd, 
de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
De kuilen uit het Vroeg-Neolithicum, de Lineaire Bandkeramiek, lijken te behoren tot de randzone van 
een nederzetting. Hetzelfde geldt voor de sporen uit de IJzertijd. Uit deze periode dateren eveneens met 
name kuilen, waarin veel nederzettingsafval is aangetroffen. Uit de Romeinse tijd dateert alleen een 
waterput. Waarschijnlijk heeft deze eveneens tot een nederzetting behoord, maar waar deze gelegen 
was, is niet duidelijk.
Het terrein is het meest intensief bewoond in de Middeleeuwen, met name de periode tussen 1200 
en 1425. De sporen (kuilen, paalkuilen, greppels en een waterput) lijken toe te behoren aan enkele 
boerenerven, die rondom de kapel gelegen waren. Op het erf werden daarnaast ook op beperkte schaal 
ambachten uitgevoerd.
Uit de Nieuwe tijd dateren slechts enkele kuilen en paalkuilen, die vermoedelijk in relatie staan met de 
inrichting van het terrein als akker en weiland.

5. Wat is de datering van de erosiefase en het colluvium? 

Tijdens het vooronderzoek werd in de profielput op de lager gelegen helling een niveau aangetroffen 
dat zeer rijk was aan kalkconcreties. Dit niveau werd geïnterpreteerd als erosievlak, waarboven een 
colluviumpakket is afgezet. In dit colluvium zou zich een textuur-B-horizont hebben ontwikkeld. Het 
erosievlak zelf werd overigens geïnterpreteerd als oudere textuur-B-horizont.
Tijdens onderhavig onderzoek is de textuur-B-horizont frequent waargenomen en bestond de indruk dat 
de onderliggende C-horizont met name in het westen rijker was aan kalkconcreties. Dat zou er inderdaad 
op wijzen dat de textuur-B-horizont in het westelijke deel in een colluviumpakket is ontwikkeld. Ter 
verificatie van deze hypothese is voorgesteld om een OSL-monster uit dit pakket te laten analyseren. 
De resultaten geven aan dat de onderzochte afzetting waarschijnlijk ongeveer 15.300 jaar geleden 
is gevormd. Dit duidt erop dat de afzetting in situ löss is, en dus geen colluvium. Dit is ook de meest 
logische verklaring, omdat het een duidelijke Bt-horizont is, die niet in een paar honderd jaar gevormd 
kan zijn.

6. Wat is de ruimtelijke en landschappelijke context van de site? 

Het plangebied bevindt zich op de zuidwestelijke helling van een leemplateau. Ten zuidwesten van het 
plangebied bevindt zich een beekdal (de Hoogbeek).

7. Is er een relatie met de nabijgelegen kerk en/of met de nabijgelegen motte? 

Nee, er is niet direct een relatie met de Sint-Laurentiuskerk of de motte. Enkele vondsten uit de 
Merovingische en Karolingische periode tonen aan dat er wijdere omgeving, vermoedelijk ter plaatse 
van de motte, menselijke activiteiten waren. De middeleeuwse sporen staan eerder in relatie tot 
de bouw en ontwikkeling van de Sint-Eucheriuskapel. In de nabijheid van de kapel moeten enkele 
boerenerven gelegen hebben, die het land rondom de kapel in cultuur hebben gebracht. Mogelijk 
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voorzagen de lokale boeren voorbij trekkende pelgrims van voedsel, water en eventueel een slaapplaats, 
waarvoor ze ook betaald werden. 

8. Op welke manier is de nederzetting en het omliggende cultuurlandschap ingericht (verkavelingsgreppels, 
afsluitingen e.d.)? Is er een directe relatie met het landschap?

De nederzetting bevindt zich op de zuidwestelijke helling van een leemplateau. Leemgronden zijn relatief 
vruchtbaar. Bovendien is een zuidwestelijke helling gunstig in verband met optimale zoninval, daarnaast 
is de nederzetting in de nabijheid van stromend water gesitueerd. De aanwezigheid van de nederzetting 
laat zich op basis van de landschappelijke omstandigheden dus goed verklaren. 
Er zijn echter geen duidelijke verkavelingsgreppels of afrasteringen aangetroffen op het terrein. Er zijn 
wel diverse middeleeuwse greppeltjes opgetekend. De greppels op het hogere deel van de zuidelijke 
zone lijken een klein terrein af te bakenen. Dit terrein lag precies op de rand van het plateau. In de 
noordelijke zone zijn ook diverse greppels aangetroffen, maar in deze meeste gevallen vormen ze geen 
duidelijke afbakening. Uitzondering is de greppel in put 5, die daar ook een haakse bocht maakt. Binnen 
deze omgreppeling is een inhumatiegraf aangetroffen, maar het is niet duidelijk of het een afgebakende 
begraafplaats betreft of de randzone van een perceel.

9. In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan 
met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? 
Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen? 

Er zijn nauwelijks gebouwplattegronden herkend binnen het plangebied. Het gaat om enkele kleine 
bijgebouwtjes, die bestaan uit twee rijen met paalsporen. Ze zijn niet toe te wijzen aan een bepaald type 
plattegrond, en bieden verder ook nauwelijks inzicht in functionele aspecten en interne organisatie.

10. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de 
conserveringsgraad? 

Aardewerk
Het aardewerk uit het Neolithicum en de IJzertijd kent een goede conservering. Het hoge gewicht per 
scherf laat zien dat het materiaal over het algemeen weinig gefragmenteerd is. Het aardewerk kent ook 
relatief weinig gruis. Verder zijn de deklaag en versieringen uitstekend bewaard gebleven. Op enkele 
scherven is zelfs nog de verf zichtbaar, wat zeer bijzonder is. Het merendeel van het aardewerk is 
afkomstig uit kuilen, die gelegen zijn op (de rand van) het leemplateau.
Uit de Romeinse tijd is te weinig aardewerk aangetroffen om een goede uitspraak te kunnen doen over 
de conserveringsgraad.
Het middeleeuws en nieuwetijds aardewerk dat tijdens het onderzoek aangetroffen is, heeft een hoge 
fragmentatiegraad en is derhalve slecht geconserveerd. Het materiaal uit deze periode kent de grootste 
verspreiding over het plangebied. Het is in elke zone aangetroffen.

Botmateriaal
Het meeste botmateriaal is goed geconserveerd: het is nauwelijks broos en weinig verweerd. Bijzonder 
is dat ook enkele fragmenten uit de periode van de Lineaire Bandkeramiek dateren. Het materiaal is 
opnieuw grotendeels afkomstig uit kuilen, maar er zijn ook diverse diergraven aangetroffen.

Natuursteen, keramisch bouwmateriaal, lemen bouwmateriaal en keramische objecten
Het materiaal is voor een deel geconcentreerd in slechts enkele grondsporen aangetroffen (Neolithicum, 
IJzertijd en Romeinse tijd) en voor een deel verspreid over het terrein (Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd). 
Het materiaal is wel sterk gefragmenteerd, deels door verbranding, maar de conservering is goed. 

Vuursteen
Het gevonden vuursteen is te koppelen aan de kuilen uit het Neolithicum en de IJzertijd. Het kent een 
goede conservatie.
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Metaal 
Er is een groot aantal metalen objecten aangetroffen, verspreid over het plangebied. Dit laat zien dat er 
gunstige bodemomstandigheden zijn voor de bewaring van metaal. Dit geldt vooral voor de iets nattere 
beekzone en de rand van het leemplateau. Het metaal is over het algemeen goed geconserveerd. De 
vorm van de objecten is goed waar te nemen waardoor ze ook goed te determineren zijn. Dit geldt ook 
voor de munten, waarvan het grootste deel nog duidelijke afbeeldingen liet zien.

Slak
De slak is van goede kwaliteit en deels lichtbedekt met bodemmateriaal dat zich in de gasblaasjes van 
de slak en op het oppervlak heeft afgezet en nauwelijks te verwijderen is. Slakkenmerken zijn daardoor 
niet altijd even goed zichtbaar. De verdeling van het slakgewicht wijkt niet af van wat normaal wordt 
aangetroffen, dat wil zeggen dat het aantal slakfragmenten met toenemend gewicht exponentieel 
afneemt. Vanwege de geringe hoeveelheid slak is het niet mogelijk hieraan conclusies te verbinden.

Botanische resten
Er zijn diverse sporen bemonsterd voor pollenonderzoek, waaronder enkele waterputten. Geen enkel 
pollenmonster bleek echter geschikt voor analyse. Dit laat zien dat de bewaringsomstandigheden voor 
pollen slecht genoemd kan worden.
De macroresten zijn beter bewaard gebleven. Acht van de twaalf monsters waren geschikt voor analyse.

11. Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de 
datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de bestaanseconomie van de 
nederzetting? 

De sporen van de Lineaire Bandkeramiek zijn op basis van het vondstmateriaal te plaatsen in de tweede 
helft van deze cultuur, een periode die als LBK fase II of 2 wordt aangeduid.209 Deze fase dateert tussen 
ca. 5105-5005 v. Chr. Vermoedelijk maken de gevonden sporen onderdeel van de periferie van een 
woonplaats, met één of meerdere huisplattegronden. Het vondstmateriaal is dan te interpreteren als 
nederzettingsafval. Er is één uitzondering: de intentionele depositie van een maalsteen in één van de 
kuilen. 
In de Midden-IJzertijd kent het plangebied een behoorlijk intensieve bewoning. De archeologische resten 
wijzen vermoedelijk op nederzettingsactiviteiten. Er zijn mogelijk restanten van een oven aanwezig, die 
wellicht ook meerdere keren is opgebouwd. Hoger op het terrein bevinden zich meerdere silokuilen, 
waarin landbouwproducten konden worden opgeslagen. Mogelijk zijn één of meerdere waterkuilen 
voor het vee aanwezig. Ook de vondsten kunnen veelal in verband worden gebracht met de dagelijkse 
activiteiten. De vondst van kookstenen en een behoorlijke hoeveelheid botmateriaal wijst erop dat hier 
voedsel geconsumeerd werd. Het aardewerk lijkt regulier nederzettingsafval te betreffen. Naast de oven 
laat ook de vondst van weefgewichten zien dat er artisanale activiteiten plaatsvonden.
Voor de Romeinse tijd wijst de vondst van een waterput en een afvalkuil lijkt erop dat er in de directe 
omgeving van het plangebied een kleine nederzetting gelegen heeft. De exacte ligging is niet bekend. De 
geringe hoeveelheid aardewerk heeft vermoedelijk deel uitgemaakt van een huishoudelijke inventaris. 
De activiteiten zijn te dateren in de Midden- en Laat-Romeinse tijd.
Het aardewerkspectrum laat duidelijke activiteiten zien in de Volle Middeleeuwen. De Sint-
Eucheriuskapel dateert uit de 12e eeuw, dus het terrein aan de Kapelhof wordt daadwerkelijk in gebruik 
genomen. De meeste sporen uit deze periode zijn aangetroffen op het plateau en het betreft vooral 
kuilen. Ook is vermoedelijk een hutkom aangetroffen, dus er werden ook ambachtelijke activiteiten 
uitgevoerd. Het vondstmateriaal biedt echter te weinig aanknopingspunten om de exacte aard van 
ambachtelijke activiteiten te achterhalen. 

209 Modderman 1970, 199.
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De vindplaats uit de Late Middeleeuwen lijkt te wijzen op één of meerdere boerenerven, waar allerlei 
activiteiten plaatsvonden. Het aardewerk is grotendeels gebruiksaardewerk, dat lokaal vervaardigd werd. 
Ondanks enkele objecten van hoogversierd aardewerk, waren de bewoners niet bijzonder vermogend. 
Er werden diverse dieren gehouden op het boerenbedrijf, vermoedelijk zowel voor trekkracht als 
consumptie. De geanalyseerde stalen laten vooral granen zien, met name spelttarwe, dat prima 
verbouwd kan zijn binnen of in de omgeving van het plangebied. De zone bij de beek zal waarschijnlijk 
hebben gefunctioneerd als weidegebied.
Op het terrein heeft op beperkte schaal metaalbewerking plaatsgevonden. De metaalbewerking was 
vooral voor objecten voor eigen gebruik, zoals gespen, riembeslag en de oplap van vaatwerk. Voor 
grootschalige productie zijn geen aanwijzingen. Mogelijk was er een veldoven op het terrein aanwezig, 
waarin bakstenen zijn gebakken. Er waren voldoende contacten met de buitenwereld. Dit komt vooral 
door de aanwezigheid van de kapel, die ook een pelgrimsoord was. Mogelijk voorzagen de lokale boeren 
de voorbij trekkende pelgrims van voedsel, water en eventueel een slaapplaats, waarvoor ze ook betaald 
werden. 
De sporen uit de Nieuwe tijd geven weinig aanwijzingen over het gebruik van het terrein in deze periode. 
Het diergraf en de delen van een mogelijke afrastering wijzen erop dat het agrarische gebruik wordt 
voortgezet. Dit komt overeen met de gegevens van het historisch kaartmateriaal.

12. Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een 
specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 

De vindplaatsen uit de diverse perioden passen goed binnen het regionale landschap. Uit de periode 
van de Lineaire Bandkeramiek zijn op diverse plaatsen in het leemgebied sites aangetroffen. Vaak betreft 
het clusters kuilen en worden geen huisplattegronden gevonden. Dit komt vermoedelijk omdat de 
bewoningslocaties uit deze periode vaak onderhevig zijn aan erosie, waardoor ondiepe sporen niet meer 
bewaard zijn gebleven. 
Deze bewaringsproblematiek geldt ook voor de vindplaats uit de Midden-IJzertijd. Uit de metaaltijden 
worden in het leemgebied vooral clusters met kuilen aangetroffen. Huisplattegronden zijn nauwelijks 
bekend, hoewel er recentelijk wel enkele zijn opgegraven bij Maastricht.210

Het geringe aantal sporen uit de Romeinse tijd laat niet toe ze te vergelijken met andere sites uit deze 
periode. 
De vindplaats uit de Middeleeuwen laat zich goed vergelijken met soortelijke sites. Het betreft enkele 
boerenerven met een materiële cultuur, die voornamelijk bestaat uit lokale producten. De ambachtelijke 
activiteiten waren vooral voor eigen gebruik. De enige specifieke omstandigheid is de aanwezigheid 
van de kapel, een pelgrimsplaats. Hierdoor zijn er meer contacten met de wijdere regio en bood het de 
bewoners mogelijkheden om hun inkomsten aan te vullen met diensten aan pelgrims.

13. Hoe is de relatie in ligging en ouderdom tussen de grafveld(en) en de bewoning? Welke antropologische 
gegevens zijn aan de begravingen te ontlenen? 

Er is slechts één inhumatiegraf aangetroffen, dus er is geen sprake van een grafveld. 

14. Welke graftypes zijn aanwezig en van welke aard zijn de bijgaven? 

Tijdens de opgraving is één inhumatiegraf aangetroffen. Een man van tussen de 20 en 40 jaar oud is 
begraven in een rechthoekige kuil. Er zijn geen bijgiften gevonden in het graf.

15. Hoe verschilt dit grafveld, de graftypes en hun inhoud van deze van andere begraafplaatsen? 

Er is geen grafveld aangetroffen.

210 Hazen et al. 2015; Van Wijk 2016.
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16. Hoever strekt het grafveld zich uit, zowel in tijd en ruimte? Hierbij moeten de begrenzingen van de 
begravingen vastgesteld worden in ruimtelijke zin. 

Er is slechts één inhumatiegraf aangetroffen. Er is dus geen sprake van spreiding in tijd. Het graf ligt 
binnen de omgreppelingGR02 en is haaks op de greppel gegraven. Wellicht vormt de greppel de 
afbakening van een grafveld. Het is dan wel opvallend dat er niet meerdere begravingen zijn gevonden.

17. Wat is de datering van het grafveld(en)? 

De grafkuil leverde geen vondstmateriaal op. Er is geprobeerd het botmateriaal te dateren door middel 
van de 14C-methode, maar de diverse pogingen zijn mislukt. Op basis van de opvulling van de kuil en de 
oversnijdingen is het graf in de Middeleeuwen gedateerd.

18. Is er een fasering herkenbaar? 

Het gaat om één graf, dus er is geen fasering.

19. Indien er een fasering merkbaar is wat is de relatie tussen de sporen uit de verschillende periodes? 

Het gaat om één graf, dus er is geen fasering.

20. Welke verschillende type begravingen zijn er merkbaar en hoe verhouden deze groepen zich tot elkaar? 

Er is sprake van één inhumatiegraf zonder bijzettingen.

21. Zijn er culturele verschillen merkbaar? 

Er zijn op basis van één graf geen culturele verschillen aan te duiden.

22. Wie zijn er bijgezet in het grafveld? 

Er is één volwassen man begraven binnen het onderzoeksgebied.

23. Is er een sociale differentiatie merkbaar? 

Er zijn op basis van één graf geen sociale differentiatie aan te duiden.

24. Welke aanwijzingen zijn er van rituelen met betrekking tot de begraving? 

Er zijn geen vondsten aangetroffen in de grafkuil. Er zijn dus geen aanwijzingen voor rituelen.

25. Wat is de verhouding man/vrouw/kinderen op dit grafveld en zijn hier structuren in te herkennen? 

Er is slechts één volwassen man begraven.

26. Wat was de levensomstandigheden/levenswijze van deze mensen (op basis van fysisch antropologisch 
onderzoek)?

Het botmateriaal in het graf was slecht geconserveerd. Hierdoor is het niet meer mogelijk om uitspraken 
te doen over de levensomstandigheden en levenswijze van de overleden man.

 
27. Wat was de landschappelijke context van dit grafveld? 

Er is geen grafveld aangetroffen.
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28. Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het regionale landschap uit die specifieke periode? Zijn 
deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode en welke verschillen 
bestaan er? 

Deze vraag is onder vraag 12 reeds beantwoord.

29. Wat is de datering van de uit het vooronderzoek vermoedde leemextractiekuilen en welke andere 
artisanale activiteiten hebben plaatsgevonden in deze zone? 

Tijdens het huidige onderzoek zijn in de noordelijke zone diverse onregelmatige vergravingen van een 
grote omvang opgetekend. Het is niet duidelijk of het inderdaad om leemextractiekuilen gaat, maar het 
is inderdaad de meest waarschijnlijke interpretatie. De extractiekuilen oversnijden diverse sporen uit 
de Volle en Late Middeleeuwen. Een datering in de Nieuwe tijd is daarmee het meest waarschijnlijk. 
Aangezien een deel van deze kuilen nog als depressie in het landschap zichtbaar waren, zijn ze 
vermoedelijk van een vrij recente oorsprong. Ook de opvulling wijst hierop. De kuilen bevatten echter te 
weinig vondstmateriaal om tot een nauwkeuriger datering te komen.
Op het terrein heeft in de Late Middeleeuwen op beperkte schaal metaalbewerking plaatsgevonden. 
Mogelijk was er een veldoven op het terrein aanwezig, waarin bakstenen zijn gebakken.

30. Kunnen de resultaten uit het vooronderzoek bijgesteld worden? 

Tijdens het vooronderzoek werd in de profielput op de lager gelegen helling een niveau aangetroffen 
dat zeer rijk was aan kalkconcreties. Dit niveau werd geïnterpreteerd als erosievlak, waarboven een 
colluviumpakket is afgezet. In dit colluvium zou zich een textuur-B-horizont hebben ontwikkeld. Het 
erosievlak zelf werd overigens geïnterpreteerd als oudere textuur-B-horizont.
 Tijdens onderhavig onderzoek is de textuur-B-horizont frequent waargenomen en bestond de indruk dat 
de onderliggende C-horizont met name in het westen rijker was aan kalkconcreties. Dat zou er inderdaad 
op wijzen dat de textuur-B-horizont in het westelijke deel in een colluviumpakket is ontwikkeld. Ter 
verificatie van deze hypothese is voorgesteld om een OSL-monster uit dit pakket te laten analyseren. 
De resultaten geven aan dat de onderzochte afzetting waarschijnlijk ongeveer 15.300 jaar geleden 
is gevormd. Dit duidt erop dat de afzetting in situ löss is, en dus geen colluvium. Dit is ook de meest 
logische verklaring, omdat het een duidelijke Bt-horizont is, die niet in een paar honderd jaar gevormd 
kan zijn.

Op basis van het proefsleuvenonderzoek werden sporen en vondsten uit de IJzertijd, Romeinse tijd, 
Volle Middeleeuwen en recente periode verwacht. Tijdens de opgraving zijn inderdaad resten uit deze 
perioden aangetroffen. Er werden echter ook sporen uit het Vroeg-Neolithicum opgetekend, terwijl het 
terrein het meest intensief in gebruik is geweest in de Late Middeleeuwen, de periode tussen 1200 en 
1425. De Romeinse periode leverde buiten de waterput (geen haardkuil) geen sporen op en er werden 
ook geen sporen uit de Karolingische periode aangetroffen, hoewel dit op basis van de vondst van de 
bijzondere fibula wel verwacht werd.
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Lijst	van	afbeeldingen

Afb. 1.1 Locatie van het onderzoeksgebied op de topografische kaart met aanduiding van het 
onderzoeksgebied in het rood (AGIV).

Afb. 1.2 Foto van de Sint Eucheriuskapel aan de Kapelhof uit 1975 © Vlaamse Gemeenschap.
Afb. 1.3 Sint Truiden en omgeving op kaart XXV uit het kaartboek van Averbode (bron: Van Ermen 1997, 

96-99).
Afb. 1.4 Brustem en omgeving op kaart PIII uit het kaartboek van Averbode (bron: Van Ermen 1997, 132-

134). Rechts: detail van kaart PIII met de opmetingen bij de Sint Eucheriuskapel.
Afb. 1.5 Brustem op de Cassinikaart, kaartdeel 37 (Copyright ING, Parijs, Chemise 292). 
Afb. 1.6 Brustem op de kaart van Ferraris.
Afb. 1.7 Brustem op het kaartdeel van het kanton Sint Truiden van de kaarten van Bonniver (Copyright 

Nationaal Archief Den Haag).
Afb. 1.8 Uitsnede uit de Centrale Archeologische Inventaris met in blauw het plangebied.
Afb. 1.9 Locatie van de proefsleuven binnen het plangebied, naar Devroe et al. 2014.
Afb. 2.1 Overzicht van de aangelegde putten binnen het plangebied.
Afb. 3.1 De ligging van het plangebied (in blauw) op de bodemkaart (http://agiv.be). 
Afb. 3.2 Profielopbouw in oostprofiel van werkput 5.
Afb. 3.3 Een profielput op het lager gelegen deel van het terrein (werkput 1).
Afb. 3.4 Profielopbouw in het zuidelijk deel van werkput 1, ter hoogte van de beekvallei.
Afb. 4.1 De locatie van de sporen uit de LBK periode.
Afb. 4.2 Foto van de coupe van kuil spoor 9.16 (boven). Links de gedigitaliseerde coupetekening.
Afb. 4.3 Foto van de coupe van kuil spoor 10.37. Links de gedigitaliseerde coupetekening.
Afb. 4.4 a: Locatie van de sporen uit de IJzertijd in de noordelijke opgravingszone. b: Locatie van de 

sporen uit de IJzertijd in de zuidelijke opgravingszone.
Afb. 4.5 Foto’s van de coupe van kuil spoor 1.18 (boven: het noordwestelijke kwadrant; onder: het 

zuidoostelijke kwadrant).
Afb. 4.6 Gedigitaliseerde coupe van kuil spoor 1.18.
Afb. 4.7 Gedigitaliseerde coupes van de kuilen uit de IJzertijd in werkput 2: spoor 2.2, 2.14, 2.69 en 2.70.
Afb. 4.8 Foto van de coupe van kuil 2.14. 
Afb. 4.9 Foto van de coupe van kuil 2.70. 
Afb. 4.10 Foto’s van de mogelijke oven (spoor 6.5).
Afb. 4.11 Gedigitaliseerde coupes van de kuilen uit de IJzertijd in werkput 6: spoor 6.5, 6.16, 6.33.
Afb. 4.12 Foto van de coupe van kuil 6.33.
Afb. 4.13 Twee voorbeelden van silokuilen in werkput 7: spoor 7 (links) en 9 (rechts).
Afb. 4.14 Gedigitaliseerde coupes van de kuilen uit de IJzertijd in werkput 7: spoor 7.7, 7.8, 7.9, 7.25, 7.18, 

7.19.
Afb. 4.15 Foto van de coupe van kuil spoor 10.27.
Afb. 4.16 Gedigitaliseerde coupes van de kuilen uit de IJzertijd in werkput 10: spoor 10.27, 10.32 en 10.33.
Afb. 4.17 De locatie van de sporen uit de Romeinse tijd.
Afb. 4.18 Foto van de coupe van de waterput (spoor 85) in werkput 6.
Afb. 4.19 Gedigitaliseerde coupe van de waterput (spoor 85) in werkput 6.
Afb. 4.20 Coupetekeningen van de kuilen uit de Romeinse tijd: spoor 1.34 en 6.110 en 111.
Afb. 4.21 Overzicht van de middeleeuwse sporen in de zuidelijke opgravingszone.
Afb. 4.22 Overzicht van de middeleeuwse sporen in de noordelijke opgravingszone.
Afb. 4.23 De greppels GR01 en 02 in het vlak van werkput 5, gezien vanuit het zuiden.
Afb. 4.24 Foto’s van de coupes van de volmiddeleeuwse kuilen spoor 4.8 (links) en 4.12 (rechts).
Afb. 4.25 Coupetekeningen van de kuilen uit de Volle Middeleeuwen in werkput 4: spoor 8, 12, 56, 57, 60, 

64, 73, 74, 94 en 96.
Afb. 4.26 De coupe van de mogelijke hutkom (spoor 4.60).
Afb. 4.27 De rechthoekige kuilen in de beekzone van werkput 1: spoor 1.161 (links) en 1.76 (rechts).
Afb. 4.28 Coupetekeningen van de kuilen uit de Late Middeleeuwen in de beekzone: spoor 1.76 en 1.161, 

1.149, 6.61, 6.87 en 2.62.
Afb. 4.29 Foto van de coupe van kuil spoor 2.24.
Afb. 4.30 Coupetekeningen van de kuilen uit de Late Middeleeuwen ter hoogte van het greppelsysteem in 

de zuidelijke zone: spoor 2.24 en 72, 6.97, 99, 100, 108 en 109, en 1.130 en 131.
Afb. 4.31 Foto van de coupe van de kuil spoor 2.7.
Afb. 4.32 Coupetekeningen van de kuilen uit de Late Middeleeuwen binnen het greppelsysteem in de 

zuidelijke zone: spoor 2.7 en 11, 6.11 en 120. 
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Afb. 4.33 Coupe door de kuilen 4.39 (links) en 4.40 (deels, rechts).
Afb. 4.34 Coupetekeningen van de kuilen uit de Late Middeleeuwen in de noordelijke zone: spoor 4.38, 39 

en 40, 10.1, 14, 22, 24, 39 en 40, 5.9, 20,22, 32 en 40.
Afb. 4.35 De coupe van de vermoedelijke waterput spoor 10.14.
Afb. 4.36 De coupe door kuil 10.39, met links de diepere uitgraving. Rechts is nog een deel van spoor 10.40 

zichtbaar.
Afb. 4.37 Coupe door kuil 5.22.
Afb. 4.38 De coupe door kuil 5.20.
Afb. 4.39 De vermoedelijke structuren in het middendeel van werkput 1: structuur 1 (boven) en 2 (onder).
Afb. 4.40 De coupe van de waterput (spoor 5.3). 
Afb. 4.41 De gedigitaliseerde coupetekening van de waterput (spoor 5.3).
Afb. 4.42 Het inhumatiegraf in werkput 5.
Afb. 4.43 Foto van de coupe van kuil spoor 4.38.
Afb. 4.44 Boven: Overzicht van de sporen uit de Nieuwe tijd in het noordelijk deel, met daarnaast ook de 

recente verstoringen. Rechter pagina: Overzicht van de sporen uit de Nieuwe tijd in het zuidelijk 
deel, met daarnaast ook de recente verstoringen.

Afb. 4.45 Het diergraf (spoor 2) in werkput 3.
Afb. 5.1 Typologisch overzicht van vaatwerk uit de IJzertijd in Zuid-Nederland en Laag-België (naar Van 

den Broeke 2012).
Afb. 5.2 Fragment van een vroegneolithische, lineairbandkeramische pot (Vnr. 308.001).
Afb. 5.3 Fragment van een  lineairbandkeramische pot met spitse rand (Vnr. 227.003).
Afb. 5.4 Vroegneolithische LBK-scherven: gemiddelde wanddikte en verschraling.
Afb. 5.5 Vroegneolithische LBK-scherven: kleur op dwarsdoorsnede. De cijfers in de segmenten geven de 

absolute aantallen van de waarnemingen aan.
Afb. 5.6 Vroegneolithische LBK-scherven: karakterisering van het oppervlak. De legenda verwijst naar de 

binnenzijde.
Afb. 5.7 De scherf met een gebundelde horizontale groeflijnversiering.
Afb. 5.8 Selectie van het midden-ijzertijdvaatwerk.
Afb. 5.9 Vaasachtig aardewerk uit Noord-Frankrijk, naar Roualet 1991.
Afb. 5.10 Midden-ijzertijdscherven: wanddikte en verschraling. 
Afb. 5.11 Midden-ijzertijdscherven: grootte van de verschraling. De cijfers naast de staven geven de 

absolute  aantallen weer. Twijfelgevallen zijn overigens niet in deze figuur opgenomen.
Afb. 5.12 Midden-ijzertijdscherven: kleur op dwarsdoorsnede. De cijfers in de figuur refereren aan de 

absolute aantallen waarnemingen.
Afb. 5.13 Enkele voorbeelden van versierd aardewerk: kamversiering (links) en groeflijnen (rechts, 

oorspronkelijke verloop groeven wellicht verticaal).
Afb. 5.14 Karakterisering van het oppervlakte van het midden-ijzertijdaardewerk. De legenda bovenin de 

afbeelding refereert aan de binnenzijde.
Afb. 5.15 Het aardewerk in termen van aantal en gewicht in de verschillende contexten.
Afb. 5.16 Verspreiding van beschilderd aardewerk uit LaTène ancienne/I gevonden te België, naar 

Bourgeois 1991; Cahen-Delhaye 1991. Legenda: 1 = Kemmelberg, 2 = Koolgem-Bos, 3 = Spiere, 4 
= Kesselberg, 5 = Elversele, 6 = Ellignies-Sainte-anne, 7 = Jandrain-Jandrenouille, 8 = St. Truiden, 9 
= regio Neufchâteau.

Afb. 5.17 Verspreiding van beschilderd aardewerk uit grafheuvels van La Tène ancienne in de Belgische 
Ardennen, naar Cahen-Delhaye 1991; de nummers in de afbeelding corresponderen met de daar 
uitgegeven vindplaatscatalogus).

Afb. 6.1 Gesmookt potje.
Afb. 7.1 Opdeling van het middeleeuws en nieuwe tijds aardewerk naar tijdsperiode op basis van MAE 

(N=390).
Afb. 7.2 Overzicht van de verschillende aardewerksoorten tussen het aardewerk uit de Volle 

Middeleeuwen op basis van MAE (N=50).
Afb. 7.3 Kan van roodbakkend Maaslands aardewerk (type 1) met radstempelversiering (Vnr. 368).
Afb. 7.4 Kookpot (V230).
Afb. 7.5 Overzicht van de verschillende aardewerksoorten tussen het aardewerk uit de Late 

Middeleeuwen op basis van MAE (N=260).
Afb. 7.6 Twee kannen van roodbakkend Maaslands aardewerk type 2. Links: Een voorbeeld uit 

Maastricht. Rechts: een fragment van een kan uit het huidige onderzoek (Vnr. 325).
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Afb. 7.7 Drie kannen en een grape van roodbakkend Maaslands aardewerk type 3 (links onder vnr. 301 de 
rest vnr. 325).

Afb. 7.8 Voetschaal van witbakkend Frans aardewerk (vnr. 390).
Afb. 8.1 Maalsteen met randen bij de uiteinden uit de bandkeramische kuil (vnr. 355).
Afb. 8.2 Vormen van Neolithische maalstenen in Duitsland , lopers en liggers (Naar Zimmerman 1988 en 

Graefe 2004).
Afb. 8.3 Twee grote randfragmenten van molensteenlopers (vnr. 314-1 en -2).
Afb. 8.4 Rondom gefacetteerde wrijf/polijststeen (vnr. 314-4).  
Afb. 8.5 Lateres met ronde uitsteeksels uit de Romeinse waterput (vnr. 314).
Afb. 8.6 Huttenleem met plat afgestreken, witte pleister- en sliblaagjes (vnrs. 122, 123 en 154).
Afb. 8.7 Vijf blokvormige weefgewichten uit kuil S2.70 en een conisch exemplaar uit kuil S1.18.
Afb. 8.8 Spreiding van het materiaal uit de IJzertijd en Romeinse tijd (ov IJZ/ROM: overige contexten uit 

de IJzertijd/Romeinse tijd).
Afb. 9.1 Afslag van een klopsteen (vnr. 227.002). Dorsaal zijn talrijke butssporen zichtbaar.
Afb. 9.2 Klingschrabber van de Lineaire Bandkeramiek (vnr. 246.002).
Afb. 9.3 Afmetingen van de ongemodificeerde artefacten en natuurlijke stukken.
Afb. 9.4 Afmetingen van de gemodificeerde artefacten.
Afb. 9.5 Hoeveelheid cortex per type artefact.
Afb. 10.1 Spectrum dierlijke resten per soort uit de Lineaire Bandkeramiek.
Afb. 10.2 Spectrum dierlijke resten uit de IJzertijd.
Afb. 10.3 Spectrum dierlijke resten van de Volle en Late Middeleeuwen.
Afb. 10.4 Spectrum op soort gebrachte dierlijke resten uit de Volle en Late Middeleeuwen op basis van 

MNI.
Afb. 10.5 S6.109, vnr. 325. In rood de aangetroffen delen van het kalfskelet. Rechts zoals het skelet in het 

veld is aangetroffen: in fragmenten van een aardewerken pot.
Afb. 10.6 S3.1, vnr. 235. In rood de aanwezige delen van het skelet van een jong varken.
Afb. 10.7 S3.1, vnr. 150. In rood de aanwezige delen van het bigskelet. 
Afb. 10.8 S3.2, vnr. 238. In rood de aanwezige delen van het bigskelet.
Afb. 10.9 S3.2, vnr. 151. In rood de aanwezige delen van het kalfskelet.
Afb. 10.10 S4.38, vnr. 302. In rood de aanwezige delen van het kalfskelet.
Afb. 10.11 S4.72, vnr. 292. In rood de aanwezige delen van het skelet van een jong varken.
Afb. 11.1 De volledigheid het individu. 
Afb. 12.1 Een sestertius van Antoninus Pius (vnr. 162).
Afb. 12.2 De vondstlocatie van de metalen objecten in de noordelijke (a: boven) en zuidelijke (b: 

rechterpagina) opgravingszone, geprojecteerd op de allesporenkaart.
Afb. 12.3 Vier folles uit de Laat-Romeinse tijd.
Afb. 12.4 De fibula uit de Merovingische periode (vnr. 10).
Afb. 12.5 Overzicht van de gespen uit de Late Middeleeuwen, met rechtsonder het halffabrikaat.
Afb. 12.6 Overzicht van de munten uit de Late Middeleeuwen.
Afb. 12.7 De pelgrimsampul.
Afb. 12.8 Fragment van een ijzeren lemmet van een mes.
Afb. 12.9 Enkele munten uit de Nieuwe tijd.
Afb. 13.1 Bovenaanzicht van ijzerrijke smeedslak (vnr. 252). Het hitteschild met de blaasbalg bevond zich 

links. De schaalverdeling is in cm.
Afb. 13.2 Zijaanzicht van ijzerrijke smeedslak (vnr. 252) met min of meer vlakke bodem en verticale zijde. 

De schaalverdeling is in cm.
Afb. 13.3 Silicaatrijke smeedslak V093. De schaalverdeling is in cm.
Afb. 13.4 Steenkoolslak V097 met de karakteristieke paarsgrijze kleur. De schaalverdeling is in cm.
Afb. 14.1 Emmertarwe werd in de IJzertijd nog volop verbouwd en gegeten. Foto: J.A.A. Bos.
Afb. 14.2 De vruchten van sleedoorn (links) en de noten van hazelaar werden beide verzameld voor 

consumptie. Foto’s: J.A.A. Bos.
Afb. 14.3 Akkerkool en tuinbingelkruid kwamen voor tussen cultuurgewassen. Foto: Soortenbank.nl (links) 

en Wikimedia (rechts).
Afb. 14.4 Van gewone vlier kunnen zowel de bessen als de bloesem en het hout gebruikt worden. Foto: 

soortenbank.nl.
Afb. 15.1 Reconstructie van het vermoedelijke erf uit de IJzertijd, met de globale positie van het mogelijk 

aanwezige huis.
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Lijst	van	tabellen

Tabel 5.1 Morfologisch en typologisch overzicht van het midden-ijzertijdvaatwerk. Tussen haakjes staan de 
aantallen inclusief onzekere gevallen.

Tabel 5.2 Overzicht van de randvormen bij het midden-ijzertijdvaatwerk. Tussen haakjes staan de aantallen 
inclusief onzekere gevallen.

Tabel 5.3 Overzicht van de bodemvormen bij het midden-ijzertijdvaatwerk. Tussen haakjes staan het 
aantal inclusief een onzeker geval.

Tabel 5.4 Versiering op midden-ijzertijdaardewerk.
Tabel 5.5 Constructiewijze van het midden-ijzertijdvaatwerk. Tussen haakjes staan de aantallen inclusief 

onzekere gevallen. 
Tabel 7.1 Overzicht van de verschillende aardewerksoorten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 
Tabel 8.1 Overzicht van het aangetroffen natuursteen, keramisch bouwmateriaal (KBM), lemen 

bouwmateriaal en de keramische objecten (KER object)  in aantal en gewicht, uitgesplitst naar 
periode (natuursteen in maximaal aantal individuen).

Tabel 8.2 Natuursteen in aantal (MAI) en gewicht met aantal bewerkt en verbrand.
Tabel 8.3 Verdeling van het natuursteen over de perioden (in maximaal aantal individuen).
Tabel 8.4 Overzicht van het keramische bouwmateriaal.
Tabel 8.5 Overzicht van het lemen bouwmateriaal in aantal en gewicht.
Tabel 8.6 Weefgewichten met gewicht en afmetingen.
Tabel 9.1 Typologisch overzicht van het vuursteen waarin tevens het aantal gebroken en/of verbrande 

vuurstenen is aangegeven. Tussen haakjes staat het aantal inclusief een onzeker geval.
Tabel 9.2 Overzicht van de diverse grondstoffen en de geologische herkomst ervan.Tussen haakjes inclusief 

de onzekere gevallen.
Tabel 9.3 Het vuursteen: verspreiding naar context en associaties met handgevormd aardewerk.  
Tabel 10.1 Aangetroffen diersoorten uit de Lineaire Bandkeramiek.
Tabel 10.2 Aangetroffen diersoorten uit de IJzertijd.
Tabel 10.3 Overzicht van de aangetroffen skeletelementen per diersoort (tanden en kiezen niet meegeteld).
Tabel 10.4 Aangetroffen diersoorten uit de Romeinse tijd.
Tabel 10.5 Aangetroffen diersoorten uit de Volle en Late Middeleeuwen.
Tabel 10.6 Aangetroffen diersoorten in losse contexten.
Tabel 13.1 Aantal (n) en gewicht (G) van de slakfragmenten per type slak.
Tabel 14.1 De onderzochte monsters van de opgraving en hun contexten. MZ = macrorestenmonster, MP = 

pollenmonster, 14C = monster gebruikt voor een AMS 14C-datering. W  = waardering, A = analyse.
Tabel 14.2 Resultaten waardering pollenmonsters uit de waterputten. G = goed, R=redelijk, S = slecht, N = 

nee.
Tabel 14.3 De resultaten van het 14C-onderzoek van vnr. 149.
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Bijlage	1.	Periodenoverzicht

Periode Tijd in jaren
Nieuwste	tijd: 19e E - heden
Nieuwe	tijd: 16e E - 18e E na Chr.
Middeleeuwen: 5e E - 15e E na Chr.
Late Middeleeuwen 13e E - 15e E na Chr.
Volle Middeleeuwen 10e E - 12e E na Chr.
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode 8e Eb - 9e E na Chr.
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode 6e Ed - 8e Ea na Chr.
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode 5e E - 6e E na Chr.
Romeinse	tijd: 57 voor Chr. - 402 na Chr.
IJzertijd: 800 - 57 voor Chr.
Late IJzertijd 250 - 57 voor Chr.
Midden-IJzertijd 475/450 - 250 voor Chr.
Vroege IJzertijd 800 - 475/450 voor Chr.
Bronstijd: 2100/2000 - 800 voor Chr.
Late Bronstijd
Midden-Bronstijd B
Midden-Bronstijd A
Vroege Bronstijd 

1050 – 800 voor Chr.
1500 – 1050 voor Chr.
1800/1750 - 1500 voor Chr.
2100/2000 - 1800 voor Chr.

Neolithicum	(Jonge	Steentijd): 5300 - 2000 voor Chr.
Finaal-Neolithicum 3000 - 2000 voor Chr.
Laat-Neolithicum 3500 - 3000 voor Chr.
Midden-Neolithicum 4500 - 3500 voor Chr.
Vroeg-Neolithicum 5300 - 4800 voor Chr.
Mesolithicum	(Midden-Steentijd): ca. 9500 - 4000 voor Chr.
Paleolithicum	(Oude	Steentijd): tot 10 000 voor Chr.
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Bijlage	2.	Sporenkaarten	per	werkput
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Bijlage	3.	Vlakhoogtekaarten	per	werkput
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Bijlage	4.	Sporenlijst

Opgravings 
-ID

Put Vlak Spoor Vulling Aard 
spoor

Vorm 
vlak

Vorm 
coupe

Diepte 
(cm)

Tint Hoofd 
kleur

Neven 
tint

Neven 
kleur

Textuur Gevlekt Insluitsels

SINN-15 1 1 1 1 NV RND ONR BE LZ1
SINN-15 1 1 2 1 PK RND KOM 7 DONKER BR BR LZ1 HK
SINN-15 1 1 3 1 BV ONR VLK DONKER BR BR LZ1 PUINFRAG
SINN-15 1 1 4 1 KL OVL REV 30 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 5 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 6 1 KL RHK VLK 60 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 7 1 GR LIN KOM 50 DONKER BR BR LZ1 BAKSTNFRAG
SINN-15 1 1 8 1 GR LIN ONR 12 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 9 1 PK RND REV 18 DONKER BR BR LZ1 BS
SINN-15 1 1 10 1 BV ONR DONKER BR BR LZ1 PUINFRAG
SINN-15 1 1 11 1 NV RND ONR DONKER BR BR LZ1 BAKSTNFRAG
SINN-15 1 1 12 1 KL RND ONR 20 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 13 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 14 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 15 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 HK
SINN-15 1 1 16 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1 HK
SINN-15 1 1 17 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 18 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 HK
SINN-15 1 1 18 2 KL RND MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 1 1 19 1 GR LIN DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 20 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 21 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 BAKSTNSPIK
SINN-15 1 1 22 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 23 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 BAKSTNSPIK
SINN-15 1 1 24 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 25 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1 BAKSTNSPIK
SINN-15 1 1 26 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1 BAKSTNSPIK
SINN-15 1 1 27 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1 BAKSTNSPIK
SINN-15 1 1 28 1 PK RND KOM 12 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 29 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 30 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 31 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 32 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 33 1 PK RND KOM 12 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 34 1 KL OVL REV 60 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 35 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 36 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 37 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 38 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 39 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 40 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 41 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 42 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 43 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 44 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 45 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 46 1 VL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 47 1 KL OVL KOM 36 DONKER BR BR LZ1 JA HK BAKSTN
SINN-15 1 1 48 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 PUINBROKKE
SINN-15 1 1 49 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 50 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 51 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1

Voor de gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de lijst ‘afkortingen in de database’ achterin het rapport
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Opgravings 
-ID

Put Vlak Spoor Vulling Aard 
spoor

Vorm 
vlak

Vorm 
coupe

Diepte 
(cm)

Tint Hoofd 
kleur

Neven 
tint

Neven 
kleur

Textuur Gevlekt Insluitsels

SINN-15 1 1 52 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 53 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 54 1 PK RND KOM 14 DONKER BR XXX LZ1 BS, HK
SINN-15 1 1 54 2 PK RND KOM 14 BE LZ1
SINN-15 1 1 55 1 KL OVL REV 26 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 1 1 55 2 KL OVL REV 26 GR LZ1 JA
SINN-15 1 1 56 1 KL OVL KOM 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 57 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1 PUINBROKKE
SINN-15 1 1 58 1 NV RND 2 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 59 1 KL RND ONR 18 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 1 1 59 2 KL RND ONR 18 GR LZ1 JA
SINN-15 1 1 60 1 VL ONR MIDDEN BE BR LZ1
SINN-15 1 1 61 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 62 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 63 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 64 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 65 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 66 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 1 67 1 KL ONR MIDDEN BE BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 68 1 VL OVL MIDDEN BE BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 69 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 70 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 71 1 VL OVL MIDDEN BE BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 72 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 73 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 74 1 NV RHK DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 75 1 PK RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 76 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 77 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 78 1 KL OVL KOM 20 DONKER BR XXX LZ1 JA
SINN-15 1 1 78 2 KL OVL KOM 20 BR BE LZ1 JA
SINN-15 1 1 79 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 80 1 PK RND KOM 9 DONKER BR BR LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 81 1 KL OVL KOM 7 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 82 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 83 1 PK RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 84 1 PK RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 85 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 86 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 87 1 PK RND KOM 4 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 88 1 KL OVL REV 22 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 89 1 PK RHK ONR 26 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 90 1 KL OVL KOM 20 DONKER BR XXX LZ1 JA
SINN-15 1 1 90 2 KL OVL KOM 20 BE LZ1
SINN-15 1 1 91 1 PK RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 92 1 PK RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 93 1 PK RND KOM 5 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 94 1 PK RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 95 1 PK RND KOM 12 DONKER BR XXX LZ1 JA
SINN-15 1 1 95 2 PK RND KOM 12 BE LZ1
SINN-15 1 1 96 1 KL OVL KOM 20 DONKER BR XXX LZ1 JA
SINN-15 1 1 96 2 KL OVL KOM 20 BE LZ1
SINN-15 1 1 97 1 PK RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 98 1 PK RND KOM 12 DONKER BR XXX LZ1 JA
SINN-15 1 1 98 2 PK RND KOM 12 BE LZ1
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Opgravings 
-ID

Put Vlak Spoor Vulling Aard 
spoor

Vorm 
vlak

Vorm 
coupe

Diepte 
(cm)

Tint Hoofd 
kleur

Neven 
tint

Neven 
kleur

Textuur Gevlekt Insluitsels

SINN-15 1 1 99 1 PK RND KOM 6 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 100 1 NV RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 101 1 PK RND KOM 8 DONKER BR BR LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 102 1 NV RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 103 1 PK RND KOM 5 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 104 1 PK RND KOM 6 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 105 1 PK RND KOM 10 DONKER BR BR LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 106 1 PK RND ONR 8 DONKER GR XXX LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 107 1 PK RND KOM 8 DONKER BR BR LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 108 1 PK RND KOM 4 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 109 1 PK RHK ONR 24 DONKER GR GR LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 110 1 KL RND ONR 20 DONKER GR GR LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 111 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 112 1 PK RND ONR 22 DONKER BR BR LZ1 JA HK, AW
SINN-15 1 1 113 1 KL OVL 0 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 114 1 KL OVL ONR 20 DONKER GR LICHT GR LZ1 JA HK
SINN-15 1 1 114 2 KL OVL ONR 20 GR LZ1
SINN-15 1 1 115 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 116 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 117 1 KL RND DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 1 118 1 NV OVL KOM MIDDEN BE BR LZ1 JA
SINN-15 1 2 6 1 KL ONR VLK 27 DONKER BR BR LZ1 ODB
SINN-15 1 2 7 1 GR LIN KOM 50 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 13 1 KL RHK KOM 68 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 14 1 KL RND ONR 54 DONKER BR GR LZ1
SINN-15 1 2 15 1 KL RND KOM 15 DONKER BR GR LZ1
SINN-15 1 2 18 3 KL ONR KOM 100 DONKER ZW GR LZ1 HK,NS,BS
SINN-15 1 2 18 4 KL ONR KOM 100 GR LZ1 HK
SINN-15 1 2 18 5 KL ONR KOM 100 BE LICHT GR LZ1 JA
SINN-15 1 2 18 6 KL ONR KOM 100 ZW LZ1 HK
SINN-15 1 2 18 7 KL ONR KOM 100 GR LZ1 JA
SINN-15 1 2 18 8 KL ONR KOM 100 GR LZ1
SINN-15 1 2 18 9 KL ONR KOM 100 GR BR LZ1
SINN-15 1 2 18 1 KL ONR KOM 100 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 1 2 18 2 KL ONR KOM 100 DONKER BR BE LZ1
SINN-15 1 2 19 1 VL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 23 1 KL RND KOM 50 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 24 1 KL RND KOM 68 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 25 1 PK ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 26 1 PK OVL KOM 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 30 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 31 1 KL RND KOM 64 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 32 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 34 2 KL ONR KOM 73 BE LICHT GR LZ1 JA
SINN-15 1 2 34 1 KL ONR KOM 73 DONKER BR GR LZ1 JA
SINN-15 1 2 35 1 KL OVL KOM 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 36 1 PK RND REV 12 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 37 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 39 1 KL VRK PNT 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 40 2 KL VRK ONR 46 BE BR LZ1 JA HK,BS
SINN-15 1 2 40 1 KL VRK ONR 46 DONKER BR BE LZ1 JA HK,BS
SINN-15 1 2 41 1 PK VRK 7 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 44 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 46 1 KL ONR KOM 38 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 48 1 KL RND KOM 52 DONKER BR BR LZ1
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Opgravings 
-ID

Put Vlak Spoor Vulling Aard 
spoor

Vorm 
vlak

Vorm 
coupe

Diepte 
(cm)

Tint Hoofd 
kleur

Neven 
tint

Neven 
kleur

Textuur Gevlekt Insluitsels

SINN-15 1 2 49 1 KL ONR KOM 21 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 52 1 PK RND PNT 26 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 53 1 KL ONR REV 15 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 55 1 PK RND KOM 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 56 1 KL OVL KOM 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 57 2 KL OVL KOM 14 BE LZ1
SINN-15 1 2 57 1 KL OVL KOM 14 DONKER BR XXX LZ1 HK
SINN-15 1 2 59 1 KL OVL KOM 8 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 1 2 60 1 KL RHK KOM 54 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 64 1 KL OVL ONR 34 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 69 1 KL RND REV 30 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 1 2 71 1 KL ONR ONR 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 72 1 KL RND KOM 39 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 74 1 NV ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 76 1 KL RHK VLK 37 DONKER BR ZW LZ1
SINN-15 1 2 76 2 KL RHK VLK 37 DONKER BR ZW LZ1
SINN-15 1 2 79 1 KL ONR REV 12 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 80 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 88 1 KL RHK REV 11 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 119 1 KL RND ONR 44 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 120 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 121 1 PK RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 122 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 123 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 124 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 125 1 KL RND KOM 33 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 126 1 KL OVL KOM 27 DONKER GR GR LZ1 JA
SINN-15 1 2 126 2 KL OVL KOM 27 GR LZ1 JA
SINN-15 1 2 127 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 128 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 129 1 KL RND KOM 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 130 1 KL ONR KOM 82 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 131 1 KL ONR KOM 84 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 132 1 PK RND KOM 32 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 133 1 PK RND KOM 7 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 134 1 PK RND RHK 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 135 1 PK RND RHK 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 136 1 KL RND ONR 44 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 137 1 KL RND ONR 18 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 138 1 KL ONR REV 40 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 139 1 NV RND MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 1 2 140 1 KL RND KOM 18 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 1 2 141 1 KL ONR PNT 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 142 1 NV ONR 0 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 143 1 KL RND KOM 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 144 1 PK RND KOM 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 145 1 PK RND ONR 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 146 1 PK RND KOM 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 147 2 KL ONR ONR 20 BE DONKER BR LZ1 JA
SINN-15 1 2 147 1 KL ONR ONR 20 DONKER BR ZW LZ1 JA BS
SINN-15 1 2 148 1 PK RND KOM 12 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 149 1 KL RND KOM 81 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 150 1 KL VRK KOM 31 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 151 1 GR LIN KOM 16 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 152 1 GR LIN DONKER BR BR LZ1
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Opgravings 
-ID

Put Vlak Spoor Vulling Aard 
spoor

Vorm 
vlak

Vorm 
coupe

Diepte 
(cm)

Tint Hoofd 
kleur

Neven 
tint

Neven 
kleur

Textuur Gevlekt Insluitsels

SINN-15 1 2 153 1 GR LIN DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 154 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 155 1 KL RND KOM 63 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 156 1 PK RND REV 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 157 1 PK RND KOM 18 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 158 1 PK RND KOM 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 159 1 KL RND KOM 23 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 160 1 KL RND KOM 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 1 2 161 1 KL RHK VLK 32 DONKER GR LZ1
SINN-15 1 101 3000 1 XXX LIN 40 BR XXX LZ1
SINN-15 1 101 4000 1 XXX LIN 16 BR GR LZ3
SINN-15 1 103 1000 1 BV LIN 40 DONKER GR BR LZ3
SINN-15 1 103 1100 1 XXX LIN 40 ZW DONKER BR LZ1
SINN-15 1 103 1200 1 XXX LIN 80 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 1 103 1300 1 XXX LIN 60 BR GR LZ1 BS
SINN-15 1 103 3100 1 XXX LIN 50 LICHT BR LZ1
SINN-15 2 1 1 1 PK RND KOM 8 DONKER GR GR LZ1
SINN-15 2 1 2 1 VL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 3 1 PK RND KOM 26 DONKER BR BR LZ1 HK
SINN-15 2 1 4 1 GR LIN KOM 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 5 2 KL LIN REV 24 GR LZ1 JA
SINN-15 2 1 5 1 KL LIN REV 24 DONKER GR GR LZ1 JA
SINN-15 2 1 6 1 KL RND KOM 22 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 7 1 VL ONR DONKER BR ZW LZ1 BAKSTEEN
SINN-15 2 1 8 1 NV ONR DONKER BR BE LZ1
SINN-15 2 1 9 1 KL OVL KOM 20 DONKER BR BR LZ1 BOT, HK
SINN-15 2 1 10 1 KL OVL DONKER BR ZW LZ1 HK
SINN-15 2 1 10 2 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 11 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 11 3 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 11 2 KL OVL DONKER BR BE LZ1
SINN-15 2 1 12 1 KL OVL KOM 22 DONKER BR BR LZ1 JA FE
SINN-15 2 1 13 1 KL RND ONR 26 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 14 1 VL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 15 1 VL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 16 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1 JA ODB
SINN-15 2 1 17 1 KL RND KOM 23 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 2 1 18 2 KL OVL KOM 20 GR LZ1 JA
SINN-15 2 1 18 1 KL OVL KOM 20 DONKER GR GR LZ1 JA
SINN-15 2 1 19 1 KL LIN KOM 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 20 1 KL OVL KOM 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 21 1 VL VRK VLK 15 DONKER BR BE LZ1
SINN-15 2 1 22 2 PK RND KOM 14 GR LZ1 JA
SINN-15 2 1 22 1 PK RND KOM 14 DONKER GR GR LZ1 JA
SINN-15 2 1 23 1 KL RND ONR 46 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 2 1 24 1 GR RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 25 1 KL VRK DONKER BR ZW LZ1
SINN-15 2 1 26 1 SL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 27 1 KL VRK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 28 1 KL RND KOM 15 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 29 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 30 1 KL RND KOM 10 DONKER BR BR LZ1 ODB, BOT, BS
SINN-15 2 1 31 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 32 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 33 1 PK VRK KOM 9 DONKER BR BR LZ1
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SINN-15 2 1 34 1 KL VRK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 35 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 36 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 37 1 VL ONR 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 38 1 PK OVL KOM 23 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 39 2 KL VRK KOM 46 DONKER GR GR LZ1 JA
SINN-15 2 1 39 1 KL VRK KOM 46 DONKER GR LZ1
SINN-15 2 1 40 1 KL RND VLK 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 41 1 KL RND REV 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 42 1 KL RND KOM 44 DONKER GR XXX LZ1 BS
SINN-15 2 1 43 1 PK RND KOM 16 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 44 1 PK VRK RHK 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 45 1 PK VRK KOM 15 DONKER GR LZ1 BS
SINN-15 2 1 46 1 PK OVL KOM 38 DONKER GR LZ1 BS
SINN-15 2 1 47 1 PK OVL KOM 40 DONKER GR LZ1 BS
SINN-15 2 1 48 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1 ODB
SINN-15 2 1 49 1 PK OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 50 1 PK OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 51 1 PK OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 52 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 53 1 PK RND KOM 49 DONKER GR LZ1 HK,BS
SINN-15 2 1 53 2 PK RND KOM 49 BE LZ1
SINN-15 2 1 54 1 PK ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 55 1 PK RND KOM 32 DONKER GR LZ1 BS, HK
SINN-15 2 1 56 1 VL ONR KOM 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 57 1 KL ONR ONR 12 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 58 1 KL ONR 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 59 1 PK RND KOM 26 DONKER GR GR LZ1 JA HK,BS
SINN-15 2 1 60 1 KL RND KOM 24 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 61 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 62 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 63 2 PK ONR KOM 13 BE DONKER BR LZ1 JA
SINN-15 2 1 63 1 PK ONR KOM 13 DONKER BR LZ1
SINN-15 2 1 64 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 65 1 PK RND PNT 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 1 66 1 VL ONR DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 2 1 67 1 SL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 2 1 KL RND KOM 46 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 7 2 KL RND RHK 110 BE LZ1
SINN-15 2 2 7 3 KL RND RHK 110 DONKER BE BR LZ1 JA
SINN-15 2 2 7 4 KL RND RHK 110 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 2 2 7 1 KL RND RHK 110 DONKER BR BE LZ1 HK
SINN-15 2 2 8 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 10 1 KL RHK RHK 60 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 11 1 KL RND KOM 120 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 14 1 KL RND ONR 90 DONKER BR ZW LZ1
SINN-15 2 2 14 2 KL RND ONR 90 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 14 3 KL RND ONR 90 DONKER BR BE LZ1
SINN-15 2 2 16 1 KL OVL ONR 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 21 1 PK RND KOM 14 DONKER BR ZW LZ1
SINN-15 2 2 21 2 PK RND KOM 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 24 2 KL RND KOM 110 GR LZ1 BS, VKL
SINN-15 2 2 24 3 KL RND KOM 110 BR DONKER GR LZ1
SINN-15 2 2 24 1 KL RND KOM 110 DONKER ZW LZ1 BS
SINN-15 2 2 26 1 KL RHK KOM 36 DONKER BR BR LZ1
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SINN-15 2 2 27 1 KL VRK RHK 60 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 34 1 KL RND KOM 40 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 35 1 KL RND KOM 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 48 2 KL RND ONR 30 DONKER BR BE LZ1
SINN-15 2 2 48 1 KL RND ONR 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 49 1 KL RND KOM 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 61 1 KL OVL REV 30 DONKER BR BR LZ1 ODB
SINN-15 2 2 62 1 KL RND KOM 90 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 66 1 KL OVL KOM 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 68 1 KL RND KOM 90 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 69 2 KL RND ONR 100 GR LZ1
SINN-15 2 2 69 3 KL RND ONR 100 BR GR LZ1
SINN-15 2 2 69 1 KL RND ONR 100 DONKER GR BR LZ1 HK
SINN-15 2 2 70 1 KL RND RHK 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 71 1 PK VRK KOM 18 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 72 1 KL RND RHK 70 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 73 1 PK RND ONR 3 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 74 1 KL RND ONR 9 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 75 1 PK RND KOM 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 2 2 76 1 PK OVL ONR 40 ZEER 

DONKER
GR LZ1 BS

SINN-15 2 2 77 1 PK RND VLK 4 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 2 2 78 1 PK RND KOM 10 DONKER GR LZ1
SINN-15 2 101 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 2 101 1001 1 XXX ONR DONKER BR ZW LZ1 KALK STNKO
SINN-15 2 101 3000 1 XXX ONR XXX BR GR LZ1 KALK
SINN-15 2 101 4000 1 XXX ONR MIDDEN GL BR LZ3 KALK
SINN-15 2 103 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 2 103 1001 1 XXX ONR DONKER BR ZW LZ1 KALK STNKO
SINN-15 2 103 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 2 103 4000 1 XXX ONR MIDDEN GL BR LZ3 KALK
SINN-15 3 1 1 1 KL OVL KOM 16 DONKER BR BE LZ1 JA BOT
SINN-15 3 1 2 1 KL OVL REV 29 DONKER BR BE LZ1 JA BOT
SINN-15 3 1 3 1 KL OVL ONR 14 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 3 1 4 1 PK RND KOM 32 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 3 1 5 1 VL RND 2 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 3 1 6 1 KL OVL ONR 30 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 3 1 7 1 KL RND KOM 39 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 3 1 8 1 PK RND KOM 52 DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 3 1 9 1 VL OVL DONKER BR BR LZ1 JA
SINN-15 3 1 10 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 11 1 GR LIN KOM 16 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 12 1 KL LIN ONR 40 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 13 1 GR LIN PNT 52 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 14 1 KL RND KOM 6 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 15 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 16 1 VL RND 5 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 17 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 18 1 VL OVL 4 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 19 1 PK RND VLK 6 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 20 1 KL RND KOM 32 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 21 1 KL RND ONR 33 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 22 1 PK OVL REV 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 23 1 KL OVL ONR 18 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 24 1 KL OVL REV 18 DONKER BR BR LZ1
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SINN-15 3 1 25 1 KL ONR KOM 12 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 26 1 PK RND 6 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 27 1 VL ONR 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 28 1 VL ONR 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 29 1 PK RND KOM 24 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 30 1 KL OVL KOM 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 31 1 PK RND REV 19 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 32 1 PK RND KOM 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 33 1 PK RND KOM 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 34 1 PK RND ONR 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 35 1 KL OVL 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 36 1 KL RND KOM 30 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 37 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 38 1 PK OVL 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 39 1 PK RND KOM 19 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 40 1 KL RND ONR 24 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 41 1 VL XXX DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 42 1 SL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 43 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 1 44 1 KL OVL 7 DONKER BR BR LZ1 IJZER
SINN-15 3 1 45 1 KL OVL 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 10 1 KL RND ONR 80 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 12 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 13 1 GR LIN DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 15 1 KL OVL ONR 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 17 1 KL OVL ONR 24 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 37 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 42 1 SL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 43 1 REC OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 46 1 NV OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 47 1 PK RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 48 1 KL ONR KOM 16 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 49 1 VL ONR 10 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 3 2 50 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 51 1 KL OVL KOM 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 2 52 1 KL RND KOM 5 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 3 101 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 3 101 4000 1 XXX ONR MIDDEN GL BR LZ3 KALK
SINN-15 3 103 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 4 1 1 1 KL RND KOM 21 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 2 1 KL RND RHK 104 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 3 1 KL RND KOM 110 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 4 2 PK RND KOM 104 DONKER BE LZ1
SINN-15 4 1 4 1 PK RND KOM 104 DONKER GR LZ1 HK, MN
SINN-15 4 1 5 2 KL OVL KOM 106 LICHT WT BE LZ1
SINN-15 4 1 5 1 KL OVL KOM 106 DONKER BR LZ1 HK
SINN-15 4 1 6 2 KL OVL KOM 22 DONKER GR LZ1 HK, VKL
SINN-15 4 1 6 1 KL OVL KOM 22 GR BE LZ1 HK
SINN-15 4 1 7 1 KL OVL RHK 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 8 2 KL OVL RHK 108 DONKER BE DONKER GR LZ1 NS
SINN-15 4 1 8 1 KL OVL RHK 108 DONKER GR LZ1 HK, BS
SINN-15 4 1 9 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 10 1 GR LIN KOM 22 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 11 1 KL RHK KOM 22 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 12 2 KL OVL KOM 152 DONKER GR LZ1 HK, BS
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SINN-15 4 1 12 1 KL OVL KOM 152 GR BE LZ1 JA HK, BS
SINN-15 4 1 13 1 KL RHK KOM 27 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 14 1 PK RND KOM 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 15 1 KL OVL KOM 29 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 16 2 KL OVL KOM 40 DONKER BE LICHT GR LZ1 JA MN
SINN-15 4 1 16 1 KL OVL KOM 40 DONKER GR LZ1 MN, HK, BS
SINN-15 4 1 17 1 KL RHK KOM 25 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 19 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 20 1 PK RND KOM 22 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 21 1 NV OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 22 1 PK RND KOM 24 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 23 1 PK RND KOM 13 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 24 1 PK RND KOM 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 25 1 KL XXX KOM 32 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 26 1 KL RND 6 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 27 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 28 1 PK RND 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 29 1 PK RND KOM 19 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 30 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 31 1 REC RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 32 1 REC RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 33 1 REC RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 34 1 REC RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 35 1 NV RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 36 1 PK OVL KOM 23 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 37 1 REC RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 38 2 KL RND KOM 120 DONKER BE LZ1
SINN-15 4 1 38 1 KL RND KOM 120 DONKER GR LICHT BE LZ1 JA
SINN-15 4 1 39 1 KL ONR KOM 144 DONKER BR BR LZ1 HK, BS
SINN-15 4 1 40 1 KL ONR RHK 100 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 41 1 REC RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 42 1 REC RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 43 1 REC RND REV 70 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 44 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 45 1 REC RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 46 1 KL RHK RHK 82 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 47 1 KL OVL KOM 24 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 48 1 KL RND KOM 43 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 49 1 KL RND KOM 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 50 1 KL RND KOM 37 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 51 1 KL RND KOM 40 DONKER BR BR LZ1 BS, HK
SINN-15 4 1 52 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 53 1 KL OVL KOM 32 DONKER BR BR LZ1 HK, NS
SINN-15 4 1 54 2 KL OVL ONR 114 BR LZ1 NS, HK, BS
SINN-15 4 1 54 3 KL OVL ONR 114 GR LZ1 HK
SINN-15 4 1 54 4 KL OVL ONR 114 DONKER GR LZ1 HK
SINN-15 4 1 54 5 KL OVL ONR 114 DONKER GR LZ1 JA HK, AW
SINN-15 4 1 54 6 KL OVL ONR 114 GR GL LZ1 JA HK
SINN-15 4 1 54 7 KL OVL ONR 114 DONKER GR LZ1 HK
SINN-15 4 1 54 8 KL OVL ONR 114 DONKER GR GL LZ1 JA HK
SINN-15 4 1 54 1 KL OVL ONR 114 DONKER GR LZ1 HK, BS
SINN-15 4 1 55 1 KL RND KOM 54 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 56 2 KL RND RHK 126 DONKER GR BE LZ1 JA HK, NS
SINN-15 4 1 56 1 KL RND RHK 126 DONKER GR WT LZ1 JA HK
SINN-15 4 1 57 2 KL RND KOM 63 DONKER BE GR LZ1 JA
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SINN-15 4 1 57 1 KL RND KOM 63 DONKER GR LZ1 MN, HK
SINN-15 4 1 58 1 PK RND KOM 8 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 59 1 PK RND ONR 40 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 60 1 KL ONR ONR 60 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 61 1 REC RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 62 1 KL OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 63 1 KL OVL KOM 24 DONKER BR BR LZ1 HK
SINN-15 4 1 64 1 PK RND KOM 16 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 65 1 PK RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 66 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 67 1 REC OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 68 1 REC ONR 5 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 69 1 REC ONR 7 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 70 2 KL RND RHK 82 DONKER BE LZ1
SINN-15 4 1 70 1 KL RND RHK 82 DONKER GR BE LZ1 JA HK, BS, NS
SINN-15 4 1 71 1 PK RND KOM 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 72 2 KL RHK ONR 76 DONKER GR LZ1 JA BS, HK
SINN-15 4 1 72 3 KL RHK ONR 76 DONKER BE LZ1
SINN-15 4 1 72 1 KL RHK ONR 76 DONKER BE LZ1
SINN-15 4 1 73 1 VL ONR ONR 124 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 74 1 KL RHK RHK 58 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 75 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 76 2 KL RND REV 54 BE GR LZ1 JA FF
SINN-15 4 1 76 3 KL RND REV 54 ZW GR LZ1 JA HK, NS
SINN-15 4 1 76 4 KL RND REV 54 LICHT GR BR LZ1 FF
SINN-15 4 1 76 1 KL RND REV 54 LICHT GR LZ1 HK, FF
SINN-15 4 1 77 1 KL OVL KOM 91 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 78 1 PK RHK KOM 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 79 1 PK RHK REV 15 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 80 1 PK RND KOM 16 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 81 1 KL OVL REV 22 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 82 1 KL OVL 4 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 83 1 REC OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 84 1 REC RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 85 1 KL RND 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 86 1 KL RND RHK 60 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 87 1 PK RND ONR 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 88 1 KL ONR 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 89 1 KL ONR ONR 28 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 90 2 KL RHK KOM 85 DONKER GR BR LZ1 JA HK
SINN-15 4 1 90 1 KL RHK KOM 85 DONKER BE GR LZ1 JA BS, HK
SINN-15 4 1 91 1 PK OVL KOM 36 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 92 1 KL ONR DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 93 1 KL ONR KOM 42 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 94 1 KL RND KOM 22 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 95 1 KL ONR KOM 136 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 96 1 KL ONR ONR 80 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 97 1 PK RND KOM 14 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 98 2 KL ONR ONR 60 BR LZ1
SINN-15 4 1 98 1 KL ONR ONR 60 DONKER BR LZ1 BS, NS, HK
SINN-15 4 1 99 1 PK RND RHK 122 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 1 100 1 KL RHK RHK 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 4 101 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 4 101 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 4 101 4000 1 XXX ONR MIDDEN GL BR LZ3 KALK
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SINN-15 4 104 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 4 104 2000 1 XXX ONR DONKER OR BR LZ3 JA
SINN-15 4 104 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 5 1 1 1 HU RHK DONKER BR BR LZ1 OMB
SINN-15 5 1 2 1 GR LIN KOM 43 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 3 2 WA ONR PNT 460 ZW LZ1 HK
SINN-15 5 1 3 3 WA ONR PNT 460 DONKER GR BE LZ1 JA
SINN-15 5 1 3 4 WA ONR PNT 460 DONKER BE LZ1 JA
SINN-15 5 1 3 5 WA ONR PNT 460 WT BE LZ1
SINN-15 5 1 3 6 WA ONR PNT 460 DONKER GR LZ1
SINN-15 5 1 3 1 WA ONR PNT 460 DONKER BR LZ1
SINN-15 5 1 4 1 KL OVL KOM 42 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 5 1 GR LIN VLK 2 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 6 1 KL RND KOM 62 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 5 1 7 1 KL RND KOM 41 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 5 1 8 2 KL RHK KOM 62 BE GR LZ1 JA
SINN-15 5 1 8 1 KL RHK KOM 62 DONKER GR LZ1
SINN-15 5 1 9 1 KL RND KOM 102 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 10 1 KL RND KOM 47 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 5 1 11 1 KL RND KOM 40 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 5 1 12 1 NV RND 2 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 13 1 PK RND 4 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 14 1 KL RND DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 15 1 KL RND KOM 21 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 5 1 16 1 PK RHK KOM 20 MIDDEN BR BR LZ1 ODB
SINN-15 5 1 17 1 PK RND KOM 10 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 18 1 PK RND KOM 32 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 5 1 19 1 KL OVL KOM 40 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 20 2 KL RND KOM 109 GR BR LZ1 JA
SINN-15 5 1 20 1 KL RND KOM 109 GR LZ1 HK
SINN-15 5 1 21 1 KL RND 0 MIDDEN BR BR LZ1
SINN-15 5 1 22 2 KL LIN KOM 152 DONKER BR GR LZ1 HK, NS
SINN-15 5 1 22 1 KL LIN KOM 152 DONKER BR LZ1 HK
SINN-15 5 1 23 1 NV OVL DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 24 1 KL OVL KOM 90 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 25 2 KL RND KOM 62 DONKER BR LZ1
SINN-15 5 1 25 1 KL RND KOM 62 DONKER BR LZ1 BS
SINN-15 5 1 26 1 KL VRK KOM 80 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 27 1 VL ONR KOM 75 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 28 1 KL RND KOM 86 GR BR LZ1 HK, BS
SINN-15 5 1 29 1 GR LIN KOM 15 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 30 1 KL RND KOM 86 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 31 1 KL RHK KOM 40 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 32 1 KL RHK KOM 124 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 33 1 KL RND KOM 41 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 34 1 KL RND KOM 101 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 35 1 KL RND 8 DONKER GR GR LZ1 HK
SINN-15 5 1 36 1 KL OVL KOM 76 DONKER BR BR LZ1 ODB
SINN-15 5 1 37 1 KL ONR KOM 20 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 38 2 GR LIN KOM 27 BE WT LZ1 JA
SINN-15 5 1 38 1 GR LIN KOM 27 GR LZ1 HK
SINN-15 5 1 39 1 KL RND KOM 41 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 40 1 KL VRK KOM 63 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 41 1 KL RHK DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 1 42 1 KL RHK KOM 60 DONKER BR BR LZ1
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SINN-15 5 1 43 1 KL RHK KOM 146 DONKER BR BR LZ1
SINN-15 5 102 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 5 102 2000 1 XXX ONR DONKER OR BR LZ3 JA
SINN-15 5 102 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 5 103 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 5 103 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 5 104 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 5 104 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 6 1 1 1 KL ONR DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 6 1 2 1 KL OVL KOM 12 DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 6 1 3 1 KL ONR KOM 70 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 4 1 GR ONR DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 1 5 1 KL OVL ONR 22 DONKER BR OR LZ1 JA
SINN-15 6 1 6 1 KL RHK DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 7 1 KL OVL DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 8 1 KL ONR DONKER GR BR LZ1 JA HK
SINN-15 6 1 9 1 GR LIN KOM 20 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 1 10 1 KL ONR DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 6 1 11 1 KL ONR DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 1 12 1 PK ONR KOM 20 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 13 1 KL RND RHK 22 DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 6 1 14 1 PK OVL ONR 32 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 15 1 KL RND DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 16 1 KL RND DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 17 1 PK RND KOM 17 DONKER GR XXX LZ1 JA HK
SINN-15 6 1 18 1 PK RND ONR 4 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 19 1 PK RND KOM 18 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 20 1 PK OVL VLK 10 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 21 1 PK VRK VLK 6 MIDDEN GR BR LZ1
SINN-15 6 1 22 1 VL RND MIDDEN GR BR LZ1
SINN-15 6 1 23 1 PK RND VLK 6 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 24 1 PK RND KOM 15 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 25 1 KL RND KOM 18 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 26 1 KL ONR DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 27 1 GR LIN KOM 40 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 28 1 PK RND VLK 8 MIDDEN GR XXX LZ1 JA
SINN-15 6 1 29 1 PK RND KOM 12 DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 6 1 30 1 GR LIN RND 10 DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 6 1 31 1 KL RND DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 1 32 1 KL RND KOM 26 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 1 33 1 KL RND DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 1 34 1 KL RND DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 1 35 1 KL RHK MIDDEN GR BR LZ1
SINN-15 6 1 36 1 KL RND RHK 34 MIDDEN BR GR LZ1 JA
SINN-15 6 1 37 1 KL RND REV 20 MIDDEN BR GR LZ1 JA
SINN-15 6 1 38 1 KL ONR MIDDEN GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 39 1 KL ONR DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 40 1 GR ONR DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 41 1 KL RHK KOM 70 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 42 1 KL RHK DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 43 1 KL ONR KOM 42 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 44 1 KL RND DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 45 1 KL ONR DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 46 1 KL ONR DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 47 1 KL RND DONKER GR BR LZ1
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SINN-15 6 1 48 1 KL RHK VLK 10 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 49 1 KL OVL KOM 16 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 50 1 KL ONR DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 51 1 GR LIN KOM 40 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 52 1 KL RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 53 1 KL RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 54 1 KL RND KOM 42 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 55 1 KL ONR DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 56 1 KL RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 57 1 KL RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 58 1 KL RND KOM 40 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 59 1 NV RND DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 1 60 1 KL RND KOM 24 MIDDEN GR BR LZ1
SINN-15 6 1 61 1 KL ONR MIDDEN GR BR LZ1
SINN-15 6 1 62 1 KL RHK DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 63 1 KL ONR DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 64 1 REC OVL DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 65 1 PK RND KOM 24 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 66 1 KL OVL VLK 5 DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 6 1 67 1 NV ONR DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 6 1 68 1 PK OVL KOM 10 DONKER BR GR LZ1
SINN-15 6 1 69 1 PK RND KOM 4 DONKER BR GR LZ1
SINN-15 6 1 70 1 GR LIN KOM 18 DONKER BR GR LZ1
SINN-15 6 1 71 1 KL RND DONKER BR GR LZ1
SINN-15 6 1 72 1 KL ONR DONKER BR GR LZ1
SINN-15 6 1 73 1 KL ONR DONKER BR GR LZ1
SINN-15 6 1 74 1 KL ONR MIDDEN BR GR LZ1
SINN-15 6 1 75 1 KL RND DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 6 1 76 1 KL RND DONKER BR GR LZ1
SINN-15 6 1 77 1 NV RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 78 1 KL RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 79 1 NV RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 80 1 NV RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 1 81 1 PK OVL 4 GR LZ1 JA
SINN-15 6 1 82 1 GR LIN DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 6 1 83 1 GR ONR DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 1 83 2 GR ONR MIDDEN BR XXX LZ1
SINN-15 6 1 84 1 KL RND DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 6 1 999 1 REC ONR ZEER 

DONKER
GR XXX LZ1 JA

SINN-15 6 1 4000 1 VL RHK MIDDEN BR XXX LZ1 JA
SINN-15 6 2 1 1 KL RND ONR 18 MIDDEN GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 1 2 KL RND ONR 18 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 2 1 KL RND VLK 24 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 3 1 KL RND DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 4 1 GR LIN KOM 34 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 7 1 KL OVL DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 8 1 KL ONR ONR 66 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 8 2 KL ONR ONR 66 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 10 1 NV OVL 2 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 11 2 KL RND ONR 72 GL BR LZ1
SINN-15 6 2 11 3 KL RND ONR 72 GL BR LZ1 NS
SINN-15 6 2 11 1 KL RND ONR 72 DONKER GR GL LZ1 JA HK
SINN-15 6 2 13 1 KL RND DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 14 1 KL RND DONKER GR BR LZ1
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SINN-15 6 2 15 1 KL RND ONR 32 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 16 2 KL RND KOM 60 BR GR LZ1 VKL
SINN-15 6 2 16 3 KL RND KOM 60 DONKER GR LZ1 HK, AW
SINN-15 6 2 16 1 KL RND KOM 60 GR LZ1 AW
SINN-15 6 2 26 1 KL RND KOM 36 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 27 1 GR LIN KOM 37 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 33 2 KL RND ONR 30 LICHT GR LZ1
SINN-15 6 2 33 3 KL RND ONR 30 DONKER GR ZW LZ1 AW, HK
SINN-15 6 2 33 1 KL RND ONR 30 BR LZ1 AW
SINN-15 6 2 34 1 KL OVL RND 7 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 35 1 KL OVL DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 44 1 KL RND ONR 24 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 55 1 KL VRK ONR 40 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 61 2 KL VRK ONR 130 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 61 3 KL VRK ONR 130 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 61 1 KL VRK ONR 130 DONKER GR LZ1
SINN-15 6 2 62 1 KL RND KOM 26 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 63 1 KL OVL KOM 28 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 66 1 KL OVL PNT 24 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 67 1 KL OVL DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 85 3 WA VRK RHK 84 DONKER GR ZW LZ1 BW, HK
SINN-15 6 2 85 1 WA VRK RHK 84 BR XXX LZ1
SINN-15 6 2 85 2 WA VRK RHK 84 ZW LZ1 HK, BW
SINN-15 6 2 86 1 KL RND KOM 18 MIDDEN BR GR LZ1
SINN-15 6 2 87 1 KL OVL KOM 50 MIDDEN BR GR LZ1
SINN-15 6 2 88 1 PK OVL KOM 20 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 89 1 PK OVL KOM 18 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 90 1 PK OVL KOM 16 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 91 1 PK OVL KOM 12 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 92 1 PK OVL KOM 12 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 93 1 PK OVL KOM 16 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 94 1 PK OVL PNT 12 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 95 2 KL RND KOM 72 BR DONKER GR LZ1 JA
SINN-15 6 2 95 1 KL RND KOM 72 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 96 1 KL RND KOM 68 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 97 1 KL ONR REV 70 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 98 1 KL RND DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 99 2 KL RHK ONR 81 BR DONKER GR LZ1 JA
SINN-15 6 2 99 1 KL RHK ONR 81 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 100 2 KL RND ONR 122 GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 100 3 KL RND ONR 122 LICHT GR LZ1
SINN-15 6 2 100 1 KL RND ONR 122 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 101 1 KL RND REV 50 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 102 2 KL RHK VLK 20 BR LZ1
SINN-15 6 2 102 3 KL RHK VLK 20 DONKER GR LZ1
SINN-15 6 2 102 1 KL RHK VLK 20 DONKER GR LZ1
SINN-15 6 2 103 1 GR RHK VLK 14 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 104 1 KL RND ONR 30 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 105 1 KL RHK RHK 50 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 106 1 KL RHK RHK 48 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 107 1 KL RND KOM 50 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 108 2 KL OVL KOM 100 BR DONKER GR LZ1 JA
SINN-15 6 2 108 1 KL OVL KOM 100 DONKER GR LZ1
SINN-15 6 2 109 1 KL VRK KOM 16 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 110 2 KL RND ONR 90 DONKER GR BR LZ1
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SINN-15 6 2 110 1 KL RND ONR 90 DONKER GR LZ1 JA HK
SINN-15 6 2 111 1 KL RHK ONR 54 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 112 1 KL OVL KOM 21 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 113 1 GR OVL 10 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 114 1 GR RHK ONR 50 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 6 2 115 1 KL RHK KOM 46 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 116 1 KL RND KOM 38 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 117 1 PK RND KOM 26 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 118 2 PK RND REV 14 LICHT GR LZ1
SINN-15 6 2 118 3 PK RND REV 14 DONKER GR LZ1
SINN-15 6 2 118 1 PK RND REV 14 DONKER GR LZ1
SINN-15 6 2 119 1 KL RHK RHK 46 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 120 1 KL RHK ONR 74 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 6 2 121 1 NV RHK 6 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 6 2 122 1 KL XXX KOM 18 DONKER GR GL LZ1 JA
SINN-15 7 1 1 1 NV RND ONR 2 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 7 1 2 1 GR LIN KOM 20 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 7 1 3 1 NV VRK ONR 2 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 7 1 4 1 GR LIN KOM 16 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 7 1 5 1 GR LIN KOM 22 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 7 1 6 1 PK RND KOM 10 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 7 1 7 2 KL ONR RHK 76 DONKER BE LZ1
SINN-15 7 1 7 3 KL ONR RHK 76 ZW GR LZ1 HK
SINN-15 7 1 7 1 KL ONR RHK 76 DONKER GR LZ1 JA HK, VKL
SINN-15 7 1 8 2 KL RND RHK 70 LICHT GR LZ1 VKL, HK
SINN-15 7 1 8 1 KL RND RHK 70 DONKER GR LICHT GR LZ1 JA HK, VKL
SINN-15 7 1 9 2 KL RND RHK 86 BE GR LZ1 JA VKL, HK
SINN-15 7 1 9 3 KL RND RHK 86 DONKER GR LZ1 JA HK, VKL
SINN-15 7 1 9 1 KL RND RHK 86 GR LZ1 HK, VKL
SINN-15 7 1 10 1 REC VRK DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 7 1 11 1 REC RHK DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 12 1 PK RND KOM 6 DONKER BR XXX LZ1 JA
SINN-15 7 1 13 1 GR RND REV 24 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 7 1 14 1 REC RND DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 15 1 REC ONR DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 16 1 KL RHK RHK 40 DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 7 1 17 1 PK RND KOM 7 DONKER BR XXX LZ1 JA
SINN-15 7 1 18 1 KL RND KOM 24 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 19 1 KL RND KOM 40 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 7 1 20 1 PK RND KOM 10 DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 7 1 21 1 KL RND RHK 62 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 22 1 PK RND KOM 17 DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 7 1 23 1 NV RND ONR 1 DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 7 1 24 1 KL VRK VLK 13 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 25 1 KL OVL RHK 60 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 26 1 REC OVL 0 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 7 1 27 1 PK RND KOM 60 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 28 1 KL RND KOM 37 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 29 1 KL RHK KOM 40 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 7 1 30 1 REC ONR LICHT BR XXX LZ1
SINN-15 7 1 31 1 KL ONR ONR 32 LICHT BR XXX LZ1
SINN-15 7 1 32 1 KL ONR ONR 6 LICHT BR XXX LZ1 JA
SINN-15 7 1 33 1 PK RND REV 18 DONKER BR XXX LZ1 JA
SINN-15 7 1 34 1 PK RND ONR 28 GR BR LZ1 JA BW
SINN-15 7 1 999 1 REC ONR DONKER GR BR LZ1 JA
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SINN-15 7 1 4000 1 VL RHK MIDDEN BR XXX LZ1
SINN-15 7 101 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 7 101 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 7 101 4000 1 XXX ONR MIDDEN GL BR LZ3 KALK
SINN-15 7 104 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 7 104 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 7 104 4000 1 XXX ONR MIDDEN GL BR LZ3 KALK
SINN-15 8 1 1 1 KL RND KOM 4 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 8 1 2 1 PK RND KOM 4 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 8 1 3 1 PK OVL KOM 5 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 8 1 4 1 PK RND KOM 4 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 8 1 5 1 KL RHK RND 24 ZEER 

DONKER
GR XXX LZ1

SINN-15 8 1 6 1 PK RHK KOM 3 DONKER BR XXX LZ1
SINN-15 8 1 7 1 KL RHK KOM 42 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 8 1 8 1 PK RND KOM 36 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 8 1 9 1 GR LIN KOM 8 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 8 1 10 1 PK OVL KOM 14 MIDDEN GR BR LZ1
SINN-15 8 1 11 1 KL OVL ONR 92 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 8 1 999 1 REC ONR ONR ZEER 

DONKER
GR XXX LZ1 JA

SINN-15 8 1 4000 1 VL RHK VLK MIDDEN BR XXX LZ1 JA
SINN-15 8 102 1000 1 XXX ONR DONKER BR GR LZ3 KALK
SINN-15 8 102 1100 1 XXX ONR DONKER BR ZW LZ1 KALK STNKO
SINN-15 8 102 3000 1 XXX ONR XXX BR BR LZ1 KALK
SINN-15 9 1 1 1 PK RND KOM 10 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 9 1 2 1 GR LIN KOM 18 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 3 1 PK RND KOM 12 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 9 1 4 1 KL ONR RND 130 LICHT BR XXX LZ1
SINN-15 9 1 5 1 KL RND KOM 20 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 9 1 6 1 PK RND KOM 22 MIDDEN BR GR LZ1 JA
SINN-15 9 1 7 1 PK RND KOM 18 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 8 1 KL RND ONR 90 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 9 2 KL OVL ONR 50 GR WT LZ1
SINN-15 9 1 9 1 KL OVL ONR 50 DONKER GR LZ1 BS, HK
SINN-15 9 1 10 1 PK RND KOM 14 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 11 2 PK RND KOM 18 WT LZ1
SINN-15 9 1 11 1 PK RND KOM 18 DONKER GR LZ1 HK, BS
SINN-15 9 1 12 1 KL RND KOM 30 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 9 1 13 1 REC OVL KOM 14 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 14 1 REC ONR DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 15 2 KL ONR KOM 110 DONKER BE WT LZ1
SINN-15 9 1 15 3 KL ONR KOM 110 DONKER BE WT LZ1 HK
SINN-15 9 1 15 4 KL ONR KOM 110 DONKER BE LZ1
SINN-15 9 1 15 1 KL ONR KOM 110 DONKER BE LZ1
SINN-15 9 1 16 2 KL RND RHK 106 ZW BE LZ1 JA VKL
SINN-15 9 1 16 3 KL RND RHK 106 DONKER ZW LZ1 HK
SINN-15 9 1 16 4 KL RND RHK 106 DONKER GR BE LZ1 JA
SINN-15 9 1 16 5 KL RND RHK 106 DONKER BE LZ1
SINN-15 9 1 16 1 KL RND RHK 106 DONKER ZW GR LZ1 HK, VKL
SINN-15 9 1 17 1 KL OVL KOM 18 DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 9 1 18 1 KL RND ONR 24 DONKER GR XXX LZ1 JA
SINN-15 9 1 19 1 PK RND ONR 18 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 9 1 20 1 KL OVL KOM 22 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 21 2 GR LIN KOM 30 BE LZ1
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Opgravings 
-ID

Put Vlak Spoor Vulling Aard 
spoor

Vorm 
vlak

Vorm 
coupe

Diepte 
(cm)

Tint Hoofd 
kleur

Neven 
tint

Neven 
kleur

Textuur Gevlekt Insluitsels

SINN-15 9 1 21 1 GR LIN KOM 30 GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 22 1 PK RND KOM 6 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 9 1 999 1 REC ONR ZEER 

DONKER
GR XXX LZ1 JA

SINN-15 10 1 1 1 KL ONR ONR 94 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 10 1 2 1 KL RHK REV 40 DONKER GR XXX LZ1 HK, BS
SINN-15 10 1 3 1 KL RND KOM 38 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 10 1 4 1 KL OVL ONR 69 DONKER BR GR LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 4 2 KL OVL ONR 69 DONKER BR GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 5 1 PK OVL KOM 10 DONKER BR GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 6 1 NV OVL DONKER BR GR LZ1
SINN-15 10 1 7 1 PK RND VLK 5 DONKER BR GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 8 1 KL RND KOM 24 DONKER BR GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 9 1 KL RND ONR 60 DONKER GR XXX LZ1 JA SXX, HK
SINN-15 10 1 10 2 KL RND ONR 74 GR GL LZ1 JA SXX
SINN-15 10 1 10 1 KL RND ONR 74 DONKER GR XXX GL LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 11 1 KL RND KOM 22 DONKER GR XXX LZ1 BS
SINN-15 10 1 12 1 GR LIN VLK 10 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 10 1 13 1 KL RHK KOM 51 MIDDEN BR BE LZ1 JA BS, HK, Kalk 

concreties
SINN-15 10 1 14 1 KL ONR KOM 154 DONKER GR XXX LZ1 BS, HK, SXX
SINN-15 10 1 15 1 GR LIN KOM 50 DONKER GR XXX LZ1 JA BS, HK
SINN-15 10 1 16 1 PK OVL KOM 27 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 10 1 17 1 PK OVL KOM 40 DONKER GR XXX LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 18 1 KL OVL KOM 15 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 10 1 19 1 KL OVL REV 60 DONKER GR XXX LZ1 JA HK, SXX
SINN-15 10 1 20 1 KL RND DONKER BR GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 21 1 GR LIN KOM 9 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 10 1 22 1 KL OVL ONR 72 DONKER GR BR LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 22 2 KL OVL ONR 72 DONKER BE GR LZ1 HK
SINN-15 10 1 22 3 KL OVL ONR 72 DONKER BE XXX LZ1 JA
SINN-15 10 1 22 4 KL OVL ONR 72 MIDDEN BE GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 23 1 KL RHK KOM 22 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 10 1 24 2 KL ONR KOM 120 GL GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 24 1 KL ONR KOM 120 DONKER BR GR LZ1 HK
SINN-15 10 1 25 1 GR LIN KOM 28 DONKER GR BR LZ1 JA HK, BS
SINN-15 10 1 26 1 NV RHK DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 10 1 27 2 KL RND KOM 68 MIDDEN GR MIDDEN BR LZ1
SINN-15 10 1 27 1 KL RND KOM 68 DONKER GR BR LZ1
SINN-15 10 1 28 2 KL ONR KOM 88 GL LZ1
SINN-15 10 1 28 3 KL ONR KOM 88 GL GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 28 1 KL ONR KOM 88 DONKER GR BR LZ1 JA
SINN-15 10 1 29 2 KL RND RHK 152 BE LZ1
SINN-15 10 1 29 3 KL RND RHK 152 GR LICHT GR LZ1 JA HK, ODB
SINN-15 10 1 29 4 KL RND RHK 152 BE LZ1
SINN-15 10 1 29 1 KL RND RHK 152 DONKER BR GR LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 30 1 NV RHK 0 DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 10 1 31 1 KL OVL KOM 14 DONKER GR XXX LZ1 BS, HK
SINN-15 10 1 32 1 KL ONR KOM 34 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 10 1 33 1 KL RND ONR 56 DONKER GR BE LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 34 1 KL VRK RHK 71 DONKER GR XXX LZ1 HK
SINN-15 10 1 35 1 KL ONR DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 10 1 36 1 NV OVL DONKER GR BE LZ1 JA
SINN-15 10 1 37 2 KL RND KOM 121 DONKER GR LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 37 3 KL RND KOM 121 GR LZ1
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Opgravings 
-ID

Put Vlak Spoor Vulling Aard 
spoor

Vorm 
vlak

Vorm 
coupe

Diepte 
(cm)

Tint Hoofd 
kleur

Neven 
tint

Neven 
kleur

Textuur Gevlekt Insluitsels

SINN-15 10 1 37 4 KL RND KOM 121 GR LZ1 HK
SINN-15 10 1 37 5 KL RND KOM 121 DONKER BE DONKER GR LZ1 JA HK, VKL
SINN-15 10 1 37 6 KL RND KOM 121 BE LZ1
SINN-15 10 1 37 1 KL RND KOM 121 DONKER BR GR LZ1 JA HK, VKL
SINN-15 10 1 38 1 KL RHK DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 10 1 39 2 KL RND ONR 190 BE DONKER GR LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 39 3 KL RND ONR 190 BE DONKER GR LZ1 JA HK
SINN-15 10 1 39 1 KL RND ONR 190 DONKER GR XXX LZ1 HK, BS, SXX, 

VKL, VKL, VKL, 
VKL, VKL, VKL, 

VKL, , 
SINN-15 10 1 40 2 KL RHK KOM 123 BE DONKER GR LZ1 JA
SINN-15 10 1 40 1 KL RHK KOM 123 DONKER GR BR LZ1 HK, BS, SXX
SINN-15 10 1 41 2 KL RND ONR 66 GR LZ1 HK
SINN-15 10 1 41 3 KL RND ONR 66 GL LZ1
SINN-15 10 1 41 1 KL RND ONR 66 DONKER GR BR LZ1 JA HK, BS
SINN-15 10 1 42 1 KL ONR DONKER GR XXX LZ1
SINN-15 10 1 999 1 REC ONR ZEER 

DONKER
GR XXX LZ1
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Bijlage	5.	Vondstenlijst

Voor de gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de lijst ‘afkortingen in de database’ achterin het rapport

Opgravings 
-ID

Vondst- 
nummer

Put Vlak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel- 
wijze

SINN-15 1 1 1 7 1 MIX COUP
SINN-15 2 1 1 4 1 MIX COUP
SINN-15 3 1 1 8 1 SXX COUP
SINN-15 4 1 1 18 1 MIX AANV
SINN-15 5 1 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 6 1 1 27 1 MXX DETC
SINN-15 7 1 1 12 1 MIX COUP
SINN-15 8 1 1 85 1 MXX DETC
SINN-15 9 1 1 46 1 MXX DETC
SINN-15 10 1 1 86 1 MXX DETC
SINN-15 11 1 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 12 1 1 116 1 MXX DETC
SINN-15 13 1 1 103 1 BOUWMAT COUP
SINN-15 14 1 1 101 1 AW COUP
SINN-15 15 1 1 76 1 MXX DETC
SINN-15 16 1 1 13 1 MIX COUP
SINN-15 17 1 1 16 1 MIX MAA
SINN-15 18 1 1 79 1 MIX COUP
SINN-15 19 1 1 59 1 AW COUP
SINN-15 20 1 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 21 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 22 1 1 114 1 MIX COUP
SINN-15 23 1 1 109 1 AW COUP
SINN-15 24 1 1 112 1 AW COUP
SINN-15 25 1 1 81 1 AW COUP
SINN-15 26 1 1 32 1 MXX DETC
SINN-15 27 1 1 119 1 MXX DETC
SINN-15 28 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 29 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 30 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 31 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 32 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 33 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 34 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 35 6 2 99 1 MXX DETC
SINN-15 36 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 37 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 38 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 39 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 40 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 41 1 1 123 1 MXX DETC
SINN-15 42 1 1 1000 1 MXX DETC
SINN-15 43 1 1 34 1 MIX COUP
SINN-15 44 1 1 47 1 AW COUP
SINN-15 45 1 1 81 1 MIX COUP
SINN-15 46 1 1 86 1 MXX DETC
SINN-15 47 1 1 90 1 MIX COUP
SINN-15 48 1 1 88 1 MIX COUP
SINN-15 49 1 1 89 1 MIX COUP
SINN-15 50 1 1 96 1 MIX COUP
SINN-15 51 1 1 92 1 AW COUP
SINN-15 52 1 1 94 1 AW COUP
SINN-15 53 1 1 113 1 AW COUP



225

Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

Opgravings 
-ID

Vondst- 
nummer

Put Vlak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel- 
wijze

SINN-15 54 1 1 116 1 MXX DETC
SINN-15 55 2 1 67 1 MXX DETC
SINN-15 56 2 1 67 1 MXX DETC
SINN-15 57 2 1 67 1 MXX DETC
SINN-15 58 2 1 37 1 MXX DETC
SINN-15 59 2 1 14 1 MIX AANV
SINN-15 60 1 1 55 1 MIX COUP
SINN-15 61 1 1 55 2 MIX COUP
SINN-15 62 1 1 56 1 AW COUP
SINN-15 63 1 1 72 1 AW MAA
SINN-15 64 1 1 80 1 AW COUP
SINN-15 65 1 1 83 1 AW COUP
SINN-15 66 1 1 84 1 MIX COUP
SINN-15 67 1 101 123 1 GLS COUP
SINN-15 68 1 101 MP COUP
SINN-15 69 1 101 MOSL COUP
SINN-15 70 2 1 16 1 MIX COUP
SINN-15 71 2 1 9 1 MIX COUP
SINN-15 72 2 1 28 1 MIX COUP
SINN-15 73 2 1 2 1 AW COUP
SINN-15 74 2 1 5 1 AW COUP
SINN-15 75 2 1 6 1 AW COUP
SINN-15 76 2 1 9 1 AW COUP
SINN-15 77 2 1 10 1 AW COUP
SINN-15 78 2 1 13 1 MIX COUP
SINN-15 79 2 1 22 1 AW COUP
SINN-15 80 2 1 23 1 MIX COUP
SINN-15 81 2 1 25 1 AW COUP
SINN-15 82 2 1 26 1 MIX COUP
SINN-15 83 2 1 26 1 AW COUP
SINN-15 84 2 1 39 1 MIX COUP
SINN-15 85 2 1 46 1 MIX COUP
SINN-15 86 2 1 42 1 AW COUP
SINN-15 87 2 1 47 1 MIX COUP
SINN-15 88 2 1 39 1 AW COUP
SINN-15 89 1 2 76 1 AW MAA
SINN-15 90 1 2 151 1 MIX MAA
SINN-15 91 2 1 46 1 MIX COUP
SINN-15 92 2 1 6 1 MIX COUP
SINN-15 93 2 1 19 1 MIX COUP
SINN-15 94 2 1 18 1 MIX COUP
SINN-15 95 2 1 42 1 MIX COUP
SINN-15 96 2 1 5 1 MIX COUP
SINN-15 97 2 1 41 1 MIX COUP
SINN-15 98 2 1 57 1 AW COUP
SINN-15 99 2 1 26 1 AW COUP
SINN-15 100 2 1 12 1 MIX COUP
SINN-15 101 1 2 149 1 AW COUP
SINN-15 102 1 2 72 1 MIX COUP
SINN-15 103 1 2 76 1 MIX COUP
SINN-15 104 1 2 150 1 MIX COUP
SINN-15 105 1 2 161 1 MIX COUP
SINN-15 106 1 2 37 1 MIX COUP
SINN-15 107 1 2 56 1 MIX COUP
SINN-15 108 1 2 132 1 MIX COUP
SINN-15 109 1 2 30 1 MIX COUP
SINN-15 110 1 2 126 1 MIX COUP
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Opgravings 
-ID

Vondst- 
nummer

Put Vlak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel- 
wijze

SINN-15 111 1 2 67 1 MA COUP
SINN-15 112 2 2 70 1 MIX COUP
SINN-15 113 2 2 69 1 MIX COUP
SINN-15 114 2 2 72 1 MIX COUP
SINN-15 115 2 2 74 1 MIX COUP
SINN-15 116 1 2 79 1 MIX COUP
SINN-15 117 1 2 48 1 SXX COUP
SINN-15 118 1 2 69 1 MIX COUP
SINN-15 119 2 2 62 1 BOUWMAT COUP
SINN-15 120 2 2 76 1 AW COUP
SINN-15 121 2 2 75 1 AW COUP
SINN-15 122 1 2 18 1 MIX COUP
SINN-15 123 1 2 18 1 MIX COUP
SINN-15 124 1 2 24 1 MIX COUP
SINN-15 125 1 2 159 1 SXX COUP
SINN-15 126 1 2 155 1 MIX COUP
SINN-15 127 1 2 13 1 MIX COUP
SINN-15 128 1 2 36 1 AW COUP
SINN-15 129 1 2 26 1 MIX COUP
SINN-15 130 1 2 19 1 MIX COUP
SINN-15 131 1 2 14 1 MIX COUP
SINN-15 132 1 2 130 1 AW COUP
SINN-15 133 1 2 46 1 MIX COUP
SINN-15 134 1 2 25 1 AW COUP
SINN-15 135 1 2 35 1 MIX COUP
SINN-15 136 1 2 34 1 MIX COUP
SINN-15 137 1 2 18 5 MIX COUP
SINN-15 138 1 2 18 1 AW COUP
SINN-15 139 1 2 18 13 AW COUP
SINN-15 140 1 2 18 6 SXX COUP
SINN-15 141 1 2 6 1 MIX AFW
SINN-15 142 2 2 69 2 MIX COUP
SINN-15 143 1 2 18 3 MIX AFW
SINN-15 144 2 2 26 1 MIX COUP
SINN-15 145 2 2 27 1 MIX COUP
SINN-15 146 2 2 34 1 MIX COUP
SINN-15 147 2 2 14 2 MIX COUP
SINN-15 148 2 2 14 1 MIX COUP
SINN-15 149 1 2 18 3 MZ COUP
SINN-15 150 3 1 1 1 OXB COUP
SINN-15 151 3 1 2 1 MIX COUP
SINN-15 152 3 1 4 1 MIX COUP
SINN-15 153 3 1 6 1 MIX COUP
SINN-15 154 1 2 18 1 MIX AFW
SINN-15 155 3 1 21 1 MIX DETC
SINN-15 156 3 1 4000 1 MIX DETC
SINN-15 157 3 1 4000 1 MIX DETC
SINN-15 160 3 1 4000 1 MIX DETC
SINN-15 161 3 1 4000 1 MIX DETC
SINN-15 163 1 2 11 MIX COUP
SINN-15 164 1 2 10 MIX COUP
SINN-15 165 1 2 2 MIX COUP
SINN-15 166 3 1 4000 1 MIX DETC
SINN-15 167 3 1 4000 1 MXX DETC
SINN-15 168 3 1 4000 1 MIX DETC
SINN-15 169 3 1 8 1 MIX COUP
SINN-15 170 3 1 24 1 MIX COUP
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Opgravings 
-ID

Vondst- 
nummer

Put Vlak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel- 
wijze

SINN-15 171 3 1 12 1 MIX COUP
SINN-15 172 3 1 11 1 MIX COUP
SINN-15 173 3 1 29 1 AW COUP
SINN-15 174 3 1 21 1 MIX COUP
SINN-15 175 3 1 20 1 MIX COUP
SINN-15 176 3 1 33 1 MIX COUP
SINN-15 177 3 1 36 1 AW COUP
SINN-15 178 3 1 4000 1 MIX DETC
SINN-15 179 4 1 2000 1 AW MAA
SINN-15 180 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 181 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 182 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 183 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 184 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 185 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 186 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 187 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 188 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 189 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 190 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 191 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 192 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 193 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 194 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 195 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 196 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 197 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 198 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 199 4 1 2000 1 MXX DETC
SINN-15 200 3 1 3 1 MIX COUP
SINN-15 201 4 1 17 1 MIX COUP
SINN-15 202 4 1 1 1 MIX COUP
SINN-15 203 4 1 25 1 MXX DETC
SINN-15 204 4 1 2 1 MIX COUP
SINN-15 205 4 1 6 1 MIX COUP
SINN-15 206 4 1 80 1 MIX COUP
SINN-15 207 4 1 71 1 AW COUP
SINN-15 208 4 1 81 1 AW COUP
SINN-15 209 4 1 79 1 MIX COUP
SINN-15 210 4 1 16 1 AW COUP
SINN-15 211 4 1 74 1 AW MAA
SINN-15 212 4 1 64 1 MIX COUP
SINN-15 213 4 1 59 1 MIX COUP
SINN-15 214 4 1 34 1 MIX MAA
SINN-15 215 4 1 40 1 MIX MAA
SINN-15 216 4 1 35 1 MIX COUP
SINN-15 217 4 1 25 1 MIX COUP
SINN-15 218 4 1 20 1 MIX COUP
SINN-15 219 4 1 15 1 MIX COUP
SINN-15 220 4 1 11 1 MIX COUP
SINN-15 221 4 1 13 1 MIX COUP
SINN-15 222 4 1 14 1 MIX COUP
SINN-15 223 4 1 29 1 MIX COUP
SINN-15 224 4 1 10 1 MIX COUP
SINN-15 225 4 1 7 1 MIX COUP
SINN-15 226 4 1 8 1 MIX COUP
SINN-15 227 4 1 6 1 MIX COUP
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Opgravings 
-ID

Vondst- 
nummer

Put Vlak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel- 
wijze

SINN-15 228 4 1 4 1 MIX COUP
SINN-15 229 4 1 5 1 MIX COUP
SINN-15 230 2 1 4 1 MIX COUP
SINN-15 231 3 2 37 1 MIX COUP
SINN-15 232 3 2 17 1 MIX COUP
SINN-15 233 3 2 52 1 MIX COUP
SINN-15 234 5 1 1 1 OMB TROF
SINN-15 235 3 1 1 1 ODB COUP
SINN-15 236 3 2 4 1 MIX COUP
SINN-15 237 3 2 6 1 MIX COUP
SINN-15 238 3 2 2 1 ODB COUP
SINN-15 239 3 2 7 1 MIX COUP
SINN-15 240 4 1 39 1 MXX DETC
SINN-15 241 4 1 39 1 MXX DETC
SINN-15 242 4 1 40 1 MXX DETC
SINN-15 243 4 1 37 1 MXX DETC
SINN-15 244 4 1 40 1 MXX DETC
SINN-15 245 5 1 2 1 AW COUP
SINN-15 246 5 1 14 1 MIX COUP
SINN-15 247 5 1 7 1 MIX COUP
SINN-15 248 5 1 16 1 ODB COUP
SINN-15 249 5 1 33 1 MIX COUP
SINN-15 250 5 1 35 1 MIX COUP
SINN-15 251 5 1 38 1 AW COUP
SINN-15 252 6 1 5 1 MIX COUP
SINN-15 253 6 1 9 1 AW COUP
SINN-15 254 6 1 13 1 AW COUP
SINN-15 255 6 1 14 1 AW COUP
SINN-15 256 6 1 43 1 AW COUP
SINN-15 257 6 1 20 1 AW COUP
SINN-15 258 6 1 41 1 MIX COUP
SINN-15 259 6 1 16 1 MIX COUP
SINN-15 260 4 1 73 1 MIX COUP
SINN-15 261 6 1 32 1 MIX COUP
SINN-15 262 6 1 58 1 MIX COUP
SINN-15 263 6 1 62 1 AW COUP
SINN-15 264 4 1 39 1 AW COUP
SINN-15 265 4 1 78 1 AW COUP
SINN-15 266 4 1 81 1 MIX COUP
SINN-15 267 4 1 50 1 AW COUP
SINN-15 268 4 1 15 1 MIX COUP
SINN-15 269 4 1 17 1 MIX COUP
SINN-15 270 4 1 53 1 MIX COUP
SINN-15 271 4 1 99 1 MIX COUP
SINN-15 272 4 1 71 1 AW COUP
SINN-15 273 4 1 47 1 AW COUP
SINN-15 274 4 1 4 1 AW COUP
SINN-15 275 4 1 82 1 AW COUP
SINN-15 276 4 1 87 1 MIX COUP
SINN-15 277 4 1 7 1 MIX COUP
SINN-15 278 4 1 56 1 MIX COUP
SINN-15 279 4 1 48 1 MIX COUP
SINN-15 280 4 1 22 1 MIX COUP
SINN-15 281 4 1 2 1 MIX COUP
SINN-15 282 4 1 3 1 MIX COUP
SINN-15 283 4 1 25 1 MIX COUP
SINN-15 284 4 1 60 1 AW COUP
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Opgravings 
-ID

Vondst- 
nummer

Put Vlak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel- 
wijze

SINN-15 285 4 1 94 1 MIX COUP
SINN-15 286 4 1 15 1 ODB COUP
SINN-15 287 4 1 57 1 MIX COUP
SINN-15 288 4 1 12 1 AW COUP
SINN-15 289 4 1 16 1 AW COUP
SINN-15 290 5 1 95 1 MIX COUP
SINN-15 291 4 1 96 1 MIX COUP
SINN-15 292 4 1 72 1 MIX COUP
SINN-15 293 4 1 10 1 MIX COUP
SINN-15 294 4 1 46 1 MIX COUP
SINN-15 295 4 1 89 1 AW COUP
SINN-15 296 4 1 999 MIX MAA
SINN-15 297 4 1 40 1 MIX COUP
SINN-15 298 5 1 39 1 MIX COUP
SINN-15 299 5 1 40 1 MIX COUP
SINN-15 300 5 1 34 1 MIX COUP
SINN-15 301 4 1 50 1 AW COUP
SINN-15 302 4 1 38 1 ODB COUP
SINN-15 303 5 1 36 1 MIX COUP
SINN-15 304 5 1 28 1 MIX COUP
SINN-15 305 5 1 27 1 MIX COUP
SINN-15 306 5 1 34 1 MIX COUP
SINN-15 307 5 1 30 1 AW COUP
SINN-15 308 9 1 20 1 MIX COUP
SINN-15 309 5 1 32 1 MIX COUP
SINN-15 310 5 1 31 1 AW COUP
SINN-15 311 6 1 87 1 MIX COUP
SINN-15 312 6 2 85 2 MP COUP
SINN-15 313 6 1 85 2 MZ SPIT
SINN-15 314 6 1 85 1 MIX COUP
SINN-15 315 6 2 61 1 MIX COUP
SINN-15 316 6 2 88 1 AW COUP
SINN-15 317 6 1 55 1 AW COUP
SINN-15 318 6 2 94 1 AW COUP
SINN-15 319 6 2 108 1 MXX DETC
SINN-15 320 6 2 97 1 MXX DETC
SINN-15 321 6 2 110 1 AW COUP
SINN-15 322 6 2 35 1 AW COUP
SINN-15 323 6 2 120 1 AW COUP
SINN-15 324 6 2 115 1 MXX DETC
SINN-15 325 6 2 109 1 MIX COUP
SINN-15 326 6 2 1000 1 MXX DETC
SINN-15 327 6 2 27 1 OXB COUP
SINN-15 328 5 1 3 1 MP COUP
SINN-15 329 5 1 3 1 MP COUP
SINN-15 330 5 1 3 1 MP COUP
SINN-15 331 5 1 3 6 MZ SPIT
SINN-15 332 5 1 3 4 MZ SPIT
SINN-15 333 5 1 3 1 MIX COUP
SINN-15 334 6 2 121 1 MIX COUP
SINN-15 335 6 2 105 1 MIX COUP
SINN-15 336 6 2 119 1 MIX COUP
SINN-15 337 6 2 16 1 MIX COUP
SINN-15 338 6 2 4 1 AW COUP
SINN-15 339 6 2 8 1 AW COUP
SINN-15 340 6 2 101 1 MIX COUP
SINN-15 341 6 2 96 1 MIX COUP
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Opgravings 
-ID

Vondst- 
nummer

Put Vlak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel- 
wijze

SINN-15 342 6 2 97 1 MIX COUP
SINN-15 343 6 2 100 1 MIX COUP
SINN-15 344 6 2 7 1 MIX COUP
SINN-15 345 5 1 11 1 MIX COUP
SINN-15 346 5 1 6 1 MIX COUP
SINN-15 347 7 1 999 1 MXX DETC
SINN-15 348 7 1 29 1 MIX COUP
SINN-15 349 7 1 34 1 MIX COUP
SINN-15 350 7 1 28 1 MIX COUP
SINN-15 351 9 1 8 1 MIX COUP
SINN-15 352 4 1 77 1 MZ COUP
SINN-15 353 4 1 76 3 MZ COUP
SINN-15 354 9 1 16 1 MIX COUP
SINN-15 355 9 1 16 1 SXX COUP
SINN-15 356 9 1 16 2 MZ COUP
SINN-15 357 9 1 16 4 MZ COUP
SINN-15 358 8 1 5 1 AW COUP
SINN-15 359 6 1 33 1 MIX COUP
SINN-15 360 7 1 1000 1 MXX DETC
SINN-15 361 7 1 31 1 MIX COUP
SINN-15 362 7 1 32 1 MIX COUP
SINN-15 363 7 1 25 1 MIX COUP
SINN-15 364 7 1 21 1 MIX COUP
SINN-15 365 7 1 5 1 MIX COUP
SINN-15 366 7 1 16 1 MXX DETC
SINN-15 367 7 1 8 1 MIX COUP
SINN-15 368 7 1 16 1 AW COUP
SINN-15 369 7 1 7 1 MIX MAA
SINN-15 370 7 1 7 3 MIX COUP
SINN-15 371 7 1 9 1 MIX COUP
SINN-15 372 7 1 4 1 MIX COUP
SINN-15 373 7 1 2 1 MIX COUP
SINN-15 374 10 1 29 3 MZ AFW
SINN-15 375 10 1 43 1 MZ COUP
SINN-15 376 10 1 29 3 OXB COUP
SINN-15 377 10 1 33 1 AW COUP
SINN-15 378 10 1 27 1 MIX COUP
SINN-15 379 10 1 15 1 MIX COUP
SINN-15 380 10 1 42 1 MIX COUP
SINN-15 381 10 1 18 1 AW AFW
SINN-15 382 10 1 23 1 MIX AFW
SINN-15 383 10 1 17 1 MIX COUP
SINN-15 384 7 1 9 1 MIX COUP
SINN-15 385 10 1 19 1 BOUWMAT COUP
SINN-15 386 10 1 16 1 MIX COUP
SINN-15 387 10 1 9 1 AW COUP
SINN-15 388 10 1 31 1 AW COUP
SINN-15 389 10 1 39 1 MIX COUP
SINN-15 390 10 1 1 1 MIX COUP
SINN-15 391 10 1 37 1 MIX COUP
SINN-15 392 10 1 35 1 MIX COUP
SINN-15 393 10 1 34 1 MIX COUP
SINN-15 394 10 1 24 1 AW COUP
SINN-15 395 10 1 37 1 MZ AFW
SINN-15 396 10 1 41 1 SXX COUP
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Bijlage	6.	Resultaten	14C-dateringen

Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park, East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Director: Professor R M Ellam   Tel: +44 (0)1355 223332   Fax: +44 (0)1355 229898   www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
14 October 2015

Laboratory Code SUERC-63298 (GU38873)

Submitter Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference Sint Truiden
Context Reference 4160813
Sample Reference SINN-15-149

Material Charred seeds : 40 Cerealia fragments

δ 13C relative to VPDB -23.4 ‰

Radiocarbon Age BP 2262 ± 29

N.B. The above 14C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample,
modern reference standard and blank and the random machine error.

The calibrated age ranges are determined from the University of Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
calibration program (OxCal4).

Samples with a SUERC coding are measured at the Scottish Universities Environmental Research
Centre AMS Facility and should be quoted as such in any reports within the scientific literature. Any
questions directed to the Radiocarbon Laboratory should also quote the GU coding given in parentheses
after the SUERC code. The contact details for the laboratory are email Gordon.Cook@glasgow.ac.uk or
telephone 01355 270136 direct line.

Conventional age and calibration age ranges calculated by :- Date :- 14/10/2015

Checked and signed off by :- Date :- 14/10/2015

The University of Glasgow, charity number SC004401 The University of Edinburgh is a charitable body,
registered in Scotland, with registration number SC005336
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Calibration Plot
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Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park, East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Director: Professor R M Ellam   Tel: +44 (0)1355 223332   Fax: +44 (0)1355 229898   www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
14 October 2015

Laboratory Code GU38874

Submitter Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference Sint Truiden
Context Reference 4160813
Sample Reference SINN-15-234

Material Uncremated bone

Result Failed: insufficient carbon.

N.B. Any questions directed to the Radiocarbon Laboratory should quote the GU coding given above.

The contact details for the laboratory are email Gordon.Cook@glasgow.ac.uk or telephone
01355 270136 direct line.

Checked and signed off by :- Date :- 14/10/2015

The University of Glasgow, charity number SC004401 The University of Edinburgh is a charitable body,
registered in Scotland, with registration number SC005336
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Bijlage	7.	Resultaten	OSL-datering

 

 
Luminescentiedateringsrapport 
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Auteur(s):  Jakob Wallinga en Erna Voskuilen  

Datum:   16 augustus 2016  
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Ownership of results & Disclaimer 

The generating party owns data and results presented in this report (following the ‘Overeenkomst 
tot samenwerking inzake het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering’). When results lead 
to publication, members of the institutes involved in the collaboration will be included as authors. 
The investment grant (#834.03.003) supplied by the Netherlands organization for scientific research 
(NWO-ALW) should be acknowledged in all publications resulting from this collaborative project. 

If methodological aspects of the optical dating of samples from this project are to be published, 
researchers from the NCL laboratory in Wageningen will ask permission from the initiating party. Co-
authorship of the initiating party is a matter of course if the geological / archaeological context of the 
samples is of importance to the publication. 

We took utmost care in the analyses detailed in this report, as well as in preparing the report 
itself. Nevertheless we cannot take responsibility for any harm or costs arising from the use of results 
presented in this report. 
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1 Achtergrond 

In het kader van archeologisch onderzoek door ADC ArcheoProjecten is door Frieda Zuidhoff één 
monster ingediend voor luminescentiedatering. De datering is verricht bij het Nederlands Centrum 
voor Luminescentiedatering, bij Wageningen University & Research centre. Doel van het onderzoek is 
de ouderdom van colluvium bij Sint Truiden te bepalen. Tabel 1 geeft aanvullende informatie over  
het monster dat is ingediend voor datering. 

 

 

Figuur 1. Monsterlocatie en positie (Google Earth via www.lumid.nl). 

 

Figuur 2. Overzicht van de bemonsterde ontsluiting (foto aangeleverd door Frieda Zuidhoff) 
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Tabel 1. Aanvullende informatie van het monster ingediend voor datering. 

 

Optisch gestimuleerde luminescentie (OSL) datering bepaalt het moment van afzetting en 
begraving van zandkorrels. De methode maakt gebruik van een klein lichtsignaaltje dat kwarts- of 
veldspaatkorrels kunnen uitzenden. Dit luminescentiesignaal wordt op nul gesteld (gebleekt) door 
zonlicht, en bouwt na afzetting en begraving van de korrels op doordat de korrels natuurlijke 
achtergrondstraling absorberen uit hun directe omgeving. Deze achtergrondstraling komt van het 
radioactief verval van met name Kalium-40, en de Uranium en Thorium vervalreeksen, met een 
kleine bijdrage van kosmische straling. De methode is toepasbaar voor sedimenten van enkele jaren 
oud tot ongeveer 150.000 jaar (kwarts) of 500.000 jaar (veldspaat). Met luminescentiemethoden kan 
de ouderdom met een relatieve nauwkeurigheid van maximaal 5% worden bepaald (1 sigma). 

Voor luminescentiedatering worden twee grootheden bepaald. Door metingen van het Optisch 
geStimuleerde Luminescentie (OSL-) signaal op de kwartsfractie wordt bepaald hoeveel 
achtergrondstraling het monsters heeft ontvangen sinds afzetting en begraving, ofwel sinds de 
laatste blootstelling aan zonlicht. Daarnaast wordt gemeten en berekend hoeveel 
achtergrondstraling de kwartskorrels per jaar hebben ontvangen in hun natuurlijke omgeving. Door 
de totale hoeveelheid ontvangen straling (paleodosis) te delen door de jaarlijkse dosis wordt de 
ouderdom verkregen: 

 Ouderdom (jaar) = Paleodosis (Gy) / jaarlijkse dosis (mGy/jaar). 
 
Meer informatie over de methode is te vinden in NOaA hoofdstuk 5 (Wallinga, 2005) en verder in 

Aitken (1998), Wallinga et al. (2007) en Wintle (2008). 

2 Methoden & resultaten 

2.1 Dosistempo 

Voor bepaling van het dosistempo is met een gammaspectrometer de activiteitsconcentraties van 
Kalium-40 en verschillende nucliden uit de Uranium en Thorium reeksen gemeten. Gecombineerd 
met informatie over de begravingsdiepte (i.v.m. bijdrage kosmische straling) en het watergehalte is 
hieruit de jaarlijkse stralingsdosis berekend.  

We zijn uitgegaan van instantane begraving van het monster, en watergehaltes van 25 
gewichtsprocent op basis van het gemeten watergehalte (21%) en aanwijzingen dat het monster iets 
uitgedroogd was. Er waren geen aanwijzingen voor disequilibrium in de Uranium vervalreeks. Het 
berekende dosis tempo is 2.69 Gy per 1000 jaar, wat goed overeenkomt met andere monsters uit 
soortgelijke afzettingen. 

2.2 Paleodosis 

Voor bepaling van de paleodosis is de kwartsfractie van 90-180 μm geselecteerd door zeven en 
bewerking met chemicaliën (HCl, H2O2 en HF).  

NCL 
Nummer

Client 
Nummer

Lat. Lon. Depositional 
Environment

Lithologie Methode Diepte 
(m)

Verwachte 
leeftijd (ka)

NCL-7116001 SINN-15-69 143151 312244 colluvial loam trench 0.5 2-1,5
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Op grond van een aantal tests worden geschikte meetparameters gekozen voor gebruik in de SAR 
procedure (Murray & Wintle, 2003; zie tabel A 1, zie bijlag A). In de SAR procedure wordt eerst het 
natuurlijke luminescentiesignaal van kwartskorrels gemeten, en vervolgens wordt bepaald welke 
stralingsdosis nodig is om een even sterk signaal op te wekken. Dit is de paleodosis, uitgedrukt in 
Gray (Gy). Tests wezen uit dat de bereide fractie niet verontreinigd was met veldspaat, en geschikt 
voor luminescentiedatering. 

Het meest lichtgevoelige OSL signaal van de kwartskorrels is geselecteerd met behulp van een 
‘Early Background’ methode (Cunningham & Wallinga, 2010). Voor een goede bepaling van de 
paleodosis is deze gemeten op een groot aantal submonsters (≥ 38), elk bestaande uit ongeveer 150 
korrels (2-mm doorsnede monster op een diskje). Als test van de methode en gebruikte 
meetparameters is een in het laboratorium gegeven dosis bepaald met de methode; de gemeten 
dosis kwam goed overeen met de gegeven dosis (ratio 1.01 ± 0.03, n=4, zie figuur A 1). Aanvullende 
informatie over monsterkarakterisatie en paleosdosis bepaling is te vinden in Appendix A. 

Paleodoses gemeten op de submonsters toonden een grotere spreiding dan verwacht zou worden 
op basis van de meetnauwkeurigheid. Dergelijke spreiding kan veroorzaakt worden doordat  

lichtblootstelling vóór afzetting en begraving niet voldoende was om het OSL signaal van alle 
korrels volledig op nul te zetten, of doordat door bioturbatie (lang) na het moment van afzetting 
korrels vanaf het oppervlak naar beneden getransporteerd zijn. 

Op basis van de spreiding in resultaten lijkt bioturbatie de meest waarschijnlijke oorzaak van de 
spreiding. Het moment van afzetting wordt dan het best benaderd op basis van een geschoonde 
dataset, na iteratieve verwijdering van uitbijters (bepalingen die meer dan twee standaard deviaties 
afwijken van het gemiddelde). Het resultaat van deze analyse wordt getoond door de blauwe band in 
de radial plot (Galbraith, 1990) in appendix B.    

De datering bij alternatieve interpretatie (slechts een klein deel van de korrels aan licht 
blootgesteld tijdens colluviale afzetting) wordt verkregen met behulp van het Minimum Age Model 
(MAM; Galbraith et al., 1999). Dit model selecteert het laagste deel van de verdeling. Het model is 
gebruikt met een ‘overdispersion’ parameter van 10 ± 5 % (Cunningham en Wallinga, 2012). Het 
resultaat van deze analyse wordt getoond door de groene band in de radial plot in appendix B.    

2.3 Datering 

De ouderdom is berekend door de paleodosis te delen door de jaarlijkse dosis (tabel 2). De 
gegeven onzekerheid is de 1-sigma betrouwbaarheidsinterval (68%), waarbij alle systematische en 
‘random’ onzekerheden in dosistempo en paleodosesbepalingen doorberekend zijn. De ‘radial plot’ 
(Appendix B), toont de spreiding in leeftijd verkregen op submonsters wordt weergegeven. De 
betrouwbaarheidsindicatie in tabel 2 is gebaseerd op de spreiding in resultaten tussen submonsters 
in combinatie met de luminescentie-eigenschappen van het materiaal, en moeilijk kwantificeerbare 
onzekerheden in het dosistempo. Aanvullende informatie is voor de opdrachtgever beschikbaar via 
onze database: www.LumiD.nl. 

 
Tabel 2. Samenvatting van luminescentiedateringsresultaten 

 

NCL  
Nummer

Client 
Nummer

Diepte 
(m)

Palaeodosis 
(Gy)

Dosistempo 
(Gy/ka)

Ouderdom 
(ka)

System-
atisch

Toevallig Betrouwbaar-
heid

NCL-7116001 SINN-15-69 0.5 41.1 ± 1.9 2.69 ± 0.11 15.3 ± 1.0 0.68 0.67 Questionable
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3 Synthese 

De luminescentiedatering is verkregen door OSL metingen op de kwarts fractie. Resultaten geven 
aan dat de onderzochte afzetting waarschijnlijk is gevormd rond 15.3 ka. Dit duidt erop dat de 
afzetting in situ loess is, en dus geen colluvium. Een deel van de korrels is op een later moment nog 
wel aan licht blootgesteld, vermoedelijk door bioturbatie.  

Op basis van de resultaten is echter niet uit te sluiten dat het wel om colluvium gaat. In dat geval 
is slechts een klein deel van de korrels aan licht blootgesteld tijdens de omwerking. Op basis van de 
resultaten kan het moment van een dergelijke omwerking niet nauwkeurig worden bepaald, maar 
zou rond 3 – 3.5 geplaatst kunnen worden. 

Voor betrouwbare datering is het nodig om meer monsters te analyseren, of moet de 
interpretatie ondersteund worden met andere informatie over mogelijke omwerking van het pakket. 
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Quartz OSL methods and tests 

Table A 1. SAR procedure adopted for quartz in this project. Extra step 1 serves to check whether the sample is free of 
feldspar contamination.  

Step Action Measured 
1 Beta dose (or Natural dose)  
2 10s preheat to 220oC  
3 20s blue stimulation at 125oC Ln, Li 
4 Beta test dose  
5 Cutheat to 200oC  
6 20s blue stimulation at 125oC Tn, Ti 
7 40s blue bleach at 230oC   
8 Repeat step 1-7 for a range of doses (incl. zero and repeat dose)  
Extra 1 Repeat step 1-7 with added infrared bleach at 30oC prior to step 3  

Dose recovery 

 

Figure A 1. Radial plot showing results of dose recovery test 
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Age distributions for OSL dating 

The radial plots (Galbraith, 1990) shown for each sample below indicate single-aliquot 
luminescence ages (open and filled dots) and the sample age obtained through the iterated 
procedure (blue) and MAM model (green shading; Galbraith et al., 1999). The curved y-axis indicates 
the age estimate, whereas the x-axis reflects the precision of the individual estimates (most well-
known points plot on the right-hand side). To construct these graphs, single-aliquot palaeodose 
estimates were divided by the sample dose rate. Uncertainties in dose rate and systematic 
uncertainties in palaeodose estimation are not included in the graph. Solid data points fall within the 
blue shaded area and agree with the final age estimate. The robustness of the age obtained is 
reflected by the percentage of single-aliquot ages within the shaded band, by the overdispersion 
percentage (OD; indicated in y-axis caption), and by uncertainties in interpretation. 
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Bijlage	8.	Overzicht	contexten	handgevormd	aardewerk

Contexten gemarkeerd met een asterisk bevatten tevens middeleeuwse of jongere keramiek. ° staat voor 
een inventaris bestaande uit keramiek uit het Neoltihicum en de IJzertijd.

 Gruis Scherven Aantal 
onverbrande 

scherven

Aantal 

verbrande 

scherven

Aantal Gewicht 
(g)

Aantal Gewicht 

(g)

Greppel       
S4.10 1 12,7 6 169,9 6 -
S5.2 - - 2 64,5 2 -
S5.38 - - 3 56,2 3 -
S6.9 - - 1 21.6 - 1
S7.2 - - 1 11,9 1 -
S7.4 - - 3 29,8 3 -
S7.5 2 14 2 19,3 2 -

Kuil       
S1.14 - - 1 25,1 - 1
S1.18 38 329,1 343 11938,1 227 108(116)
S1.34 1 30,2 2 32 2 -
S1.72* - - 1 34,8 1 -
S1.81 - - 1 10,2 1 -
S1.114 - - 2 29,5 1 1
S2.2 - - 6 216,8 2 3(4)
S2.69 1 55,1 19 738,9 2 15(17)
S2.70 5 14,9 57 1918,4 5 49(52)
S3.24* - - 1 13,2 - 1
S3.36 1 8,6 - - - -
S4.2* - - 2 13,5 2 -
S4.3 - - 1 21 1 -
S4.5 - - 1 12,2 1 -
S4.6 3 4,3 13 239,4 10 3
S4.7* - - 1 4,6 1 -
S4.13 - - 1 40,3 1 -
S4.15 - - 1 18,1 1 -
S4.17 - - 2 40,3 2 -
S4.25 - - 1 21,1 1 -
S4.60 - - 1 13 1 -
S5.11 1 33,9 - - - -

 Gruis Scherven Aantal 
onverbrande 

scherven

Aantal 

verbrande 

scherven

Aantal Gewicht 
(g)

Aantal Gewicht 

(g)

S5.14 2 4.7 2 24,9 2 -
S6.16 8 87,2 76 5927,6 60(64) 5(12)
S6.32* - - 1 19,8 1 -
S6.33 - - 11 1047,2 10 -1
S6.110 - - 1 22.9 - 1
S7.7 3 19.8 1 10,4 1 -
S7.8 - - 3 184,5 3 -
S7.9 4 52,1 24 348,6 16 8
S7.25 - - 5 121,3 2 2(3)
S7.31 - - 1 5.9 - 1
S9.16 - - 2 70,9 1 1
S9.20 2 3,5 12 668.4 12 -
S10.27 31 36 30 96 30 -
S10.33* - - 1 39.8 1 -
S10.35 - - 5 48,4 5 -
S10.37° - - 4 162,1 3 1

Natuurlijke verstoring     
S1.11 - - 1 13.8 1 -

Paalspoor       
S1.2 - - 2 28,8 2 -
S3.4 - - 1 9,2 1 -
S3.8 - - 1 233,2 1 -
S4.4 - - 1 18,7 - 1
S4.14 - - 1 30,2 - 1
S4.20 - - 7 167,5 7 -
S4.22 - - 1 8,9 1 -
S4.29 - - 1 8,6 - -1

Vlek       
S2.14 15 67,2 28 580,2 17 8(11)
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Cat. 1

1a SINN-15V325.001-5
1b spoor 109, werkput 6, kuil,   
 1325-1400
2 r-pot-99
3 1325-1400
4 27/16
5a roodbakkend aardewerk
5b inwendig loodglazuur 
5c 
5d 
6a toegeknepen standring 
6b twee worstoren
6c profi el compleet
7 pot
8 regionaal
9

Cat. 2

1a SINN-15V325.001-4
1b spoor 109, werkput 6, kuil,   
 1325-1400
2 rm-gra-5
3 1300-1400
4 26,5/25
5a roodbakkend Maaslands 
 aardewerk (type 3)
5b uitwendig: ijzerengobe, 
 loodglazuur spaarzaam
5c 
5d 
6a poten
6b twee worstoren (een ontbreekt)
6c profi el compleet
7 grape
8 Maasland (België) of Zuid   
 Limburg (Nederland) 
9

Opbouw van de catalogusblokjes

1a vondstnummer
1b vondstcontext (complexdatering)
2 code van het type
3 objectdatering
4a maten in centi meters (grootste
 diameter / hoogte)
4b beschrijving van het type
5a baksel
5b kleur / glazuur
5c beschrijving van de decorati e
5d diversen
6a bodem
6b oor / steel
6c compleetheid
7 functi e
8 producti ecentrum
9 literatuur

(alle afb eeldingen in deze catalogus zijn 
schaal 1:4)

Bijlage	9.	Catalogus	middeleeuws	aardewerk

A.A.J. Griffi oen
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Cat. 3

1a SINN-15V325.001-1
1b spoor 109, werkput 6, kuil,   
 1325-1400
2 rm-kan-6
3 1325-1400
4 36/34
5a roodbakkend Maaslands 
 aardewerk (type 3)
5b uitwendig: ijzerengobe, 
 loodglazuur spaarzaam
5c 
5d 
6a toegeknepen standring
6b lintoor
6c profiel compleet
7 kan
8 Maasland (België) of Zuid   
 Limburg (Nederland) 
9
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Bijlage	10.	Resultaten	XRF,	SEM-EDX	en	XRD	analyse
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Inleiding

Bij een archeologische opgraving aan de Kapelhof te Brustem (Sint-Truiden, België)zijn verschillende 
aardewerk fragmenten aangetroffen uit de ijzertijd en LBK periode. Een scherf uit de IJzertijd bevatte  
kleurresten. Op de scherf zijn verschillende incrustatielijnen te zien. Het aardewerk zelf is zwart 
gekleurd, in de groeven is alternerend rood en wit materiaal te zien. De vraag is welk materiaal in de 
groeven zit en in hoeverre het materiaal lijkt op het overige aangetroffen materiaal.

Experimenteel

Monsters
De scherven zijn is eerst non destructief onderzocht. Om te onderzoeken hoe de versieringen op de 
scherf zijn aangebracht zijn dunne doorsneden (slijpplaten) gemaakt. De kleinste van de twee 
scherven is ingegoten in kunsthars. Vervolgens zijn daarvan twee slijpplaten gemaakt met een dikte 
van ca. 30 micron in het lab van de RCE in Amersfoort. Ze zijn niet afgedekt met een afdekglaasjes, 
zodat dezelfde fenomenen die microscopisch werden waargenomen ook met de elektronen microscoop 
kunnen worden bestudeerd.

Lichtmicroscopie
Voor de microscopische bestudering is gebruik gemaakt van verschillende soorten belichting (gebruik 
makend van de Zeiss AXIOSKOP 40 in Amersfoort) : Met eenmalig gepolariseerd licht (plane polarized 
light of PPL) is de algemene structuur en samenstelling van het aardewerk bestudeerd. Met gekruiste 
polarisatoren (crossed polarized ligth of XPL) is gekeken naar mineralogische eigenschappen en de 
oriëntatie van klei. De meeste informatie werd echter verkregen door gebruik te maken van 
gepolariseerd opvallend licht (IPL), waarmee vooral hematiet, sulfides en metallische materialen 
kunnen worden geïdentificeerd. Deze methode werkt beter bij sterkere vergrotingen.

X-ray fluorescence spectrometry (XRF)

De scherven zijn eerst non destructief met X-ray Fluorescentie (XRF, Niton) spectroscopie onderzocht.
XRF wordt gebruikt om de element compositie van de scherven te bepalen. Als het monster wordt 
bestraald met röntgenstralen zendt het röntgenstraling uit. De energie hiervan wordt bepaald door de 
elementsamenstelling van het monster. De röntgenstraling worden gemeten door de machine en 
afgebeeld als een energiespectrum. Ieder chemisch element heeft een karakteristiek energie
spectrum. De detectie van lichte elementen kan moeilijk zijn en alleen elementen zwaarder dan 
magnesium (Mg) kunnen worden geïdentificeerd.

Raster elektronen microscopie met energie dispersieve röntgenanalyse (SEM-EDX) 
Raster elektronenmicroscopie (SEM) met energie-dispersieve röntgenanalyse (EDX) kan worden 
ingezet voorde identificatie van de aanwezige chemische elementen. Het voordeel van deze techniek 
is, dat ze rechtstreeks kan worden toegepast op het monster, indien deze klein genoeg om in de 
meetkamer van de microscoop te passen. Het monstermateriaal wordt bestraald met een sterk 
gefocusseerde elektronenbundel. De interacties tussen de elektronenbundel en de atomen waaruit het 
materiaal bestaat produceren allerlei soorten informatie. De secundaire elektronen leveren informatie 
op over de topografie van het oppervlak, een secundair elektronenbeeld. De teruggekaatste 
elektronen geven een informatie over de chemische samenstelling, een backscatter elektronenbeeld 
(BE beeld). Daarnaast zendt het monster door het elektronen-bombardement röntgenstraling uit. De 
energie hiervan wordt bepaald door de elementsamenstelling van het monster en kan worden 
opgevangen door een energie-dispersieve detector. Ieder chemisch element heeft een karakteristiek 
energiespectrum. Hierdoor kan aan de hand van het gemeten energiespectrum bepaald worden welke 
elementen er aanwezig zijn in het monster. De monsters zijn gemeten in een JEOL JSM5910LV raster 
elektronen microscoop onder laag vacuüm. De chemische samenstelling is gemeten met behulp van 
een Thermo Scientific SDD EDX detector en geanalyseerd met de NSS7 software en PROZA 
kwantificatie. 

Röntgendiffractie (XRD)
Met Röntgendiffractie (XRD) kan de volledige chemische structuur van materialen bepaald worden, 
maar alleen bij producten die een kristalstructuur bezitten. Kristallijne materialen bestaan uit atomen 
gerangschikt in een herhalend driedimensionaal patroon. Het diffractogram kan beschouwd worden als 
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een vingerafdruk van een bepaalde stof. Wanneer het kristal bestraald wordt met röntgenstraling 
reflecteren de kristalvlakken deze straling. Afhankelijk van de invalshoek versterken of verzwakken 
deze gereflecteerde stralen elkaar, de versterkte stralen vormen een diffractiepatroon. Door de 
specifieke geometrie van iedere stof heeft deze zijn eigen patroon gevormd door een combinatie van 
lijnen en de bijbehorende intensiteit. Voor de bepaling van het diffractogram is een geringe 
hoeveelheid materiaal nodig die niet verbruikt wordt, in dit opzicht is de methode non-destructief. Bij 
ingewikkelde mengsels (drie of meer componenten) of imperfecte kristalliniteit treden beperkingen op bij 
het identificeren van de kristallijne componenten. Het beste resultaat wordt verkregen wanneer het 
monster polykristallijn is en het monster dus kristallen bevat in allerlei oriëntaties. Daarom wordt 
gewerkt met (ver)poeder(de) monsters welke worden gemeten met de Bruker D8 Discover XRD met 
een 2D GADDS detector. Er is gebruikt gemaakt van koper Kα straling en de hoeken tussen 16° en 
86° 2θ zijn gemeten.

Resultaten en discussie

De scherf is eerst met een digitale microscoop (HIROX) onderzocht (Fig. 1). Uit figuur 1 blijkt dat de 
groeven met het witte materiaal ongeveer 1 mm diep zijn. Het zwarte oppervlak is relatief glad en 
vlak.  

Fig. 1: Hirox microscoop opname van de groef met wit materiaal. De groef is ongeveer 1 mm (950 μm) diep.

De scherf is vervolgens non destructief met SEM onderzocht. In het teruggekaatst elektronen beeld 
(BE) van het witte materiaal in een groef zijn lichte en donkere gebieden te zien. Het lichte materiaal 
heeft een andere chemische samenstelling dan het donkere materiaal. Een chemische analyse van het 
lichte materiaal met de EDX detector laat zien dat de lichte delen veel tin (Sn) bevatten (Fig. 2). 
Figuren 3a en 3b laten zien dat het tin waarschijnlijk als een dun folie in de groef is aangebracht. 
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Fig. 2: Teruggekaatst elektronen beeld (BE) van de groef met het witte materiaal. De heldere delen bestaan uit tin.

Fig. 3A: BE beeld van het witte materiaal, het is duidelijk een dun laagje.
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Fig. 3B: BE beeld van het witte materiaal in de dwarsdoorsnede van de scherf, het is duidelijk een dun folie (NovaNanoSEM450 van 

FEI).



253

Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

RCE Project:  2015-068/ Onderzoek naar verfresten op een ijzertijd scherf

uit de Kapelhof te Brustem (Sint-Truiden, België)

8

Fig. 4: Energie dispersief X-ray (EDX) spectrum van het lichte materiaal in de groef met het witte materiaal. De analyseplaats (1) is 

aangegeven op de foto erboven.

Het rode materiaal in een groef bevat veel ijzer (Fe), het EDX spectrum is te zien in figuur 5. X-ray 
diffractie (XRD) analyse van het rode materiaal toont aan dat het hematiet is. In deze groef is 
waarschijnlijk een rode oker gesmeerd. Het zwarte gladde deel van het aardewerk bevat naast veel 
silicium en aluminium een spoor magnesium, fosfor, kalium, calcium, titaan en ijzer (Fig. 6). 
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Fig. 5: EDS spectrum van het rode materiaal in een groef.

Fig. 6: EDS spectrum van het zwarte gladde deel van de scherf.

Scherf Elementen Materiaal Figuur
Zwarte glad deel Si, Al, (Mg), (P), (K), 

(Ca), (Ti), (Fe)
Klei 6

Rood materiaal Fe, Si, (Mg), (P), (K), 
(Ca)

Rode oker 5

Wit materiaal Sn Tin(folie) 2, 3, 4
Tabel 1: De analyse resultaten samengevat, vet: hoofdelement, gewoon: minor element, haakjes: spoor element .

De chemische samenstelling van het materiaal in de groeven is onderzocht door een zogenaamde 
mapping te maken over verschillende groeven. Dit is gedaan door op een vergroting van 150 keer
verschillende gebieden te scannen en de verschillende maps te monteren (Fig. 7). Het is duidelijk te 
zien dat het rode materiaal in de bovenste groef ijzerhoudend is en dat het witte materiaal tinrijk is. 
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Fig. 6: Verdeling van de chemische elementen Fe (paars) en Sn (groen) over de scherf. Daarnaast een afbeelding van de scherf 

waarop de rode en grijze groeven te zien zijn met daartussen het zwarte oppervlak. 

Microscopisch onderzoek aan de dunne doorsnede van een van de scherven laat zien dat het om 
weinig poreus aardewerk gaat, grog-gemagerd waarvan de buitenkanten donkerder zijn doordat het 
reducerend gebakken is (Figuur 7). Wat verder opvalt is dat de grondmassa zeer fijnkorrelig is en 
nogal opaak. De iets bruine structuur geeft aan dat er veel ijzeroxides in de matrix aanwezig zijn. 
Korrels zijn slecht te onderscheiden wat aangeeft dat de matrix bijna geheel uit (ijzerhoudende) klei 
bestaat. Wel zijn er zandkorrels zichtbaar, voornamelijk bestaand uit kwarts. Het zand is slecht 
gesorteerd en nogal hoekig. Het kan hierbij gaan om gebroken kwarts of zand dat niet verplaatst is 
door rivier, zee  of wind.

Figuur 7: Microscoop opname van het poreuze aardewerk, gepolariseerd licht (PPL).
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In figuur 8a-c is in meer detail een van de groeven te zien (een rode), met nog wat sediment dat 
tegen de scherf aan plakte. Met name in het IPL beeld (8c) is te zien hoe in een van de groeven de 
hematiet voorkomt als zeer dun laagje direct op het aardewerk-oppervlak. Een detailopname in figuur 
9a laat zien dat de het hematiet laagje slechts enkele tientallen micrometer dik is, en direct aansluit 
op het keramiek. Opvallend in figuur 9b is dat de hematiet ook voorkomt in het sediment dat aan de 
scherf kleeft. Soms zijn insluitsels zichtbaar in de oker, die doen denken aan verkoold organisch 
materiaal (figuur 9c).

Figuur 8: Microscoop opnames van een van de rode groeven; 8a:aan de linkerkant zit wat sediment in de groef, PPL;  8B: 

gekruiste polarisatoren (XPL), 8C: de rode laag is duidelijk zichtbaar, gepolariseerd opvallend licht (IPL).
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Figuur 9: Microscoop opnames van een van de rode groeven; 9a: Het hematiet laagje is enkele tientallen micrometer dik, IPL; 9B: 

hematiet komt ook voor in het sediment dat aan de scherf kleeft, IPL; 9C: insluitsels in de rode oker doen denken aan verkoold 

organisch materiaal, IPL.

A B

C
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Figuur 10A-C: Microscoop opnames van een witte groeven; een dun laagje metaal is duidelijk zichtbaar (zwart), IPL.

Ook de anorganisch chemische samenstelling van deze scherf en enkele andere uit dezelfde opgraving  
zijn bepaald door middel van XRF. De resultaten van de hoofdelementen staan in tabel 2.
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Tabel 2. Hoofdelementen bepalingen XRF (%) scherven St Truiden.

De LBK scherven hebben de hoogste ijzergehaltes en relatief lage CaO gehaltes vergeleken met de 
ijzertijdscherven. Dit wijst op een andere productiewijze en gebruik van andere grondstoffen. 
Opvallend is het relatief hoge P2O5 gehalte in alle scherven. Fosfor is vaak geassocieerd met bot, 
maar in dit geval lijkt het aardewerk niet bot gemagerd. Waarschijnlijker is daarom dat het fosfor 
afkomstig is uit de directe context van de scherven. Het is bekend dat afval kuilen of putten veel 
fosfor kunnen bevatten  in de vorm van fosfaat bijvoorbeeld afkomstig van mest1, die gedurende het 
verblijf van de scherf in de grond hierin kunnen neerslaan2. Een LBK scherf analyse geeft aan dat er 
een sliblaag van ijzeroxide (oker) en kalk is aangebracht (meer dan 20% Fe2O3 en CaO). De groeflijn 
versierde ijzertijdscherf wijkt wat betreft hoofdelementen nauwelijks af van de andere scherven uit de 
opgraving. Alleen het K2O gehalte is lager dan  van de andere scherven, vooral als ook het Al2O3 in 
beschouwing wordt genomen. De verhouding K2O/Al2O3 is duidelijk anders dan van de overige 
geanalyseerde scherven.

1 Devos et al. 2013
2 Shepard 1976

Vondstnr Sint truiden positie SiO2 Al2O3 CaO P2O5
308 LBK pot buitenkant 6,75 1,44 21 4,95
308 LBK pot buitenkant 53 13 1,27 3,25
308 LBK pot buitenkant 55 13 1,03 1,98
308 LBK pot binnenkant 54 13 1,51 4,26
359 midden ijzertijd besmeten binnenkant 58 9,81 2,01 1,31
359 midden ijzertijd besmeten buitenkant 65 12 2,55 2,15
359 middenijzertijd zwarte pot buitenkant 63 13 3,15 2,18
359 middenijzertijd zwarte pot binnenkant 53 8,71 2,31 1,25
371 eenledige schaal binnenkant 58 9,77 1,73 2,49
371 eenledige schaal buitenkant 60 11 2,36 4,11
378 schaal type 21 buitenkant 67 15 1,30 1,36
378 schaal type 21 binnenkant 54 9,75 1,53 1,09
123 schaal type 32 binnenkant 56 9,85 2,91 2,28
123 schaal type 32 buitenkant 66 12 3,83 3,03
154 type rr kom buitenkant 72 11 3,35 3,39
154 type rr kom binnenkant 44 5,32 4,94 9,72
143 drieledige groeflijn versiering binnenkant 57 13 3,73 2,77
143 drieledige groeflijn versiering lichte band 58 11 4,25 3,49
143 drieledige groeflijn versiering rode band 56 10 4,54 3,27
143 drieledige groeflijn versiering witte band 60 13 4,17 3,49
143 drieledige groeflijn versiering binnenkant 57 11 4,33 3,14

TiO2 Fe2O3 MnO K2O
308 LBK pot buitenkant 0,059 26 1,78 0,176
308 LBK pot buitenkant 1,04 9,10 0,015 2,87
308 LBK pot buitenkant 0,912 9,38 0,012 2,87
308 LBK pot binnenkant 0,953 10 0,046 2,56
359 midden ijzertijd besmeten binnenkant 0,815 4,73 0,023 2,57
359 midden ijzertijd besmeten buitenkant 0,862 4,63 0,014 3,21
359 middenijzertijd zwarte pot buitenkant 0,783 5,49 0,038 2,72
359 middenijzertijd zwarte pot binnenkant 0,716 5,18 0,034 2,32
371 eenledige schaal binnenkant 0,850 5,27 0,031 3,12
371 eenledige schaal buitenkant 0,908 5,28 0,051 3,38
378 schaal type 21 buitenkant 0,892 5,53 0,069 2,64
378 schaal type 21 binnenkant 0,839 5,00 0,102 2,37
123 schaal type 32 binnenkant 0,640 6,32 0,049 2,56
123 schaal type 32 buitenkant 0,678 6,44 0,045 3,54
154 type rr kom buitenkant 0,628 6,05 0,039 2,93
154 type rr kom binnenkant 0,483 5,34 0,028 1,64
143 drieledige groeflijn versiering binnenkant 0,918 4,60 0,042 0,745
143 drieledige groeflijn versiering lichte band 0,864 4,75 0,062 0,868
143 drieledige groeflijn versiering rode band 0,764 6,68 0,080 0,892
143 drieledige groeflijn versiering witte band 0,892 5,14 0,046 0,855
143 drieledige groeflijn versiering binnenkant 0,798 6,13 0,051 0,860
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Dit wordt nog duidelijker wanneer we de sporenelementanalyses erbij betrekken.

Vondstnr Sint truiden positie Zn Cu As Rb Sn Nb
308 LBK pot buitenkant 160    2286    456    30    < 10    
308 LBK pot buitenkant 117    34    24    83    < 18    
308 LBK pot buitenkant 159    19    15    92    < 18    
308 LBK pot binnenkant 101    42    22    92    < 18    

359
midden ijzertijd 
besmeten binnenkant 84    17    9,40 115    

<
12    

359
midden ijzertijd 
besmeten buitenkant 159    49    7,68 109    

<
14    

359
middenijzertijd zwarte 
pot buitenkant 126    53    12    142    

<
14    

359
middenijzertijd zwarte 
pot binnenkant 113    < 9,43 136    

<
14    

371 eenledige schaal binnenkant 266    25    5,93 108    < 15    
371 eenledige schaal buitenkant 279    19    8,57 111    < 16    
378 schaal type 21 buitenkant 308    29    11    138    < 18    
378 schaal type 21 binnenkant 260    56    12    140    < 16    
123 schaal type 32 binnenkant 265    15    10    138    < 10    
123 schaal type 32 buitenkant 112    12    9,93 159    < 12    
154 type rr kom buitenkant 110    13    11    117    < 12    
154 type rr kom binnenkant 141    < 7,45 95    < 10    

143
drieledige groeflijn 
versiering binnenkant 189    < 8,11 54    

<
21    

143
drieledige groeflijn 
versiering lichte band 191    17    11    55    793    22    

143
drieledige groeflijn 
versiering rode band 208    12    12    55    <    22    

143
drieledige groeflijn 
versiering witte band 218    < 12    56    486    24    

143
drieledige groeflijn 
versiering binnenkant 207    17    16    54    <    23    

Tabel 3. Overzicht van de meest diagnostische sporenelementen

Uit de sporenelementen is weer goed af te leiden dat de ijzerrijke LBK scherf afwijkt van de overige 
scherven. Deze scherf bevat een hoog koper en arseen gehalte wat aangeeft dat de gebruikte 
kleurstof waarschijnlijk een oker afkomstig uit een zone rondom een sulfidische verertsing is en niet 
een van de standaard okers3 gevonden in LBK opgravingen. Ook met de XRF is het duidelijk dat de 
lichte banden van de groeflijn versiering zijn gevuld met een tin houdende component (metallisch tin).
De aanwezigheid van cannelures en de afwisseling van zwarte en rode banden op de scherven doet 
denken aan aardewerk uit de 7de eeuw v.Chr uit midden Italië. In zeldzame gevallen komen daar ook
metaalstrips op voor (Nijboer pers. comm 2017).

Conclusie

Rood en wit materiaal in de groeven in een ijzertijd scherf uit Brustum, Sint Truiden is geanalyseerd 
met lichtmicroscopie, SEM-EDX en mobiele XRF. De chemische analyses wijzen uit dat het rode 
materiaal uit oker bestaat en het witte materiaal uit tin. Het tin is waarschijnlijk als folie in de groeven 
is aangebracht. Het aardewerk heeft er dus oorspronkelijk heel anders uitgezien. De herkomst van 
aardewerk is nog onduidelijk, maar is mogelijk mediterraan.
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3 Wijnen et al. 2013
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RCE Project:  2015-068/ Onderzoek naar verfresten op een ijzertijd scherf

uit de Kapelhof te Brustem (Sint-Truiden, België)

17

Appendix

Monsters 
Aantal monsters: 2
Monster genomen door: Hans Huisman, RCE

x blijven in het bezit van RCE

Monster No. Monster

2015-068 A Slijpplaat van de kleinste scherf
2015-068 B Slijpplaat van de kleinste scherf
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Bijlage	11.	Determinatielijst	archeozoologisch	onderzoek

Vondst
nr

Volg
nr

Soort Element % Aantal 
fragmenten

N HS SS VH BS Opmerkingen Leeftijd R/L Datering

1 1 mm radius 20 1 1 verweerd
1 2 lm pijpb indet 2 1 1 verweerd
1 3 lm thor. Vertebra 5 1 1 1
1 4 lm thor. Vertebra 1 1 1
1 5 schaap/geit mandibula 40 1 1 1 dp1,2,3
1 6 indet indet 1 1 1
16 1 lm pijpb indet 2 4 4
16 2 lm cranium 1 1 1
16 3 varken incisive 99 1 1
17 1 varken maxilla 2 3 1 m3 in maxilla in slijtage R
18 1 lm radius 20 2 1 1 1
18 2 mm tibia 20 1 1
59 1 lm radius 30 1 1 1 IJzertijd
70 1 paard mandibula 70 41 1 alle tanden en kiezen, 1c, 

hengst. 1 haakkies, kaak is 
scheef:links veel hoger dan 
rechts, iets botwoekering 
onderzijde thv p2

6,5-7,5jr V/L ME

70 2 lm costa 20 2 2 V/L ME
70 3 paard caud. Vertebra 80 1 1 V/L ME
70 4 paard thor. Vertebra 30 4 2 V/L ME
70 5 lm indet 2 5 5 V/L ME
72 1 rund mandibula 50 6 1 m1,m3
72 2 rund mandibula 10 10 1 dp4,m1,m2
74 1 lm pijpb indet 2 1 1
75 1 lm radius 20 2 1 1
75 2 lm pijpb indet 1 2 2 verweerd
75 3 varken molaar 90 1 1 m1, red. gesleten
80 1 lm pijpb indet 1 1 1 1
81 1 lm cranium 2 2 1
81 2 mm pijpb indet 2 1 1
81 3 lm vertebra indet 10 1 1 1
87 1 rund molaar 90 1 1 m2 iets aangekauwd
92 1 lm costa 20 1 1 1
92 2 varken maxilla 10 1 1 p4, m1,2 in kaak zichtbaar 9-10 mnd 
94 1 lm pijpb indet 5 2 2

Brandsporen: 1=roetvlekken, 2=zwartgeblakerd, 3=gecalcineerd

Cranium = schedel    Maxilla = bovenkaak   
Mandibula = onderkaak   Atlas = eerste nekwervel
Axis = draaier (2de nekwervel)  Caudale vertebra = nekwervel
Thoracale vertebra = borstwervel  Lumbale vertebra = lendewervel
Pelvis = bekken    Sacrum = heiligbeen
Scapula = schouderblad   Humerus = opperarmbeen
Radius = spaakbeen   Ulna = ellepijp
Metacarpus = middenhandsbeen  Metacarpalen = handwortelbeentjes
Phalangen = vinger/teenkootjes  Femur = bovenbeen
Tibia = scheenbeen    Fibula = kuitbeen
Calcaneum = hielbeen   Astragalus = sprongbeen
Metatarsus = middenvoetsbeen  Metatarsalen = voetwortelbeentjes
     Costa = ribben
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Vondst
nr

Volg
nr

Soort Element % Aantal 
fragmenten

N HS SS VH BS Opmerkingen Leeftijd R/L Datering

94 2 rund calcaneum 10 1 1
104 1 varken metatarsus IV 90 1 1 onvergroeid
104 2 varken calcaneum 85 1 1 onvergroeid
104 3 varken phalange 1 85 1 1 onvergroeid
112 1 mm pijpb indet 2 1 1 IJzertijd
114 1 mm pelvis 5 2 1
122 1 paard tarsalia 99 1 1 ruw gewrichtsoppervlak IJzertijd
122 2 rund molaar 40 1 1 IJzertijd
122 3 lm pijpb indet 2 5 5 IJzertijd
123 1 paard phalange 1 98 1 1 1 IJzertijd
123 2 rund tibia 20 1 1 IJzertijd
123 3 schaap/geit mandibula 20 1 1 dp2,3,4,m1 iets aangekauwd 5-7 mnd, IJzertijd
123 4 schaap/geit molaar 99 2 2 m2 IJzertijd
123 5 lm pijpb indet 1 9 9 IJzertijd
123 6 lm indet 2 1 1 3 IJzertijd
123 7 lm ulna 10 1 1 1 IJzertijd
123 8 mm humerus 20 1 1 1 IJzertijd
123 9 lm costa 40 1 1 1 IJzertijd
123 10 mm costa 30 4 4 IJzertijd
123 11 varken scapula 15 1 1 1 IJzertijd
123 12 mm pelvis 10 3 1 1 IJzertijd
123 13 lm sacrum 10 1 1 IJzertijd
123 14 varken cranium 2 1 1 IJzertijd
123 15 lm cranium 5 2 2 IJzertijd
123 16 rund pelvis 40 1 1 1 IJzertijd
123 17 rund hoornpit 60 2 1 IJzertijd
123 1 schaap/geit humerus 80 1 1 IJzertijd
123 2 rund molaar 95 1 1 IJzertijd
123 3 mm costa 20 3 3 1 IJzertijd
123 4 lm pijpb indet 2 2 2 IJzertijd
123 5 mm pijpb indet 2 2 2 IJzertijd
123 6 mm cranium 5 4 3 IJzertijd
123 7 mm cranium 2 10 10 3 IJzertijd
123 8 varken phalange 90 2 2 3 onvergroeid IJzertijd
123 9 varken maxilla 5 2 1 i3 en c in kaak zichtbaar jong dier IJzertijd
136 1 lm pijpb indet 1 1 1
143 1 rund metatarsus 60 1 1 1 1 IJzertijd
143 2 mm pijpb indet 30 2 1 1 IJzertijd
143 3 rund pelvis 10 1 1 IJzertijd
143 4 sm costa 70 1 1 IJzertijd
143 5 mm pijpb indet 5 1 1 1 IJzertijd
143 6 lm indet 1 2 2 1 IJzertijd
146 1 rund molaar 90 2 1
146 2 lm lumb. Vertebra 80 1 1 discs vergroeiend
147 1 lm pijpb indet 20 1 1 1 IJzertijd
147 2 rund mandibula 10 1 1 IJzertijd
147 3 rund molaar 99 1 1 p2. niet aangekauwd IJzertijd
147 4 lm humerus 20 1 1 1 1 IJzertijd
147 5 lm pelvis 2 1 1 IJzertijd
147 6 lm scapula 2 3 1 IJzertijd
150 1 schaap/geit mandibula 30 1 1 dp4, m1. match 150.2. R V/L ME
150 2 schaap/geit mandibula 1 1 1 match 150.1. L V/L ME
150 3 mm pelvis 10 3 1 onvergroeid V/L ME
150 4 mm indet 1 4 4 onvergroeid V/L ME
150 5 varken humerus 70 1 1 onvergroeid. MNI=1big V/L ME
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Vondst
nr

Volg
nr

Soort Element % Aantal 
fragmenten

N HS SS VH BS Opmerkingen Leeftijd R/L Datering

150 6 varken ulna 80 2 2 onvergroeid R+L V/L ME
150 7 varken radius 10 2 2 onvergroeid R+L V/L ME
150 8 varken femur 85 3 2 onvergroeid R+L V/L ME
150 9 varken tibia 30 1 1 1 onvergroeid L V/L ME
151 1 rund lumb. Vertebra 90 39 5 onvergroeid V/L ME
151 2 rund pelvis 55 4 2 onvergroeid V/L ME
151 3 rund sacrum 10 3 1 onvergroeid V/L ME
151 4 rund femur 70 2 1 onvergroeid R V/L ME
151 5 rund femur 90 3 1 onvergroeid L V/L ME
151 6 rund tibia 70 1 1 onvergroeid R V/L ME
151 7 rund tibia 70 1 1 onvergroeid L V/L ME
151 8 rund phalange 1 80 1 1 V/L ME
151 9 varken patella 95 1 1 jong dier V/L ME
151 10 indet indet 10 3 3 V/L ME
154 1 lm radius 10 1 1 1 1 IJzertijd
154 2 varken incisive 99 1 1 IJzertijd
154 3 mm costa 30 3 3 1 IJzertijd
154 4 aves pijpb indet 20 4 4 IJzertijd
154 5 mm pijpb indet 5 4 4 IJzertijd
154 6 rund radius 40 2 1 IJzertijd
154 7 varken humerus 60 1 1 1 IJzertijd
154 8 schaap/geit humerus 70 1 1 vergroeiend IJzertijd
170 1 lm pijpb indet 2 2 1 1
170 2 lm pijpb indet 1 2 2
172 1 lm costa 2 1 1
208 1 mm scapula 1 1 1
213 1 lm femur 5 2 1 1 1 3
217 1 rund phalange 1 90 1 1
219 1 rund radius 20 3 1 1 vergroeid met ulna fragment LBK
229 1 indet indet 1 2 2
230 1 mm pijpb indet 2 1 1
235 1 varken scapula 70 4 2 onvergroeid geen tanden. 

Lastig. Jong 
max 3 mnd?

R+L V/L ME

235 2 varken cranium 50 20 1 onvergroeid V/L ME
235 3 varken humerus 40 1 1 onvergroeid L V/L ME
235 4 varken femur 2 1 1 onvergroeid V/L ME
235 5 varken pelvis 2 4 4 onvergroeid V/L ME
235 6 varken phalange 2 80 6 5 onvergroeid V/L ME
235 7 varken metatarsus 80 3 3 onvergroeid V/L ME
235 8 varken indet 1 8 8 onvergroeid V/L ME
235 9 varken vertebra indet 90 85 20 onvergroeid. 6xl, 7xth, 7xcerv. V/L ME
235 10 varken costa 60 53 45 onvergroeid V/L ME
238 1 varken costa 10 61 48 MNI = 1 big V/L ME
238 2 varken atlas 90 3 1 onvergroeid V/L ME
238 3 varken caud. Vertebra 80 17 5 onvergroeid V/L ME
238 4 varken thor. Vertebra 60 28 6 onvergroeid V/L ME
238 5 varken lumb. Vertebra 70 29 7 onvergroeid V/L ME
238 6 varken scapula 80 5 2 onvergroeid V/L ME
238 7 varken calcaneum 90 1 1 onvergroeid L V/L ME
238 8 varken ulna 80 5 2 onvergroeid. L botwoekering R+L V/L ME
238 9 varken radius 70 4 2 onvergroeid R+L V/L ME
238 10 varken humerus 85 5 2 onvergroeid R+L V/L ME
238 11 varken pijpb indet 1 3 3 onvergroeid V/L ME
238 12 varken sesamoides 99 7 7 V/L ME
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Vondst
nr

Volg
nr

Soort Element % Aantal 
fragmenten

N HS SS VH BS Opmerkingen Leeftijd R/L Datering

238 13 varken phalange 1 95 4 3 onvergroeid V/L ME
238 14 varken phalane 2 60 2 2 onvergroeid V/L ME
238 15 varken metacarpus 80 3 3 onvergroeid V/L ME
238 16 varken metatarsus 1 1 1 onvergroeid V/L ME
238 17 varken mandibula 30 6 2 m2 zichtbaar in crypte 9-10 mnd R+L V/L ME
238 18 varken maxilla 20 5 2 onvergroeid R+L V/L ME
238 19 varken cranium 60 24 1 suturen onvergroeid V/L ME
248 1 rund scapula 90 6 2 Vnr. 248 MNI=3 kalveren R V/L ME
248 2 rund scapula 90 5 2 L V/L ME
248 3 rund humerus 85 4 2 R V/L ME
248 4 rund humerus 85 4 2 L V/L ME
248 5 rund radius 95 6 2 R V/L ME
248 6 rund radius 95 6 2 L V/L ME
248 7 rund ulna 95 2 2 R V/L ME
248 8 rund ulna 95 2 2 L V/L ME
248 9 rund pelvis 40 2 2 R V/L ME
248 10 rund pelvis 50 5 2 L V/L ME
248 11 rund femur 85 4 2 R V/L ME
248 12 rund femur 90 5 2 1 L V/L ME
248 13 rund tibia 90 5 2 1 R V/L ME
248 14 rund tibia 80 5 2 1 L V/L ME
248 15 rund astragalus 99 1 1 R V/L ME
248 16 rund astragalus 99 1 1 L V/L ME
248 17 rund calcaneum 90 1 1 R V/L ME
248 18 rund calcaneum 90 1 1 L V/L ME
248 19 rund metacarpus 90 3 2 2 onvergroeide diafysen lateraal R V/L ME
248 20 rund metacarpus 90 3 2 L V/L ME
248 21 rund metatarsus 90 6 2 1 R V/L ME
248 22 rund metatarsus 60 5 2 L V/L ME
248 23 rund phalange 1 90 8 6 1 R+L V/L ME
248 24 rund phalange 2 90 9 5 R+L V/L ME
248 25 rund tarsalia 90 8 8 R+L V/L ME
248 26 rund pijpb indet 2 4 4 losse epifysefragmenten V/L ME
248 27 rund mandibula 10 1 1 dp2,3. match 248.28. L V/L ME
248 28 rund mandibula 10 1 1 dp2. match 248.27. geb-3wk R V/L ME
248 29 rund mandibula 20 1 1 dp2,dp3. match 248.30. geb-3wk L V/L ME
248 30 rund mandibula 20 1 1 dp2,3,4. match 248.29. R V/L ME
248 31 rund mandibula 20 1 1 dp3, 4. 3-6 wk L V/L ME
248 32 rund maxilla 10 4 1 dP3, 4, M1 L V/L ME
248 33 rund molaar 90 4 4 R+L V/L ME
248 34 rund mandibula 10 2 2 scharnierfragmenten. Match R V/L ME
248 35 rund cranium 40 31 2 MNI = 2 V/L ME
248 36 rund indet 1 49 49 V/L ME
248 37 rund costa 40 70 39 V/L ME
248 38 rund caud. Vertebra 40 27 8 V/L ME
248 39 rund thor. Vertebra 60 36 19 V/L ME
248 40 rund lumb. Vertebra 30 18 7 V/L ME
249 1 rund metatarsus 20 1 1 1 1
249 2 indet indet 1 2 2
255 1 lm scapula 2 1 1 1 1 1
256 1 schaap/geit molaar 80 1 1 m1
258 1 rund mandibula 10 8 1 1
259 1 lm pijpb indet 1 1 1 IJzertijd
260 1 rund molaar 92 1 1 iets aangekauwd
262 1 rund molaar 98 1 1 m3
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Vondst
nr

Volg
nr

Soort Element % Aantal 
fragmenten

N HS SS VH BS Opmerkingen Leeftijd R/L Datering

270 1 indet in 1 1 1
278 1 rund scapula 30 1 1 1
286 1 paard metatarsus 95 2 1 LBK
286 2 paard calcaneum 80 1 1 1 LBK
286 3 paard tibia 80 2 1 LBK
286 4 paard fibula 80 2 1 LBK
286 5 paard radius 70 1 1 LBK
286 6 lm pijpb indet 1 1 1 1 LBK
292 1 varken tibia 90 1 1 dist. Vergr. Prox. Niet 2-2,25 jr L Late ME
292 2 varken astragalus 99 1 1 L Late ME
292 3 varken calcaneum 90 1 1 onvergroeid L Late ME
292 4 varken fibula 80 1 1 L Late ME
292 5 varken humerus 70 1 1 dist. Vergr. Prox. Niet L Late ME
292 6 varken radius 90 2 1 1 onvergroeid L Late ME
292 7 varken ulna 80 1 1 onvergroeid L Late ME
292 8 varken metatarsus 90 10 8 onvergroeid Late ME
292 9 varken phalange 1 100 1 1 vergroeid Late ME
292 10 varken phalange 2 100 1 1 vergroeid Late ME
292 11 varken sesamoides 99 5 5 Late ME
292 12 indet indet 1 5 5 Late ME
297 1 mm costa 5 1 1
298 1 rund molaar 99 1 1
302 1 rund femur 30 2 1 onvergroeid jong dier L Late ME
302 2 rund tibia 60 2 1 onvergroeid L Late ME
302 3 rund astragalus 100 1 1 L Late ME
302 4 rund calcaneum 80 1 1 onvergroeid L Late ME
302 5 rund metatarsus 80 3 1 onvergroeid L Late ME
302 6 rund femur 5 1 1 onvergroeid R Late ME
302 7 rund tibia 20 1 1 onvergroeid R Late ME
302 8 rund metatarsus 2 1 1 onvergroeid R Late ME
302 9 lm pijpb indet 2 3 3 onvergroeid Late ME
302 10 lm vertebra indet 2 2 2 onvergroeid Late ME
314 1 varken mandibula 50 2 1 p4,m1,2,3 21-23mnd Vroege 

ME
314 2 rund metatarsus 60 1 1 1 1 Vroege 

ME
325 1 rund caud. Vertebra 90 11 5 Jong max 3 mnd? V/L ME
325 2 rund thor. Vertebra 70 41 8 V/L ME
325 3 rund costa 40 66 34 vergroeiend V/L ME
325 4 rund scapula 80 5 2 onvergroeid R+L V/L ME
325 5 rund pelvis 10 3 2 1 V/L ME
325 6 rund astragalus 95 1 1 1 V/L ME
325 7 rund calcaneum 95 2 2 R+L V/L ME
325 8 rund incisive 40 2 1 V/L ME
325 9 rund phalange 1 90 13 7 onvergroeid V/L ME
325 10 rund metatarsus 85 7 2 onvergroeid R+L V/L ME
325 11 rund metacarpus 40 3 2 onvergroeid R+L V/L ME
325 12 rund patella 80 1 1 V/L ME
325 13 rund femur 80 4 2 1 1 onvergroeid R+L V/L ME
325 14 rund humerus 80 4 2 1 onvergroeid R+L V/L ME
325 15 rund radius 99 6 2 onvergroeid R+L V/L ME
325 16 rund ulna 90 2 2 1 onvergroeid R+L V/L ME
325 17 rund tibia 85 4 2 onvergroeid R+L V/L ME
325 18 indet indet 1 9 9 V/L ME
327 1 rund axis 95 1 1
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Vondst
nr

Volg
nr

Soort Element % Aantal 
fragmenten

N HS SS VH BS Opmerkingen Leeftijd R/L Datering

327 2 rund caud. Vertebra 95 4 4
333 1 rund metatarsus 15 2 1 zeer verweerd
333 2 rund maxilla 1 1 1
334 1 lm pijpb indet 5 1 1 1
337 1 varken mandibula 48 1 1 i1,2,3,c1,p2,3,4,m1,2,3 21-23mnd L IJzertijd
337 2 varken mandibula 3 4 1 i1,2,c1 IJzertijd
337 3 varken metatarsus 100 2 2 IJzertijd
337 4 varken atlas 80 1 1 IJzertijd
342 1 mm pijpb indet 5 1 1
344 1 rund molaar 90 1 1 m2
348 1 mm pijpb indet 5 1 1 1
351 1 rund humerus 10 1 1 vergroeid. Zeer verweerd
351 2 rund femur 80 1 1 1 Onvergroeid. Zeer verweerd
351 3 rund tibia 10 1 1 Onvergroeid. Zeer verweerd
351 4 lm pijpb indet 5 4 4 Onvergroeid. Zeer verweerd
351 5 lm vertebra indet 5 6 6 zeer verweerd.
359 1 rund scapula 30 1 1 IJzertijd
359 2 rund hoornpit 90 1 1 1 IJzertijd
359 3 rund radius 20 1 1 met fr ulna vergroeid IJzertijd
359 4 rund humerus 20 2 1 1 IJzertijd
359 5 mm tibia 15 1 1 IJzertijd
359 6 lm pijpb indet 2 9 9 IJzertijd
359 7 lm costa 10 9 9 IJzertijd
359 8 lm costa 10 2 2 1 IJzertijd
359 9 lm costa 2 16 16 IJzertijd
359 10 mm sacrum 85 1 1 IJzertijd
359 11 mm lumb. Vertebra 95 2 2 IJzertijd
359 1 indet indet 2 1 1 2 IJzertijd
371 1 paard radius 10 1 1 IJzertijd
376 1 varken femur 90 50 1 verweerd V/L ME
389 1 lm pelvis 2 1 1 1

1455 799
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Bijlage	12.	Conserveringsrapporten	metalen	objecten

ADC Conserveringsatelier 
conservering van archeologische vondsten 

2015 

 

 

Conserveringsrapport van een 
aantal kopervondsten uit Sint 
Truiden, Brustem Kapelhof 
SINN-15
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Conditierapport/Behandelverslag conservering 
 

Metadata 
Projectnummer 4160813 
Gemeente+toponiem Sint Truiden Brustem Kapelhof 
Projectcode SINN-15 
Omschrijving Diversen, oa. munten, gespen, fibulae, lapstukjes 
Projectleider P. Hazen 
Materiaal Koperlegering 
Reden behandeling Stabilisatie / deponering 
Specialist conservering J. Langelaar / K. A. N. Abelskamp-Boos 
Datum in 31-08-2015 Datum uit 3-9-2015 
 
 

Conditie      
Conditie voor behandeling:  slecht  matig  redelijk  goed  
Conditie na behandeling:  slecht  matig  redelijk  goed  
slecht = behandeling noodzakelijk, matig = behandeling op korte termijn noodzakelijk, redelijk= 
behandeling op lange termijn noodzakelijk, goed = object is stabiel) 
 
 

Conditie beschrijving 
 stof/vuil/aarde  actieve corrosie  ontbrekende delen  
 vet/olie/was resten  deformaties  oude restauraties  
 poetsmiddelresten  krassen  defecte laklaag  
 concreties  scheuren  uitdroging  
 corrosie  breuken  vochtig  

 
 

Foto’s voor behandeling Foto’s na behandeling 
Zie map “foto’s voor behandeling” Zie map “foto’s na behandeling” 
 
 

Beschrijving van de behandeling 
Actie Klaar Opmerkingen: 

 Reinigen     
     Spoelen   
     Uitprepareren   
     Mechanisch reinigen   

         Roterende borstel   
        Glasparel/zand   

     Chemisch reinigen   
         EDTA   
        Elektrolyse   

     Röntgen   
 Stabiliseren    
     BTA  3% in ethanol 
 Consolideren    
     Paraloid B 72  7-10% in aceton 
 Monteren   
 Araldit AY103/HY956   
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 Araldit 2020    
     Paraloid B48   50% in aceton 
     Cyanoacrylaat    
 Afwerken   
     Renaissance microwas   
     Cosmoloíd   
Retoucheren   
Restaureren   

 
 

Documentatie 
Foto’s 

   Voor behandeling 
   Tijdens behandeling 
   Na behandeling 
  Monstername 
  Röntgenopname 

 
 

Aanbevelingen 
Bewaarcondities 
Algemeen: bewaarruimte met relatief droge condities 
Relatieve vochtigheid: <35% constant ± 5 % 
Temperatuur: 18 graden ± 3 graden 
Verpakking: geperforeerde zipzakjes, vondstkaartje apart verpakt 
In kunststof of zuurvrij kartonnen doos waarin circulatie voldoende plaats kan vinden 
Controle jaar:  2020 
Opmerkingen 
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Verantwoording 
Kwaliteit  
De door de conserveringsspecialisten van het ADC toegepaste methoden en technieken zijn 
conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de 
K.N.A. Landbodems 3.3 en K.N.A. Waterbodems.  
 
 
Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit 
(omkeerbaarheid) wordt nagestreefd en dat de in het vakgebied 
gangbare en toegestane middelen en materialen veilig zijn 
gebruikt. Bovendien wordt gewerkt volgens de strikte regelgeving 
van de Veiligheids Checklist Aannemers, de VCA, waarvoor het 
ADC gecertificeerd is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze kwaliteit van werken wordt ook gegarandeerd door middel van het ADC Conserverings 
Certificaat, dat bij ieder in het atelier geconserveerd voorwerp wordt verstrekt. Dat zijn 
archeologische / historische objecten van diverse materialen zoals metaal, glas, hout en andere 
organische materialen als bot, ivoor en textiel en combinaties van materialen. 
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ADC Conserveringsatelier 
conservering van archeologische vondsten 

2015 

 

  

Conserveringsrapport een 
pelgrimsampul uit Sint Truiden 
Brustem Kapelhof 
SINN-15
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Conditierapport/Behandelverslag conservering 
 

Metadata 
Projectnummer 4160813 
Gemeente+toponiem Sint Truiden Brustem Kapelhof 
Projectcode SINN-15 
Vondstnummer  33 
Omschrijving pelgrimsampul 
Projectleider P. Hazen 
Materiaal Lood – tin legering 
Reden behandeling Stabilisatie / deponering 
Specialist conservering J. Langelaar / K. A. N. Abelskamp-Boos 
Datum in 31-08-2015 Datum uit 3-9-2015 
 
 

Foto’s voor behandeling Foto’s na behandeling 

 

 

 
 

Conditie      
Conditie voor behandeling:  slecht  matig  redelijk  goed  
Conditie na behandeling:  slecht  matig  redelijk  goed  
slecht = behandeling noodzakelijk, matig = behandeling op korte termijn noodzakelijk, redelijk= 
behandeling op lange termijn noodzakelijk, goed = object is stabiel) 
 
 

Conditie beschrijving 
 stof/vuil/aarde  actieve corrosie  ontbrekende delen  
 vet/olie/was resten  deformaties  oude restauraties  
 poetsmiddelresten  krassen  defecte laklaag  
 concreties  scheuren  uitdroging  
 corrosie  breuken  vochtig  

 
 
 
 
 
 
 
  



275

Sint-Truiden, Kapelhof te Brustem

 

 

 

Beschrijving van de behandeling 
Actie Klaar Opmerkingen: 

 Reinigen     
     Spoelen   
     Uitprepareren   
     Mechanisch reinigen  Onder binoculair 

         Roterende borstel   
     Chemisch reinigen   

         EDTA   
        Electrolyse   
        Zwavelzuur H2SO4  = Vitrioolzuur 10%, met Ph 3 a 4 
        thiourea   
        Natriumdithioniet   

 Consolideren    
     Paraloid B 72  7-10% in aceton 
 Monteren   
 Araldit AY103/HY956   
 Araldit 2020    
     Paraloid B48  50% in aceton 
     Cyanoacrylaat (Cu)   
 Afwerken   
     Renaissance microwas   
     Cosmoloíd   
Retoucheren   
Restaureren   

 
 

Documentatie 
Foto’s 

   Voor behandeling 
   Tijdens behandeling 
   Na behandeling 
  Monstername 
  Röntgenopname 

 
 

Aanbevelingen 
Bewaarcondities 
Algemeen: bewaarruimte met relatief droge condities 
Relatieve vochtigheid: <35% constant ± 5 % 
Temperatuur: 18 graden ± 3 graden 
Verpakking: geperforeerde zipzakjes, vondstkaartje apart verpakt 
In kunststof of zuurvrij kartonnen doos waarin circulatie voldoende plaats kan vinden 
Controle jaar:  2020 
Opmerkingen 
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Verantwoording 
Kwaliteit  
De door de conserveringsspecialisten van het ADC toegepaste methoden en technieken zijn 
conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de 
K.N.A. Landbodems 3.3 en K.N.A. Waterbodems.  
 
 
Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit 
(omkeerbaarheid) wordt nagestreefd en dat de in het vakgebied 
gangbare en toegestane middelen en materialen veilig zijn 
gebruikt. Bovendien wordt gewerkt volgens de strikte regelgeving 
van de Veiligheids Checklist Aannemers, de VCA, waarvoor het 
ADC gecertificeerd is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze kwaliteit van werken wordt ook gegarandeerd door middel van het ADC Conserverings 
Certificaat, dat bij ieder in het atelier geconserveerd voorwerp wordt verstrekt. Dat zijn 
archeologische / historische objecten van diverse materialen zoals metaal, glas, hout en andere 
organische materialen als bot, ivoor en textiel en combinaties van materialen. 
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ADC Conserveringsatelier 
conservering van archeologische vondsten 

2015 

 

  

Conserveringsrapport van een 
meslemmet  uit Sint Truiden 
Brustem Kapelhof 
SINN-15
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Conditierapport/Behandelverslag conservering 
 

Metadata 
Projectnummer 4160813 
Gemeente+toponiem Sint Truiden Brustem Kapelhof 
Projectcode SINN-15 
Vondstnummer  12 
Omschrijving mesje 
Projectleider P. Hazen 
Materiaal IJzer en koperlegering 
Reden behandeling Stabilisatie / deponering 
Specialist conservering J. Langelaar / K. A. N. Abelskamp-Boos 
Datum in 31-08-2015 Datum uit 14-9-2015 
 
 
 

Foto voor behandeling Foto na behandeling 

 
 

Object beschrijving 
 
IJzeren lemmet van een mes, gebroken en punt ontbreekt. Bandje van koperlegering om de angel 
(bevestiging handvat). 
 

 

Conditie      
Conditie voor behandeling:  slecht  matig  redelijk  goed  
Conditie na behandeling:  slecht  matig  redelijk  goed  
slecht = behandeling noodzakelijk, matig = behandeling op korte termijn noodzakelijk, redelijk= 
behandeling op lange termijn noodzakelijk, goed = object is stabiel) 
 
 

Conditie beschrijving 
 stof/vuil/aarde  actieve corrosie  ontbrekende delen  
 vet/olie/was resten  deformaties  oude restauraties  
 poetsmiddelresten  krassen  defecte laklaag  
 concreties  scheuren  uitdroging  
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 corrosie  breuken  vochtig  
 
 

Beschrijving van de behandeling 
Actie Klaar Opmerkingen: 

 Reinigen     
     Spoelen   
     Uitprepareren   
     Mechanisch reinigen   

         Roterende borstel   
        Glasparel/AlOx   

     Röntgen   
 Stabiliseren    
     Ontzouten   
 Tannine  20% in water/ethanol 
 Consolideren    
     Paraloid B 72  7-10% in aceton 
 Araldit 2020   
 Monteren   
 Araldit AY103/HY956   
 Araldit 2020    
     Paraloid B48  50% in aceton 
 Afwerken   
     Renaissance microwas   
     Cosmoloíd   
Retoucheren   
Restaureren   

 

Documentatie 
Foto’s 

   Voor behandeling 
   Tijdens behandeling 
   Na behandeling 
  Monstername 
  Röntgenopname 

 

Aanbevelingen 
Bewaarcondities 
Algemeen: bewaarruimte met relatief droge condities 
Relatieve vochtigheid: <35% constant ± 5 % 
Temperatuur: 18 graden ± 3 graden 
Verpakking: geperforeerde zipzakjes, vondstkaartje apart verpakt.  
In kunststof of zuurvrij kartonnen doos waarin circulatie voldoende plaats kan vinden. 
Controle jaar:  2020 
Opmerkingen 
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Verantwoording 
Kwaliteit  
De door de conserveringsspecialisten van het ADC toegepaste methoden en technieken zijn 
conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de 
K.N.A. Landbodems 3.3 en K.N.A. Waterbodems.  
 
 
Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit 
(omkeerbaarheid) wordt nagestreefd en dat de in het vakgebied 
gangbare en toegestane middelen en materialen veilig zijn 
gebruikt. Bovendien wordt gewerkt volgens de strikte regelgeving 
van de Veiligheids Checklist Aannemers, de VCA, waarvoor het 
ADC gecertificeerd is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze kwaliteit van werken wordt ook gegarandeerd door middel van het ADC Conserverings 
Certificaat, dat bij ieder in het atelier geconserveerd voorwerp wordt verstrekt. Dat zijn 
archeologische / historische objecten van diverse materialen zoals metaal, glas, hout en andere 
organische materialen als bot, ivoor en textiel en combinaties van materialen. 
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ADC Conserveringsatelier 
conservering van archeologische vondsten 

2015 

 

  

Conserveringsrapport van twee 
zilveren munten uit Sint Truiden 
Brustem Kapelhof 
SINN-15
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Conditierapport/Behandelverslag conservering 
 

Metadata 
Projectnummer 4160813 
Gemeente+toponiem Sint Truiden Brustem Kapelhof 
Projectcode SINN-15 
Vondstnummers  34, 241 en 320 
Omschrijving munten 
Projectleider P. Hazen 
Materiaal zilver 
Reden behandeling Stabilisatie / deponering 
Specialist conservering J. Langelaar / K. A. N. Abelskamp-Boos 
Datum in 31-08-2015 Datum uit 3-9-2015 
 

Foto’s voor behandeling Foto’s na behandeling 
Zie analoog in bijlage en digitaal in map “foto’s 
voor behandeling” 

Zie analoog in bijlage en digitaal in map “foto’s na 
behandeling” 

 

Conditie      
Conditie voor behandeling:  slecht  matig  redelijk  goed  
Conditie na behandeling:  slecht  matig  redelijk  goed  
slecht = behandeling noodzakelijk, matig = behandeling op korte termijn noodzakelijk, redelijk= 
behandeling op lange termijn noodzakelijk, goed = object is stabiel) 
 

Conditie beschrijving 
 stof/vuil/aarde  actieve corrosie  ontbrekende delen  
 vet/olie/was resten  deformaties  oude restauraties  
 poetsmiddelresten  krassen  defecte laklaag  
 concreties  scheuren  uitdroging  
 corrosie  breuken  vochtig  

 

Beschrijving van de behandeling 
Actie Klaar Opmerkingen: 

 Reinigen     
     Spoelen   
     Uitprepareren   
     Mechanisch reinigen  Onder binoculair 

         Roterende borstel   
     Chemisch reinigen   

         EDTA   
        Electrolyse   
        Zwavelzuur H2SO4  = Vitrioolzuur 10%, met Ph 3 a 4 
        thiourea   
        Natriumdithioniet   

 Consolideren    
     Paraloid B 72  7-10% in aceton 
 Monteren   
 Araldit AY103/HY956   
 Araldit 2020    
     Paraloid B48  50% in aceton 
     Cyanoacrylaat (Cu)   
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 Afwerken   
     Renaissance microwas   
     Cosmoloíd   
Retoucheren   
Restaureren   

 

Documentatie 
Foto’s 

   Voor behandeling 
   Tijdens behandeling 
   Na behandeling 
  Monstername 
  Röntgenopname 

 

Aanbevelingen 
Bewaarcondities 
Algemeen: bewaarruimte met relatief droge condities 
Relatieve vochtigheid: <35% constant ± 5 % 
Temperatuur: 18 graden ± 3 graden 
Verpakking: geperforeerde zipzakjes, vondstkaartje apart verpakt 
In kunststof of zuurvrij kartonnen doos waarin circulatie voldoende plaats kan vinden 
Controle jaar:  2020 
Opmerkingen 
 

 
 

Verantwoording 
Kwaliteit  
De door de conserveringsspecialisten van het ADC toegepaste methoden en technieken zijn 
conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de 
K.N.A. Landbodems 3.3 en K.N.A. Waterbodems.  
 
 
Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit 
(omkeerbaarheid) wordt nagestreefd en dat de in het vakgebied 
gangbare en toegestane middelen en materialen veilig zijn 
gebruikt. Bovendien wordt gewerkt volgens de strikte regelgeving 
van de Veiligheids Checklist Aannemers, de VCA, waarvoor het 
ADC gecertificeerd is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze kwaliteit van werken wordt ook gegarandeerd door middel van het ADC Conserverings 
Certificaat, dat bij ieder in het atelier geconserveerd voorwerp wordt verstrekt. Dat zijn 
archeologische / historische objecten van diverse materialen zoals metaal, glas, hout en andere 
organische materialen als bot, ivoor en textiel en combinaties van materialen. 
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ADC Conserveringsatelier 
conservering van archeologische vondsten 

 

22 september 2015 

Conservering van de metaalvondsten uit Sint 
Truiden, Brustem Kapelhof    SINN-15 

 

 

GARANTIE CERTIFICAAT 
 
Conservering archeologische 
vondsten
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De door de conserveringsspecialisten van het ADC toegepaste methoden en technieken zijn conform de richtlijnen in 
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de K.N.A. Landbodems 3.3 en K.N.A. 
Waterbodems.  
 

 
Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit 
(omkeerbaarheid) wordt nagestreefd en dat de in het 
vakgebied gangbare en toegestane middelen en materialen 
veilig zijn gebruikt. Bovendien wordt gewerkt volgens de 
strikte regelgeving van de Veiligheids Checklist Aannemers, 
de VCA, waarvoor het ADC gecertificeerd is.  
 
 
 

 
Deze kwaliteit van werken wordt gegarandeerd door middel van dit ADC Conserverings Certificaat, dat bij ieder in 
het atelier geconserveerd voorwerp wordt verstrekt. Dat zijn archeologische / historische objecten van diverse 
materialen zoals metaal, glas, hout en andere organische materialen als bot, ivoor en textiel en combinaties van 
materialen. 
 
De conserveringsspecialisten van ADC Archeoprojecten,  
J. Langelaar en K. Abelskamp 
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Bijlage	13.	Resultaten	analyses	botanische	macroresten	

VNR 356 357 374 375 395 149 331 111 313 332 352 353
Kuil IJT Kuil IJT Kuil IJT Kuil IJT Kuil IJT IJT WP ME Kuil ME WP ME Kuil ME

gesinterd gesinterd
Latijnse namen Nederlandse namen Type rest

Granen
Avena sativa/fatua Haver/oot car 1 cf
Cerealia indet. Granen car (v) 30 15 20 10 6 40 4 + 12
Cerealia indet. Granen aarfrgm (v) 3
Hordeum vulgare Gerst car 2 +-
cf. Hordeum vulgare Gerst rachis internodium (v) 4
Triticum aestivum  ssp. spelta Spelttarwe car 800
Triticum aestivum  ssp. spelta Spelttarwe kaf 60
Triticum dicoccum Emmertarwe car 3 30 1 65 12
Triticum dicoccum Emmertarwe kaf 15 1 1 12 7
Triticum monococcum Eenkoorn car 1? Avena?
Triticum sp. Tarwe car 4 4 3 2

Groenten en peulvruchten Groenten en peulvruchten
Lens culinaris Linze z 2
Pisum sativum Erwt z 6
Vicia  sp. Wikke z 11 2

Oliehoudende gewassen
Corylus avellana Hazelnoot v frgm (v) 1 1

Fruit
cf. Prunus spinosa Sleedoorn sk frgm (v) 2
Sambucus nigra Vlierbes sk (o) 1 2 2 5

Akkers/moestuinen
Bromus sp. Dravik car (v) 2 7 7 1 1 7 1 3
Chenopodium album Melganzenvoet v (v) 10 1 17 3 5
Chenopodium/Atriplex Ganzenvoet/Melde v (m) 2
cf. Digitaria ischaemum Glad vingergras v (v) 1
Echinochloa crus-galli Hanenpoot car 3
Fallopia convolvulus Zwaluwtong v (v) 2 2
Lapsana communis Akkerkool v (v) 1? 3 14
Mercurialis annua Tuinbingelkruid z (o) 1
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop v (v) 3 7
Rumex acetosella Schapenzuring v (v) 8
Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem bd 1
Vicia hirsuta Ringelwikke z 34

Ruderale en betreden plaatsen
Galium aparine Kleefkruid v 1
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras v (v) 1 1
Rumex crispus type Krulzuring type v (v) 1 2 3

Grasland
Poaceae indet. Grassen car 1

Ranunculus acris/repens Scherpe/Kruipende 
boterbloem

v 1

Natte struwelen
cf. Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel v 1

car = caryopsis
mk = mannelijke katje
mks = mannelijke katschub
o = oogonia
scl = sclerotia
sk = steenkern
v = vrucht
vk = vrouwelijk katje
vks = vrouwelijke katschub
z = zaad

Algemeen
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