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Elke Wesemael & Tim Vanderbeken 
 

Opgraving van een inheems-Romeinse nederzetting aan de 
Schildstraat te Kleine-Spouwen (Bilzen). Interimverslag 2008 
 
 

Naar aanleiding van een geplande uitbreiding van een groot 
opslagterrein langsheen de Schildstraat te Kleine-Spouwen (Bilzen) 
door Vandersanden Steenfabrieken nv, adviseerde de Zuid-Oost-
Limburgse Archeologische Dienst (ZOLAD) in het najaar van 2007 
de voorbereidende bodemingrepen door een 
proefsleuvenonderzoek te laten voorafgaan. Op basis van de 
resultaten uit dit vooronderzoek werd in het voorjaar van 2008 
besloten over te gaan tot een vlakdekkende opgraving in een zone 
van ca. 1 ha binnen het projectgebied28.  

 
Inleiding 
Het bedreigde gebied was gelegen op ca. 700 m van de huidige dorpskern van Kleine-Spouwen 
(Bilzen), tussen de weg Riemst - Bilzen en de Rode Kruislaan. Het projectgebied strekte zich uit ten 
westen van de Schildstraat, en werd in het zuiden door het bestaande fabrieksterrein van 
Vandersanden nv en in het noorden door de Herreweg begrensd. Het omvatte de percelen nrs. 191a 
(deel), 199c (deel), 198b, 196a en 195b (Kadaster Bilzen, 4de afdeling, Sectie B). De terreinen werden 
tot bij de aanvang van de werken als akkerland gebruikt. 
 
Het onderzoeksgebied is gelegen op de kop en de zuidwest flank van een steile leemrug die een 
uitloper vormt aan een plateaurand, en wordt bodemkundig gekenmerkt door een goed 
gedraineerde leembodem met textuur-B horizont. Hoewel de bodemkaart hiervan geen melding 
maakt dagzoomt (onder de bouwvoor en het colluvium) onderaan de helling, ter hoogte van de 
hoogtelijn van 105 m een pakket geel zand, doorspekt met grote grindlenzen. Het dagzomen van 
zand en Maasgrinden is in deze regio van Haspengouw niet uitzonderlijk. De theoretische westgrens 
voor oude Maasafzettingen situeert zich namelijk tussen Riemst en Herderen, beiden slechts op ca. 1 
km van het opgravingsterrein gelegen. Dat betekent dat er rond 100 m boven zeeniveau dikke 
pakketten in een ver verleden door de Maas afgezette grinden en -zanden aanwezig kunnen zijn. Op 
een beperkt aantal plaatsen bevinden deze zich heden ten dage net onder de ploegvoor, of 
dagzomen ze29. Aan de noodoostelijke zijde van het onderzoeksterrein komt ook klei voor op een 
beperkte diepte.  
 
Onder de ploegvoor (30 - 40 cm) bevond zich een pakket egaal gekleurd colluvium dat op de hogere 
delen van het perceel 15 tot 20 cm en op de lager gelegen delen zo’n 50 cm dik was.  Hierin waren 
over het volledige terrein kleine fragmenten handgevormd en gedraaid aardewerk (ijzertijd, Gallo-

                                                           
28 De archeologische opgraving werd uitgevoerd door het archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint-

Truiden in opdracht van Vandersanden Steenfabrieken nv. Het veldwerk liep gedurende vijf weken tussen 26 
mei en 30 juni 2008 o.l.v. E. Wesemael. Met dank aan alle medewerkers en begeleiders.  

29
 Informatie Erik Meijs, Provincie Limburg (NL). 



 [ZOLAD 2005-2009 - TENTOONSTELLINGSBUNDEL] 

 

 

32 

 

Romeins, Middeleeuws en postmiddeleeuws), fragmenten van Gallo-Romeins bouwmateriaal en 
Maasgrind van een kleine fractie als bijmenging te onderscheiden.  
 
De site is gelegen op een hoogte in het landschap. Van op de site kan men momenteel onder andere 
Rosmeer, Vlijtingen, Grote-Spouwen, Riemst, Herderen en de toegangspoort van de 
Landcommanderij Alden Biesen zien liggen. Bij helder weer is in westelijke richting de basiliek van 
Tongeren te bemerken. Ook in de Romeinse tijd zal men een goed zicht hebben gehad op de 
omgeving en op Romeins Tongeren. In zuidelijke richting loopt de Romeinse weg Bavay-Keulen, met 
op de achtergrond de vallei van de Jeker. Aan de oostelijke horizon tekent zich de Sint Pietersberg 
(Maastricht) af.  
 
Vroeger archeologisch onderzoek 
In de onmiddellijke nabijheid van het onderzoeksgebied liggen een aantal sites die in het verleden 
door middel van veldprospectie op de kaart werden gezet, of die onderzocht werden door middel 
van opgravingen. Bij de eerste prospectievindplaats (CAI 700518), die aansluit aan de noordzijde van 
het opgravingsterrein gaat het om aardewerkvondsten en een concentratie aan bouwmateriaal, 
meer bepaald fragmenten van tegulae en imbrices, mortelresten en silexblokken. De vondsten zijn in 
de Romeinse periode te dateren, en lijken te wijzen op de aanwezigheid van een constructie met 
steenbouw fundamenten. De aanwezigheid van dit vondstmateriaal in de bouwvoor was vier 
decennia eerder ook dhr. H. Roosens al opgevallen. Hij voerde in 1963 in de directe nabijheid van het 
onderzoeksterrein, en vermoedelijk op deze locatie, een onderzoek uit door middel van 
handgegraven sleuven. De precieze locatie van deze zoeksleuven is echter verloren gegaan. Zijn doel 
was een villagebouw aan te snijden, en in zijn nota’s weerklinkt dan ook enige teleurstelling: er 
werden geen Romeinse muren ontdekt30. 
 
Een andere vindplaats (CAI 700491), gelegen ten noordoosten en eveneens grenzend aan het 
opgravingsterrein, bracht vondsten aan het licht die dateren uit de late ijzertijd. Deze vondsten 
omvatten twee fragmenten aardewerk en één fragment van een blauwe glazen armband met gele 
zigzag opleg (vermoedelijk een type HAEVERNICK 7b). Op een derde locatie (CAI 55249), een 500-tal 
meter ten noorden van het opgravingsterrein gelegen, werd in 1909 door F. Huybrigts een 
‘opgraving’ uitgevoerd door middel van handmatig gegraven zoeksleuven. Hierbij werden vondsten 
aangetroffen die dateren uit de midden-Romeinse tijd en uit de Merovingische periode31. Er werd 
bouwmateriaal ingezameld dat geïnterpreteerd werd als de resten van een Gallo-Romeinse villa. 
Hoewel er een hoeveelheid gefragmenteerd aardewerk werd ingezameld, was men vooral verheugd 
ook complete recipiënten aan te treffen. Tijdens het onderzoek werden op hetzelfde terrein namelijk 
meerdere Gallo-Romeinse graven aangesneden. Hieronder bevond zich een crematiegraf dat een 
veertigtal stuks aardewerk, diverse voorwerpen en eveneens enkele munten van Marcus Aurelius 
(161-180 n. Chr.) bevatte.  
 
Het opgravingsterrein 
Al tijdens het vooronderzoek werd duidelijk dat het onderzoeksterrein zowel door hellingserosie als 
door landbouwactiviteit werd aangetast. Tijdens en na de opgraving kregen we een goed beeld van 

                                                           
30

 De nog bestaande opgravingsinformatie en de bijbehorende vondsten werden door de ZOLAD bij het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) opgevraagd en in bruikleen gekregen. 

31
 BAUWENS-LESENNE 1968, p. 158; HEYMANS 1978, p. 66-134; DUURLAND 2000, p. 40 
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de gevolgen hiervan voor de aanwezige archeologische sporen, en voor de bewaringstoestand van de 
vondsten.  
 
Vooreerst viel op dat naarmate we hoger op de helling klommen, de sporen in diepte afnamen, tot ze 
ca. aan de 117 m hoogtelijn grotendeels verdwenen. Afgezien van de bodem van wat ooit enkele 
grotere kuilen waren, werden hoger op het terrein geen archeologische sporen meer vastgesteld. De 
diepte tot waarop grondsporen op het terrein bewaard bleven varieert van nauwelijks enkele 
centimeter tot 50/90 cm voor diepe paalkuilen voor dragende structuren van gebouwen. Er werden 
maar enkele mogelijke wandpalen van structuren aangetroffen. 
 
Over het gehele terrein bevond zich een laag colluvium onder de bouwvoor. Boven op de helling was 
deze door hellingserosie gevormde laag tussen 5 en 10 cm dik. Het dikste pakket colluvium, 50 tot 60 
cm, werd in de zuidoostelijke hoek van het terrein vastgesteld. Niet geheel onverwacht is dit ook de 
plaats waar zich een tot ca. 8 m brede en 2 m diepe erosiegeul had gevormd. De erosiegeul was 
Gallo-Romeins (2de – begin 3de eeuws) in oorsprong, maar had zich vanaf de Romeinse tijd volledig 
gevuld met dikke pakketten colluvium.  
 
Een tweede en meer acute bedreiging voor de in het omliggende landschap nog aanwezige sporen en 
sites vormen de voor de bodem destructieve werkmethodes die momenteel bij de akkerbouw in de 
leemstreek gehanteerd worden. De akker op het onderzoeksterrein werd in het jaar voor het 
onderzoek in de hellingsrichting geploegd, op sommige plaatsen tot onder de bestaande bouwvoor (-
50/60 cm). Vooral rond de 116 m hoogtelijn, waarrond zich de meeste sporen bevonden en die als 
een lichte trap in het landschap zichtbaar was, zorgde dat voor grote hoeveelheden opgeploegde B-
horizont, aardewerk en dakpannen in de bouwvoor. Zowel op het onderzoeksterrein zelf als op het 
terrein aan de overzijde van de Schildstraat was aan de rand van de akker door het keren van de 
zware machines een gecompacteerde zone ontstaan. Bovengronds onderscheiden de 
gecompacteerde zones zich door een slechte waterdoorlaatbaarheid en geremde groei van de 
gewassen. Tijdens de opgraving was bij het wegnemen van de bouwvoor te merken dat die delen van 
het terrein die geleden hadden onder machinedruk ondergronds in blokken braken, wat de aanleg 
van een leesbaar opgravingsvlak erg bemoeilijkte.  
 
Tot slot stelden we ook vast dat de bewaringstoestand van de vondsten opvallend verbeterde bij een 
toenemende diepte en/of een hogere kleifractie in de vulling van het bodemspoor. Op het terrein 
werd vastgesteld dat vondsten die zich in of net onder de bouwvoor bevonden sterk aangetast waren 
aan de buitenzijde. De metalen artefacten waren gewoonlijk zwaar gecorrodeerd, en het aardewerk 
had onafhankelijk van het bakseltype een sterk poederige buitenzijde. Bij aardewerksoorten met een 
sliblaag aan de buitenzijde, zoals terra sigillata of geverfd aardewerk, bleek de deklaag meestal 
volledig verdwenen te zijn. Het is een mogelijkheid dat de sterke achteruitgang van de 
bewaringskwaliteit van archeologische vondsten in verband staan met het intensief aanbrengen van 
bodembemesting in de akkerbouw32. 
 
 
 
 

                                                           
32

 W. De Clercq, mondelinge mededeling (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, Universiteit 
Gent) 



 [ZOLAD 2005-2009 - TENTOONSTELLINGSBUNDEL] 

 

 

34 

 

Overzicht van de belangrijkste archeologische sporen en vondsten 
 
Late ijzertijd  
Op het opgravingsterrein werden twee contexten geregistreerd die op basis van het geassocieerde 
aardewerk, de textuur van de spoorvulling en twee 14C-dateringen in de late ijzertijd kunnen worden 
geplaatst. Het gaat om twee graven en twee kleine kuilen die zich allen aan de zuidoostelijke rand 
van het opgravingsterrein bevonden. De chronologie van deze sporen en hun relatie met de overige 
sporen op het terrein blijft voorlopig echter onzeker.  
 
Omgreppeld crematiegraf 1 - S102 (fig.1, 1) was een onregelmatig en slecht afgetekend spoor 
waarin zich centraal een recipiënt in handgevormd aardewerk bevond. Omheen de verploegde 
aardewerkresten bevond zich de lichtjes donkerdere vulling van de grafkuil. Rond het crematiegraf 
werd een trapeziumvormige greppel (S146) aangetroffen die als de rest van het grafmonument 
geïnterpreteerd kan worden. De vulling van de greppels (S146) kon afgezien van een paar plaatsen 
waar wat houtskool door de vulling gemengd was nauwelijks onderscheiden worden van de 
moederbodem. Na handmatig opschonen van de zone rond de crematieresten, en met de juiste 
lichtinval, kon de vulling van drie van de vermoedelijk vier zijden van de greppel als iets grijzer dan de 
omliggende moederbodem worden herkend. Een 14C-datering op een houtskoolmonster uit S146 
leverde een datering van 2035 ± 35 BP = 100 BC – 20 CAL BC (68.2%)33 
Het grafmonument had een noord-zuid oriëntatie. De greppel aan de westzijde had een lengte van 
ongeveer 8,50 m en was nog tot 22 cm diep bewaard. De greppel aan de oostzijde was slechts 
bewaard over een lengte van 4,62 m en was te herkennen tot op een diepte van 12 cm. De zuidelijk 
gelegen greppel was ongeveer 3,34 m lang.  
De oostelijke en zuidelijke greppel werden doorsneden door greppel S193 die vermoedelijk een 
omheiningsgreppel van een nabij gelegen jonger erf was. De noordelijk gelegen greppel was mogelijk 
aangetast door de sterke erosie bovenaan de helling, of was geheel onzichtbaar geworden op het 
moment van het opgraven van het terrein. Afgezien van het aardewerk en het verbrande 
botmateriaal uit het centrale spoor (S102) werden geen vondsten aangetroffen.  
 
Omgreppeld crematiegraf 2 - Het tweede graf (fig. 1, 2) dat werd aangesneden bestond uit een 
centraal gelegen vierkante kuil (S135) met afgeronde hoeken, omgeven door greppels die een 
rechthoek vormden rond het graf. In de kuil werden twee stuks handgevormd en met chamotte 
gemagerd aardewerk aangetroffen. Een recipiënt was reducerend gebakken (zwart), en sterk 
beschadigd. Het oversneed een tweede exemplaar, een bord of lage kom, in oxiderend gebakken 
aardewerk. Een 14C-datering op de gecremeerde botfragmenten leverde een datering op van 2080 ± 
30BP = 191 BC – 38 BC (94%).   
Het grafmonument had een oost-west oriëntatie (korte zijden aan de oost- en westkant). De 
noordelijke greppel had een lengte van 6,66 m en was tot op een diepte van 50 cm bewaard 
gebleven. De westelijke en zuidelijke greppel waren enkel bij het uitschaven van de zone af en toe 
van de moederbodem te onderscheiden.  
Op zo’n anderhalve meter ten westen van het centrale graf werd uit de greppel een recipiënt in 
reducerend gebakken handgevormd aardewerk gerecupereerd (S6.2). Het ging om het onderste deel 
van een grote kom, bord of schaal, waarin een concentratie houtskool en verbrand bot te herkennen 
was. Ook op de bodem van de zuidelijke greppel werd een concentratie aan houtskool aangesneden, 
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 Ox-Cal, NERC Radiocarbon Facility 
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waarin zich de resten van een deel van een platgedrukt en verbrand stuk handgevormd aardewerk 
bord bevond. Hier werden echter geen botresten vastgesteld. 
Helaas werd het aardewerk uit deze contexten door landbouwactiviteiten verstoord en aangetast. 
Slechts de bodems bleven bewaard, in verband maar gebroken, en de scherven waren poederig en 
breekbaar geworden. 
De greppels (S134) tekenden zich nauwelijks af en waren vooral te herkennen aan de plaatselijk 
schaars tot matige bijmenging van houtskool en verbande leemspikkels. De noordelijke zijde van de 
greppel bevatte ter hoogte van het centrale graf een sterke concentratie houtskool.  
 
Vroeg-Romeinse periode 
 
Gebouwsporen 
Woonstalhuis 1 - Bovenop het zuidelijk deel van de heuvelrug werd een noordoost-zuidwest 
georiënteerde rij van grote rechthoekige paalkuilen ingetekend (fig. 1, 3). Deze palenrij maakte deel 
uit van een inheems-Romeins tweeschepig woonstalhuis van het type Alphen-Ekeren. Gezien de 
sterke hellingserosie in de leemstreek zijn het veelal enkel de diep ingegraven middenstaanders van 
deze woonstalhuizen die nog als archeologische sporen zichtbaar zijn. De overige constructiesporen 
zijn erg schaars bewaard. Wandpalen of palen die verband houden met een eventuele ingangspartij 
werden ook hier niet herkend.  
De zes paalkuilen vertegenwoordigen de middenstaanders (S92, S100, S93, S94, S95 en S133) die de 
dakconstructie van het ca. 18 m lange gebouw droegen. De diepte van de middenstaanders varieerde 
van 50 cm tot 92 cm. De paalkuilen S133 en S95 lagen op een afstand van ca. 1,60 m van elkaar. 
Kuilen S95 en S93 waren 4,70 m van elkaar verwijderd. Tussen sporen S93, S100 en S92 lag er een 
tussenafstand van ca. 4 m Deze twee eerste paalkuilen liggen dus op een veel kortere afstand van 
elkaar dan de andere palen. 
 
Spoor S95 bestond uit een rechthoekige paalkuil met paalvulling. Aan de vorm van de paalvulling kon 
men zien dat de paal losgewrikt werd. In het paalspoor werd een lange ijzeren kram gevonden. Ook 
deze paalvulling had een bruingele, witgevlekte kleur en bevatte een enkele houtskool- en verbrande 
leemspikkel. In de vulling van het paalspoor van S133 werd een niet meer te determineren loden 
voorwerp gevonden.  
 
Woonstalhuis 2 - Van dit huis waren enkel de bodems van vier, van de oorspronkelijk vijf, paalkuilen 
voor middenstaanders teruggevonden, en mogelijk één paal uit de wandconstructie (fig. 1, 4). De 
lengte van het huis bedroeg 16,28 m en het had net zoals huis 1 een noordoost-zuidwest oriëntatie. 
Huis 2 was wat hoger op de helling gelegen als woonstalhuis 1, waardoor de paalsporen erger onder 
de hellingserosie hadden geleden. De diepte van de middenstaanders was nog nauwelijks 16 tot 8 
cm.  
De afstand tussen S170 en S169 mat 2,46 m. Tussen S168 en S91 lagen 3,82 m. Tussen S168 en S169 
bedroeg de afstand van 8,08 m, hiertussen heeft vermoedelijk nog een vijfde paal gestaan.  
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Fig. 1 – Overzichtsplan alle perioden. 
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Midden-Romeinse periode 
 
Gebouwsporen 
Woonstalhuis 3 - Woonstalhuis 3 bestond uit een palenconstructie met noordoost-zuidwest 
oriëntatie waarvan vier middenstaanders (S176, S177, S178, S179) zijn teruggevonden tijdens de 
opgraving. De palen behoorden tot een tweeschepig woonstalhuis van het Alphen-Ekeren type. De 
diepte van de middenstaanders varieerde van slechts 15 cm tot 8 cm. Ook hier had de hellingserosie 
voor schade aan het bodemarchief gezorgd. Drie bijkomende middenstaanders (S9.2, S9.3 en S9.14) 
werden reeds tijdens het proefsleuvenonderzoek aangesneden en opgegraven. Het gaat in totaal om 
acht middenstaanders, waarbij opvalt dat deze minder zwaar waren uitgevoerd, en dichter bij 
mekaar werden geplaatst dan bij woonstalhuizen 1 en 2 (fig. 1, 5). 
Het huis had een totale lengte van 31,54 m. Alle middenstaanders bevatten houtskool- en verbrande 
leemspikkels. Er werd geen aardewerk aangetroffen in de paalkuilen. Vlak naast middenstaander 
S179 bevond zich kuil S180, die als een haardplaats binnen het gebouw kan geïnterpreteerd worden. 
De vulling van deze ondiepe kuil bestond voornamelijk uit houtskool. In de vulling werden ook een 
aantal aardewerkfragmenten aangetroffen, waaronder een gestempelde bodem van een kop Drag. 
33/ Bet36 uit Centraal-Gallische terra sigillata. Aan de hand van de stempel van MALLEDVS uit Lezoux 
kan de productie van het fragment tussen 140-190 n. Chr. gedateerd worden. Het overige aardewerk 
dateert uit de tweede helft van de 2de – begin 3de eeuw na Chr. Dit huis bevond zich net ten 
noordwesten van spieker 1.  
 
Gebouw 4 - Een vierde cluster van paalsporen werd ten zuidoosten van woonstalhuis 3 aangetroffen 
(fig. 1, 6). Aangezien de structuur hoger op de helling lag en de meeste sporen hier erg door de 
hellingserosie werden aangetast, kon slechts een deel van de plattegrond gereconstrueerd worden. 
De paalkuilen behoorden mogelijk tot een tweeschepig gebouw met een noordoost-zuidwest 
oriëntatie. Het was tot op een lengte van  ca. 13,76 m bewaard gebleven en was ca. 9,84 m breed. 
Uit de vulling van de uitgetrokken paal van S155 werd een grote hoeveelheid aardewerk ingezameld. 
Ook uit de vulling van paalspoor S159 werd aardewerk gerecupereerd.  
 
Eenschepig gebouw -Net ten zuiden van woonstalhuis 3 was een eenschepig gebouwtje gelegen dat 
eveneens  een noordoost-zuidwest oriëntatie had (fig. 1, 7). Het gebouw was 5,26 m lang en 3,56 m 
breed. Het gaat mogelijk om een bijgebouw of een werkplaats bij de woonstalhuizen 3 en 4. 
De geassocieerde vondsten bestonden onder andere uit een fragment van een zwarte glazen 
armband met een gele zigzag versiering uit opgelegde glasdraad, fragmenten van een basalten 
maalsteen, een ijzeren spijker en een fragment van een tegula (V156 en V149).  
Het schaarse aardewerk dat in de paalkuilen werd aangetroffen was in de tweede eeuw te dateren. 
 
Spieker 1 - Tussen woonstalhuis 3 en 4 werd een vierpalige spieker ingetekend (fig. 1, 8). Deze had 
een noordoost-zuidwest oriëntatie en mat ongeveer 3 m bij 2,10 m. Paalkuil S172 was nog 44 cm 
diep bewaard. De kuil was opgevuld in vijf lagen die zowel houtskool als verbrande leem bevatten. 
Paalkuilen S173 en S187 waren maar 10 cm diep bewaard. De sporen van deze structuur hebben 
geen vondsten opgeleverd. 
  
Hutkom - Onderaan de helling van het onderzoeksgebied, in de buurt van de hoogtelijn van 114 m, 
werd een enigszins geïsoleerd gelegen structuur geregistreerd. Het ging om een scherp afgelijnde 
rechthoekige kuil waarin tegen de wand, die zich als een donkere lijn aftekende, rechthoekige palen 
zichtbaar waren. Deze hutkom had dezelfde noordoost-zuidwest oriëntatie als de overige gebouwen 



 [ZOLAD 2005-2009 - TENTOONSTELLINGSBUNDEL] 

 

 

38 

 

op het terrein, en mat ca. 4 m bij 3 m (fig. 1, 9). Aan de binnenzijde van de uitgegraven structuur 
waren acht paalkuilen te onderscheiden. Zes kleinere, rechthoekige, palen waren op elke hoek en in 
het midden van de lange zijdes geplaatst, telkens met de korte zijde naar het centrum van de 
structuur gedraaid. In het midden van de beide korte zijdes was een zwaardere paal ingegraven.  
In de vulling van de hutkom werden zes en een halve bronzen munt, een geverfde beker type 
Niederbieber 32, brokken ijzerzandsteen, enkele zwaar gecorrodeerde ijzeren voorwerpen, een 
ijzeren bijl en dakpanfragmenten aangetroffen (V31). Het vondstmateriaal dateert uit de tweede 
helft van de 2de – begin 3de eeuw n. Chr.  
 
Bijgebouw of werkplaats 1 - Ten zuidoosten van de woonstalhuizen, hellingafwaarts in de richting 
van de twee greppels  die het opgravingsterrein doorkruisten, bevond zich een zone met een aantal 
grote vondstrijke kuilen. Aan de bovenzijde van een van deze kuilen werden vier paalkuilen 
vastgesteld. Werkplaats 1 lag vlak naast greppel S28 (fig. 1, 10). De grote kuil waar de structuur 
gedeeltelijk overheen gebouwd was (kuil S42), lag parallel aan de greppels. De ligging van greppel 
(S28) leek rekening te houden met de aanwezigheid van kuil S42 en werkplaats 1. De greppel boog 
zich om de sporen heen, om zich vervolgens in een beschoeide loop te ontdubbelen en in rechte lijn 
zijn weg naar beneden te vervolgen. Het aardewerk dat in relatie tot de structuur en in kuil S42 werd 
aangetroffen dateert uit de 2de helft 2de – 1e helft 3de eeuw n. Chr. 
 
Bijgebouw of werkplaats 2 - Nog meer hellingafwaarts was een tweede gelijkaardige groep van grote 
kuilen met een vierpalige structuur aangelegd (fig. 1, 11). Werkplaats 2 (S10, S15, S16 en S27) lag 
dwars op de rand van de brede erosiegeul die door de greppel (S28) werd uitgesleten (S1; nr. 11). De 
vier palen overspanden kuilen S5 en S8. Tussen de structuur en de erosiegeul lag kuil S7 die net zoals 
S42 opvallend rijk was aan aardewerk en metaalslakken. Ook in de erosiegeul werden aan de zijde 
van deze kuil veel metaalslakken gevonden. De paalsporen bevatten houtskool en verbrande leem. 
S15 heeft een datering tussen 0 en 300 n. Chr. Het aardewerk dat in relatie tot de structuur en in de 
kuilen S5, S8 en S7 werd aangetroffen dateert uit de 2de helft 2de – 1e helft 3de eeuw n. Chr. 
 
Greppels, erosiegeul en de waterput. 
Greppels en erosiegeul - Dwars over het terrein, in N-Z richting, liepen twee parallelle greppels (S28 
en S29). Beiden volgden ze voor een dertigtal meter de 116 m hoogtelijn tot ze aan de zuidoostelijke 
zijde van het terrein, na een bocht in ZW richting, in rechte lijn aan de bovenzijde van een ca. 2 m 
diep uitgesleten erosiegeul aansloten (fig. 1, 12). De loop van greppel S28 was op het terrein duidelijk 
te volgen. De vulling had een donkergrijsbruine kleur en bevatte vrij veel houtskool- en verbrande 
leemspikkels, keien, aardewerk, dakpanfragmenten, ijzerfragmenten en metaalslakken. De 
aardewerkvondsten bestaan onder andere uit een bijna compleet gladwandig oxiderend gebakken 
bord in Tiens baksel, de rand van een bolbuikige, gladwandige, bruin gesmookte beker in Tiens 
baksel, 25 fragmenten van een Oost-Gallische kom in terra sigillata Drag. 44, en één enkel fragment 
van een oxiderend gebakken ruwwandige deukbeker met ronde en langgerekte deuken in Tongers 
baksel (V50, V175 en V49). Deze vondsten dateren uit de 2de helft 2de – 1e helft 3de eeuw n. Chr. 
 
Aan de oostzijde van de greppel werden sporen gevonden van een palissade, hekwerk of beschoeiing 
(S32). De paalsporen hebben een vorm die varieert van vierkant tot rechthoekig en hebben een 
donker grijsbruine vulling die vergelijkbaar is met deze van de greppel. De afzonderlijke paaltjes 
waren met regelmatige tussenafstanden parallel met de loop van de greppel geplaatst.  
In de bocht die de greppel net na het voorbijlopen van werkplaats 1 en kuil S42 maakte, waren 
duidelijke sporen van een beschoeiing (S48, S49, S51) te herkennen. Het lijkt er op dat deze 
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beschoeiing er diende voor te zorgen dat de greppel vanaf dat punt in rechte lijn naar beneden haar 
loop vervolgde. De greppel leek zich op basis van de grondsporen inderdaad doorheen de tijd wat te 
hebben verplaatst op dit punt. Een oudere loop van de greppel, S33, was nog aan de westzijde van 
de beschoeide loop te bemerken.  
Na een twintigtal meter ging de greppel vervolgens over in het spoor S1, de erosiegeul. In de coupes 
van deze erosiegeul was duidelijk te zien dat de greppel, en de vulling van de greppel, onderaan in de 
erosiegeul doorlopen, en vervolgens bedekt zijn geraakt met dikke pakketten colluvium.  
 
Greppel S29 liep over de volledige lengte parallel aan greppel S28 en heeft dus eveneens een 
noordoost-zuidwest oriëntatie. De vulling van de greppel had een lichte grijs-witte kleur met grijze 
vlekken, wat hem veel moeilijker herkenbaar maakte in het vlak. De vulling is veel minder met 
nederzettingsafval vervuild in vergelijking met de vulling van greppel S28. Er werden geen vondsten 
in aangetroffen. Ook deze greppel mondde uit in spoor S1, de erosiegeul. 
In de zuidoostelijke hoek van het terrein voegden de twee greppels (S29 en S28) zich samen ter 
hoogte van de aanzet van een spoor dat zich vanaf de bovenzijde gezien als een grote langgerekte 
poel aftekende. Vanaf dit punt groeven de greppels zich diep in de bodem, en bleken na een verdere 
loop van een twintigtal meter heuvelafwaarts, een 2 m.-diepe geul te hebben uitgesleten. Na overleg 
met de bodemkundige werd duidelijk dat het niet ging om een poel, maar om een diepe erosiegeul. 
Het water dat van hoger op het terrein gedraineerd werd door middel van de twee greppels lag aan 
de oorsprong van het ontstaan van deze erosiegeul.   
 
Waterput - De waterput (fig. 1, 13) tekende zich in het vlak af als een donkerbruin gekleurd 
cirkelvormig spoor waarin enkele grote steenblokken te zien waren. In de vulling van de schacht 
werden bij het couperen ook fragmenten van terracotta dakpannen, fragmenten van een basalten 
maalsteen, grote brokken silex, maaskeien, en een groot fragment van een amfora van het type 
Dressel-20 (V100) aangetroffen. De aanlegkuil van de waterput (S62) had een onregelmatige vorm en 
had plaatselijk een geelbruine kleur met zwarte houtskoolrijke vlekken. In het vlak mat het spoor, 
waterput en insteek, ca. 6 m bij 5,50 m. De waterput bevond zich net ten oosten van de greppels, en 
werd omringd door enkele grote, met nederzettingsafval gevulde, kuilen. De put bevond zich op 
115,81 m TAW. 
 
Het bleek erg moeilijk een coupe van deze waterput aan te leggen. De grote aanlegtrechter, die na 
het plaatsen van de schacht opnieuw aangevuld was met leem, was in het vlak nauwelijks te 
onderscheiden van de moederbodem. Bij het couperen werd hij duidelijk zichtbaar doordat de 
leemvulling ervan omgeven was door een vochtige laag, en bij het aanbrengen van de coupe op het 
raakpunt met de moederbodem scheuren begon te vertonen. Door de aanwezigheid van het water 
was er weinig hechting tussen de trechter en de moederbodem, en het cirkelvormig afscheuren en 
onderuit zakken van grote stukken van de vulling van de waterput zorgde voor gevaarlijke 
werkomstandigheden. Het intekenen van het profiel werd dan ook op -3 m diepte gestaakt. Op ca. 
5,50 m diepte kwamen sporen van een cirkelvormige, uit mergelsteen opgebouwde, put te 
voorschijn. De mergelblokken waren enkel aan de rakende zijdes glad afgewerkt, en vertoonden op 
de overige zijden kapsporen. De afzonderlijke blokken vertoonden een lichte buiging. De stenen 
waterput was opgebouwd binnen een vierkante, houten bekisting die aan de buitenzijde met 
blauwgroene klei was afgewerkt. Het meeste hout van deze bekisting was enkel als een natte 
houtpulp bewaard gebleven; toch waren enkele in de klei gedrukte planken voldoende bewaard 
gebleven om gelicht te kunnen worden. 
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Kuilen 
Kuilen met grote hoeveelheden aardewerk en metaalslakken - Ten oosten van greppel S28, en in 
relatie met werkplaats 1, bevonden zich twee grote kuilen (S42 en S124/5) (fig. 1, 14). S42 mat 
ongeveer 8,40 m bij 4,40 m en was 1,28 m diep. Uit de kuil werden een grote hoeveelheid aardewerk 
en metaalslakken gerecupereerd. De aardewerkvondsten bestaan onder andere uit fragmenten van 
een terra rubra pot of beker, fragmenten van gladwandig bruin gesmookt aardewerk in Tiens baksel, 
terra sigillata en fragmenten van terra nigra (V173, V111 en V114). De datering van het aardewerk 
situeert zich tussen ca. 150 en 225 na Chr. Een 14 C-datering op houtskool uit de onderste vullingslaag 
van S42 leverde een datering van 1880 ± 30BP = 65 – 224 Cal BC (95,4%), wat goed aansluit bij het 
aangetroffen aardewerk.  
 
Ongeveer een meter hellingafwaarts bevond zich een tweede grote kuil (S124). Ook deze 
onregelmatig gevormde kuil was opgevuld met twee lagen. Laag 2 had een witgrijze vulling met 
roestvlekken en was arm aan houtskoolspikkels. De hierboven gelegen laag 1 had een bruingele 
vulling van erg kleiige leem tot klei, en bevatte metaalslakken en keien. De aardewerkvondsten uit 
deze kuil zijn afkomstig uit laag 1 en bestaan o.a. uit  wandfragmenten van amfora, wandfragmenten 
van een dolium en fragmenten van kruikwaar. Er werden ook fragmenten gevonden van een basalten 
maalsteen (V115). 
 
Net ten noordoosten van de waterput lag een grote kuil (S53) van ongeveer 5 m bij 2,60 m en 0,54 m 
diepte (fig. 1, 15). De vulling bestond uit een laag donkere grijsbruine kleiige leem en bevatte een 
matige hoeveelheid houtskoolfragmenten en verbrande leemspikkels, keien en dakpanfragmenten. 
De aardewerkvondsten bestaan onder andere uit een wandfragment van een schubbenbeker, 
fragmenten van een oxiderend gebakken ruwwandige kruik in Tiens baksel en fragmenten van een 
mortarium (V166). De datering van dit spoor situeert zich tussen 150 en 225 n. Chr. 
 
Naast en onder werkplaats 2 bevonden zich kuilen S5, 6 en 7, die een donkerbruine tot zwarte vulling 
hadden van kleiige leem. Ook hier bleek de vulling van deze kuilen erg rijk aan metaalslakken, 
houtskool- en verbrande leemfragmenten, dakpanfragmenten, ijzeren spijkers, zandsteen en een 
wetsteen. De aardewerkvondsten bestaan onder andere uit een geverfde beker, een oxiderend 
gebakken ruwwandige kruikamfoor, fragmenten van een Argonne terra sigillata kom type, Drag. 37, 
fragmenten van mortaria en van amfora (V15, V37 en V38). Deze vondsten dateren de kuilvulling 
tussen 100 en 225 n. Chr. 
 
Kuilen met verbrande leem - In de noordoostelijke hoek van het opgravingsterrein bevond zich een 
rechthoekige kuil met een vulling die een grote hoeveelheid houtskool- en verbrande 
leemfragmenten bevatte (S148). In deze kuil werden enkele terracotta dakpanfragmenten en enkele 
metaalslakken gevonden. 
 
Een andere kuil (S67) die gevuld was met grote brokken verbrande leem, bevond zich ten 
noordwesten van de waterput (fig. 1, 16). Dit spoor bevatte eveneens een grote hoeveelheid 
houtskool- en verbrande leemfragmenten. In deze vulling werd verder onder andere een stuk van 
een blauwe glazen ribschaal, een wandfragment van een Centraal-Gallische kom in terra sigillata 
(Drag. 37) en randfragmenten van een mortarium in Tiens baksel gevonden (V170 en V171). De 
aardewerkvondsten dateren de vulling van deze kuil tussen 125 en 225 n. Chr. 
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Een derde kuil die veel verbande leem en houtskool bevatte werd aangesneden en opgegraven 
tijdens het vooronderzoek. Het gaat om een relatief klein ovaal spoor (S 7.3) (fig. 1, 17) dat uit rood 
verbrande leem bestond. Het bevatte een concentratie aan ijzerslakken en houtskool.     
Vermoedelijk bevatten deze drie kuilen de resten van metaalsmeltoventjes.   

 
Graven 
Aan de zuidelijke rand van de nederzetting 
werden de bodem van  een zeer moeilijk 
zichtbare greppel en in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan, twee crematiegraven 
aangetroffen (fig. 1, 18). De greppel vertoont 
sterke gelijkenis met greppel S29. Het is 
mogelijk dat het hier om de laatste zichtbare 
rest van een parallel aan greppel S29 lopende 
omheiningsgreppel van de nederzetting gaat. 
Een andere mogelijkheid is dat de greppel het 
grafveld omsloot en een scheiding maakte met 
het bewoonde areaal van de site. Slechts twee 
grafkuilen konden worden herkend en 
opgegraven. In de onderste lagen van de 
bouwvoor, net boven het opgravingsvlak, 
kwamen echter over een oppervlakte van ca. 
200 m² gebroken aardewerk en verspreide 
crematieresten voor. Vermoedelijk werden in 
deze zone van het opgravingsterrein meerdere 
graven volledig verploegd.   
 
 
Fig. 2 - Graf S41 (foto: ARON bvba). 

 
Graf 1 - Graf 1 bestond uit een rechthoekige grafkuil met een noordwest-zuidoost oriëntatie, 
waarvan de aflijning nauwelijks zichtbaar was. De grafkuil mat 1,34 m bij 0,66 m. De vulling van het 
graf was iets donkerder getint als de moederbodem en was verder te onderscheiden aan de hand 
van de bijmenging van schaarse houtskool- en verbrande leemspikkels en een grote hoeveelheid van 
zeer klein gefragmenteerde crematieresten. Het aardewerk bestond uit fragmenten, voornamelijk 
bodems, van een deukbeker in metaalglanzend aardewerk,  van twee oxiderend gebakken 
gladwandige kruiken, van een mortarium in Tiens baksel en een kleiner fragment van een 
ruwwandige beker. De deukbeker en de twee kruiken waren op een rij naast mekaar geplaatst, tegen 
de noordwestelijke wand van de grafkuil aan. Er werden ook een lichtblauw glazen parfumflesje, een 
met bladgoud belegd glazen pareltje, een afgebroken bronzen speldenkop en een bronzen speld met 
ronde kop aangetroffen (V55, V57 en V59). Het glazen flesje bevond zich in de zuidoostelijke hoek 
van de grafkuil. Centraal in de kuil was een iets donkerdere vlek te bemerken, waarin zich de hoogste 
concentratie aan crematieresten bevond. Verbrand bot kwam echter in de volledige vulling van de 
grafkuil voor. Alle recipiënten vertoonden oude breuken en enkel het onderste gedeelte was nog 
bewaard gebleven. Het graf en grafgiften werden bij landbouwactiviteiten verploegd. Het aardewerk 
dateert uit de periode 150 - 225 n. Chr. 
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Graf 2 - Ongeveer anderhalve meter ten zuidoosten van het eerste graf, werd een tweede graf 
ingetekend. De grafkuil had dezelfde oriëntatie als deze van graf 1. Ook dit graf was niet erg duidelijk 
zichtbaar in het vlak. De afmeting van de kuil was ca. 1,50 m bij 0,92 m. 
De vulling van het graf was iets meer bruingrijs getint dan de omliggende bodem, en bevatte een 
kleine hoeveelheid houtskool- en verbrande leemspikkels, crematieresten, een silexsteen en ca. 45 
aardewerkfragmenten. Graf twee was nog sterker verploegd dan graf 1, en in tegenstelling tot het 
voorgaande was het hier niet meer mogelijk om nog te bepalen op welke plaats het aardewerk 
oorspronkelijk in de grafkuil was geplaatst. Onder andere een gladwandig bord, een kop in Oost-
Gallische terra sigillata (Drag.33) en een oranje met bruin gevlamd, geverfd bord maakten deel uit 
van de grafinventaris. Het aardewerk dateert eveneens uit de periode 150 - 225 n. Chr. 
 
Kort overzicht over het vondstmateriaal 
In totaal werden tijdens de opgraving 3687 artefacten ingezameld uit de archeologische sporen. Het 
vondstmateriaal werd voor de meeste vondstcategorieën zo volledig mogelijk ingezameld. 
Uitzonderingen waren terra-cotta bouwmateriaal, onbewerkte stenen, (metaal)slakken en brokken 
verbrande leem. Op deze in grote hoeveelheden voorkomende materiaalcategorieën werd een 
selectie uitgevoerd op het terrein. De groep vondstmateriaal waarop een selectie werd uitgevoerd 
werd in het onderstaande diagram samengebracht als de groep ‘ander’. Zeefstalen en monsters 
werden niet opgenomen in dit overzicht. In dit interimverslag kan enkel een overzicht over het 
geheel worden geboden. Een gedetailleerd beeld van het aardewerkspectrum van deze site kon niet 
worden gegeven op basis van de basisinventarisatie en determinatie van het aardewerk in dit 
interimverslag. De verdere uitwerking van het vondstmateriaal zal plaats vinden in de loop van 2010. 
 
De grootste vondstcategorie wordt gevormd door het aardewerk. Er werden in totaal 2927 scherven 
geregistreerd, goed voor ca. 80 % van het vondstmateriaal. Er werd een aanzienlijk aantal (4%) 
metalen (voornamelijk ijzeren) objecten ingezameld. Glas en organisch materiaal kwamen erg 
sporadisch voor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Procentuele 

verdeling van de 

aangetroffen 

vondsten naar 

vondstcategorie.  
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Aardewerk 
Er werden 2927 fragmenten aardewerk gerecupereerd uit de archeologische sporen. Het aardewerk 
is ruwweg in drie periodes in te delen, namelijk late ijzertijd, vroeg-Romeins (eerste eeuw) en de 
periode tussen 150 en 225/250 n. Chr. Het grootste deel van de scherven (90,69 %) behoort tot deze 
laatste periode. Een erg beperkt aantal sporen bevatte materiaal dat aan het einde van de eerste 
eeuw BC en/of in de eerste eeuw n. Chr. te dateren is. Deze hoeveelheid is zo klein in vergelijking 
met de hoeveelheid aardewerk uit de laatste periode dat verdere inhoudelijke vergelijkingen tussen 
beiden eigenlijk niet mogelijk zullen zijn.  
 
Er werd geen enkel volledig stuk aardewerk aangetroffen. Het aardewerk dat afkomstig is uit de 
grafcontexten werd steeds voor meer dan de helft van het oorspronkelijk volume verploegd. Wel 
werden er uit sommige sporen, zoals greppel S28 en kuil S42, passende fragmenten gevonden, 
waardoor in enkele gevallen tot drie kwart van het recipiënt kan samengesteld worden. Er werden bij 
de inventarisatie van het aardewerk geen opvallende of uitzonderlijke vormen vastgesteld.  
 
Zowel de crematiegraven, de greppel rond een van deze graven, als een kuil in de buurt van 
woonstalhuis 1, en een leemwinningskuil bevatten handgevormd aardewerk in de lokale traditie uit 
de late ijzertijd – vroeg-Romeinse periode. Het gaat in alle gevallen om recipiënten met een vrij grote 
diameter onderaan, zoals grote potten of borden. Helaas werden de ooit complete artefacten in de 
graven sterk verploegd. Het aardewerk in de greppel werd vermoedelijk gebroken bij de depositie.  
Het handgevormd aardewerk uit greppel S134 heeft een erg fijne kwarts- en chamottemagering en 
vertoont sterke brandsporen die ook op de breuken voorkomen. Het aardewerk uit kuil S130 en dit 
uit de beide graven heeft een magering bestaande uit chamotte en fijne kwarts. Het is overwegend 
zwart of donkerbruin gekleurd aan de binnen en buitenzijden, hoewel roodbruine vlekken 
voorkomen. De kern van het baksel is meestal roodbruin van kleur.  
 
Uit spoor 192, een ondiepe kuil aan de rand van (vermoedelijke) huisplattegrond 4 werd een 
wandfragment van een Zuid-Gallische versierde terra sigillata kom type Drag. 29 gerecupereerd. De 
kuil bevatte verder ook een bodem en een wandfragment van een gladwandige witte kruik (GWO) en 
een randfragment van een terra nigra kom met opstaande en naar binnen gebogen hals.  
 
Het overgrote deel van het aardewerk dateert uit de periode 150 tot 225/250 na Chr. Er werden 
volgende aardewerksoorten aangetroffen: amfora, dolia, geverfd aardewerk, gladwandig aardewerk 
(al dan niet gesmookt), metaalglanzend aardewerk, een groot aantal mortaria, ruwwandig aardewerk 
(al dan niet gesmookt), terra nigra, terra rubra en terra sigillata. Regionale aardewerkproducties 
waren met een aanzienlijk aandeel Tiens (GWO-Tie, GWGb-Tie en MO-Tie), en Tongers (RWO-Ton, 
RWGb-Ton en MO-Ton) aardewerk goed vertegenwoordigd. Bij het importaardewerk herkennen we 
o.a. Maaslandse kruiken (GWO-Maa), Bavaywaar (GWO-Bav, MO-Bav), Rijnlands aardewerk (GWO-
Rij, MO-Rij, GV-Rij, TS-OG-Rij), Centraal en Oost Gallische terra sigillata, Argonnewaar (GV-Arg en TS-
OG-Arg) en amforae uit het Middellandse Zeegebied (AM-Bat, AM-Gal). In S180 werd de bodem van 
een kop  Drag 33/Bet 36 in TS-CG-LX4 met stempel MALLEDVS (MALLEDO) (140-190 n. Chr.) uit 
Lezoux aangetroffen. Een groot deel van dit aardewerk was afkomstig uit een beperkt aantal grote 
kuilen die zeer vondstrijk waren zoals S7, S8, S42, S124/125 en S53. Kuil S42, bijvoorbeeld, leverde 
ca. 22 % van het totaal aantal aardewerkfragmenten. Afgezien van een opvallend groot aantal 
wrijfschalen en bekers, werden ook twee gestempelde terra sigillata borden aangetroffen.  Een 
bodem van bord Drag. 31 in TS-OG met stempel CATVLLVSE (CATVLLVS2) uit Rheinzabern (150-200 n. 
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Chr.) en de bodem van een bord Drag 31 in TS-OG waarvan de volledige deklaag was verdwenen, met 
stempel DOVISICO. 
 
Metaal 
In spoor S2, de vulling van de hutkom, werden zes en een halve bronzen munt gevonden. Uit spoor 
S5, een diepe vondstrijke en houtskoolrijke kuil, werd een deel van een bronzen fibula 
gerecupereerd. Een ringvormig bronzen voorwerp werd in S115 aangetroffen. In S136 werd een 
bronzen spijker ingezameld die een ruitvormige kop met een cirkelvormige doorboring vertoonde.  
Er werden slechts een beperkt aantal loden voorwerpen gevonden op de site. Uit sporen die in 
relatie staan met een postmiddeleeuwse veldweg die over het terrein liep, werd onder andere een 
loden musketkogel gerecupereerd. In enkele van de Gallo-Romeinse sporen werden stukjes loodblad, 
en wat gesmolten lood gevonden.  
Het merendeel van de metaalvondsten bestond uit ijzeren objecten. Uit ca. 30 sporen werden ijzeren 
spijkers gerecupereerd. Opnieuw was een groot deel van de spijkers en ijzervondsten afkomstig uit 
een beperkt aantal grote kuilen die zeer vondstrijk waren, zoals S42, S7, S8 S124/125 en S53. Verder 
werd onder meer een langwerpige kram gevonden in de verbrande vulling van paalspoor S95, en een 
kruisvormig stuk metaal uit S42. 
 
Glas 
Op de site werd erg weinig en bovendien erg fragmentair Romeins glas gevonden. Het meest 
complete object werd aangetroffen in grafkuil S41. Tegen de rand van de grafkuil werd een 
rechtopstaand parfumflesje in dunwandig doorschijnend lichtblauw glas en een met bladgoud belegd 
pareltje aangetroffen. Beide vondsten zijn echter fragmentair bewaard gebleven als gevolg van het 
ploegen van het terrein. Een klein stukje van een zwarte glazen armband met gele zigzag versiering 
werd gerecupereerd uit spoor S138. Verder werden nog in verscheidene sporen kleinere fragmenten 
dikwandig groenblauw glas gevonden, waarvan een fragment met zekerheid afkomstig is van een 
glazen ribbenschaal. 
 
Terracotta 
Fragmenten van terracotta tegulae, imbrices en tegels werden in grote hoeveelheden aangetroffen, 
maar slechts de meest complete exemplaren werden bijgehouden. Het merendeel van de terracotta 
vondsten bestond uit daktegulae. Uit spoor S53 werd een bijna volledige imbrex en nog een aantal 
grote fragmenten van tegulae gerecupereerd. 
 
Slakken 
Op de site werd een grote hoeveelheid metaalslakken aangetroffen. Ze waren voornamelijk 
afkomstig uit de grote vondst- en houtskoolrijke kuilen S7, S8, S5, S40, S42, S136 en S35. Het zijn 
grotendeels weinig verglaasde metaalslakken. Hoewel kleine stukjes metaalslak over de hele 
nederzetting voorkwamen, lagen de sporen met het grootste aantal metaalslakken geconcentreerd 
in de zone met de greppels S28/S29, de werkplaatsen met grote kuilen en de waterput. 
 
Organisch materiaal 
Aangezien de site zich in een gebied bevond dat bestond uit een droge kalkarme leembodem, was de 
kans klein dat er nog veel botmateriaal zou gevonden worden. Er werden echter toch een aantal 
botten (botfragmenten) en dierentanden aangetroffen in kuilen die een eerder vochtige en kleiige 
vulling hadden.  
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Uit de graven werd een aanzienlijke hoeveelheid crematieresten gerecupereerd. Niet onverwacht 
bleek het sterk aangetaste verbrand botmateriaal niet meer geschikt om een klassieke 14C datering 
op te laten uitvoeren. Na testen bleek er te weinig collageen bewaard te zijn. Het staal werd met 
goed resultaat behandeld in functie van een alternatieve dateringstechniek.34  
 
De waterput had een eikenhouten bekisting waarvan enkele nog te lichten fragmenten werden 
ingezameld en in klei en cellofaan verpakt. De meerderheid van het hout bleek echter sterk vergaan 
te zijn in de bodem, en bleek niet voldoende structuur te bezitten om schoongemaakt of opgenomen 
te worden.   
 
Steen 
Bijna alle sporen bevatten een fractie maasgrind of kleine keitjes in de vulling. In sommige van de 
paalkuilen kwamen onderaan ook enkele zwaardere maaskeien voor. Dit natuurlijk grind dagzoomt 
onderaan het opgravingsterrein.  
Uit verscheidene sporen werden fragmenten van basalten maalstenen gerecupereerd. Er werden ook 
vier wetstenen aangetroffen die allemaal gebruikssporen vertoonden (Fig. 3). Het muurwerk van de 
waterput was (zonder mortel) opgetrokken uit op mekaar gestapelde licht gebogen mergelblokken. 
Hiervan werden twee stenen als een sample bijgehouden. Verder werden er ook nog fragmenten 
ijzerzandsteen, silex en arkose aangetroffen. De verschillende fragmenten polijststenen uit arkose of 

zandsteen komen voor met 
verschillende korrelgroottes, en op die 
manier met verschillende gradaties in 
ruwheid.     
 
Fig 3.: Wetstenen met gebruikssporen. 
 
 

Conclusie 
De vlakdekkende opgraving van het 
terrein aan de Schildstraat te Kleine-
Spouwen bevestigde in grote lijnen de 
vaststellingen die na afloop van het 
vooronderzoek werden opgetekend. 
Op het terrein van ca. 1 ha werd een 
deel van een inheems-Romeinse 

nederzetting opgegraven en aan de rand van deze nederzetting werden enkele graven aan getroffen.  
Hoewel verder onderzoek van het aardewerk in relatie tot de bodemsporen de chronologie 
waarschijnlijk kan verfijnen, lijkt ook de chronologische opdeling van de sporen in drie hoofdperioden 
voorlopig bevestigd. Een eerste en kleinste groep sporen en vondsten binnen de nederzetting 
dateert uit de late ijzertijd. Een eveneens beperkte groep sporen is in de vroeg-Romeinse periode 
(eerste eeuw n. Chr.) te plaatsen, en de overgrote meerderheid van de sporen in de nederzetting 
dateert uit de midden-Romeinse periode, d.w.z. uit de tweede helft van de 2de eeuw - eerste helft 3de 
eeuw. Alle nederzettingssporen hebben een zuidwest-noordoost oriëntatie.  
 

                                                           
34

 Collagen preservation: content of nitrogen <1%N.  Alternatieve techniek: measuring 14C in structural 
carbonates, Prof. dr. Tomasz Goslar, Poznań Radiocarbon Laboratory. 
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Behalve nederzettingssporen werden ook vier grafcontexten aangesneden. Twee van deze graven 
lijken op basis van hun ligging, vorm en het gedeponeerde aardewerk de oudste sporen van de 
nederzetting vooraf te gaan. Vermoedelijk zijn ze in de late ijzertijd thuis te brengen. De twee overige 
graven zijn net zoals de meerderheid van de nederzettingssporen in de tweede helft van de 2de eeuw 
– eerste helft 3de eeuw te dateren.  
Hoewel er geen directe bewijzen werden aangetroffen binnen het opgravingsareaal, blijft ook de 
aanwezigheid van een Gallo-Romeinse steenbouw structuur (villa) in de directe nabijheid van het 
opgravingsgebied een werkhypothese. Zoals werd vermeld (supra) werden op een aanpalende akker 
concentraties van Romeinse pannen, silexbrokken en mortel aangetroffen. 
 
Late ijzertijd 
De greppel omheen graf 1 was onvolledig bewaard en erg slecht zichtbaar, maar de herkenbare 
delen duidden op een trapeziumvormig graf met centrale bijzetting. Deze bijzetting bevatte een 
beperkte hoeveelheid houtskoolresten en dus wellicht maar een deel van de crematieresten. De 
greppel omheen graf 2 was rechthoekig. Binnenin was centraal ten opzichte van de korte zijde een 
bijzetting met deel van de crematieresten bewaard. In de greppel werden twee secundaire 
deposities aangetroffen. In de randgreppel werd op twee plaatsen een concentratie aan houtskool 
vastgesteld. In één geval werden daarin verbrande fragmenten in handgevormd aardewerk 
aangetroffen. In de tegenoverliggende greppel werden tussen het houtskool verspreide 
crematieresten vastgesteld. Het was niet mogelijk te bepalen of het hier bij de deposities gaat om 
één enkele handeling, waarbij een deel van de crematieresten en van de houtskool in de centrale 
grafkuil werd begraven, en de rest, vergezeld van aardewerk in de greppel, of dat het hier gaat om 
meerdere handelingen waarbij het grafmonument nog één of twee keer werd bezocht voor een 
tweede begraving of een depositie van aardewerk.  
 
Beide graven met randstructuren passen typologisch in de begravingstraditie van de late ijzertijd 
naar vroeg-Romeinse periode in het Maas-Demer-Scheldegebied35. Deze datering wordt ook door de 
14C-dateringen bevestigd. Het gaat om crematiegraven waarbij een deel van de brandstapelresten en 
wat crematieresten (vermoedelijk niet alle) samen in het graf werden gedeponeerd (Hiddink H. 
(2003) type C). Beide graven met randstructuur bevatten bijgaven onder de vorm van één of 
meerdere stukken onverbrand handgevormd aardewerk. Gezien de onvolledigheid van de 
randstructuur kunnen we geen uitspraak doen over het al dan niet aanwezig zijn van een toegang tot 
het monument.  
De beide omgreppelde graven vertonen als enige op het opgravingsterrein geen zuidwest-noordoost 
oriëntatie. Deze beide graven lijken de oudste sporen te zijn die werden aangetroffen binnen het 
opgravingsareaal.  
 
Vroeg-Romeinse bewoningssporen 
In het zuidoostelijk deel van het terrein, en bovenop de rug van de helling lagen woonstalhuizen 1 en 
2. Hoewel geen enkel spoor in relatie tot de woonstalhuizen 1 en 2 scherp dateerbare vondsten 
opleverde, mogen we ze op basis van de opbouw van het grondplan wellicht in de eerste eeuw van 
onze jaarrekening dateren. Deze huisplattegronden van woonstalhuizen passen in het type Alphen-
Ekeren, dat voornamelijk uit opgravingen in Nederlands Limburg en op de Zuid-Nederlandse 
zandgronden gekend is. Dit huistype, met een centrale rij aan diep ingegraven middenstaanders en 
aan één uiteinde twee dichter bij elkaar geplaatste palen, komt ook voor in Hoogeloon (NL) als 
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 HIDDINK 2003; DE CLERCQ & VAN DIERENDONCK 2008, p. 5-34. 
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huistype 1 (ca. 0 – 30 na Chr.)36 en in Nederweert (NL, Nederweert 1, Rosveld, p. 88)37. Net zoals de 
grafstructuren passen ze in de traditie van het Maas-Demer-Scheldegebied. 
Voor beide woonstalhuizen werd in minstens één paalkuil een secundaire vergraving vastgesteld met 
hierin vondsten als verbrand bot en metalen (ijzer en lood) artefacten. Mogelijk gaat het hier om 
deposities die in verband staan met het ritueel opgeven van een woonplaats of een erf.  
Over de eventuele relatie tussen de twee omgreppelde graven en de wellicht jongere 
nederzettingssporen blijven we in het ongewisse.  
 
Midden-Romeinse sporen 
Bewoningssporen - De Midden-Romeinse nederzetting werd aan de oostzijde begrensd door een 
dubbele greppel. Alle bewoningssporen bevinden zich boven deze greppel, in de buurt van de top 
van de helling. Aan de uiterste zuidzijde van de nederzetting scheidt een greppel een grafveldje van 
het bewoningsareaal. Er konden nog twee graven worden opgetekend. Vermoedelijk werden op deze 
plaats meerdere graven verploegd. De beide graven dateren net zoals de nederzetting uit de tweede 
helft van de 2de – begin 3de eeuw.  
 
Het tweeschepige woonstalhuis 3 bestond in totaal uit zeven middenstaanders. Deze waren minder 
zwaar uitgevoerd als deze uit de centrale palenrij van woonstalhuis 1 en 2. Het grondplan toont drie 
paren van dichter bij elkaar geplaatste palen, met vervolgens op de uiteinden aan één zijde een 
verder geplaatste paal en aan de andere zijde op dezelfde afstand twee wandpalen. Woonstalhuis 3 
vertoont sterke gelijkenis met de huizen van het type 2A te Hoogeloon (150 – 180 n. Chr.). Bij dit type 
huizen werd één middenstaander vervangen door één paar wandpalen. Ook in Nederweert zien we 
in de 2de en 3de eeuw een zevenpalige huisplattegrond waarbij zes palen in paren geschikt lijken.  
Een vierde cluster van paalsporen werd ten zuidoosten van woonstalhuis 3 aangetroffen. Aangezien 
de structuur hoger op de helling lag en de meeste sporen hier erg door de hellingserosie werden 
aangetast, kon slechts een deel van de plattegrond gereconstrueerd worden. Het grondplan van dit 
gebouw bleef dan ook te onvolledig voor vergelijking met gekende huisplattegronden.  
 
Beide greppels hadden hoofdzakelijk een zuidwest-noordoost verloop, wat overeen komt met de 
richting waarin ook alle gebouwen werden opgetrokken. Mogelijk deden deze greppels dienst als 
begrenzing van het bewoonde gebied van de nederzetting. Een laatste rest van een gelijkaardige 
greppel als S29 werd parallel aan deze eerste hoger op de helling aangetroffen. Hij lijkt in dit geval 
deel uit te maken van een grens omheen een grafveld, of afscheiding tussen de graven en de 
nederzetting. Alle gebouwsporen bevinden zich ten noodoosten van de greppels, en zijn hoger op de 
helling gelegen.  
 
Uitzonderingen zijn structuren die te maken hebben met artisanale activiteiten. Deze zijn aan beide 
zijden van de greppels gelegen, en aan de rand van de erosiegeul. Een greppel lijkt als afvoer voor de 
zone rond werkplaats 1 en kuil S42 te zijn gebruikt. Of de greppel een onderdeel uitmaakte van 
eventuele installaties voor de artisanale activiteit die in deze zone van het nederzettingsterrein werd 
uitgevoerd is niet duidelijk. De sterk met houtskool, aardewerk en slakken vervuilde vulling van de 
greppel ter hoogte van deze werkplaats kan ook van inspoeling afkomstig zijn. Sporen van artisanale 
activiteiten, en gebouwstructuren die hiermee in verband staan, bevinden zich allemaal ten zuiden 
van de bewoningssporen, en komen in de directe nabijheid ervan aan beide zijden van de greppels 
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 Met dank aan K. Jeneson (VU Amsterdam), ongepubliceerde informatie.  
37

 HIDDINK 2005, p. 83-88.
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voor. In de gerelateerde kuilen werden onder andere veel aardewerk, grote hoeveelheden 
metaalslakken (ijzer) en resten van ijzeren spijkers en krammen gevonden. Enkele kuilen bevatten 
zowel wetstenen als polijststenen. Deze vondsten doen, in combinatie met de resten van oventjes, 
denken aan metaalbewerking en ijzersmederij.  
 
Aan de oostgrens van het onderzoeksgebied situeerde zich, ietwat geïsoleerd ten opzichte van de 
overige sporen en op ca. 60 m van het dichtstbijzijnde gebouw, een hutkom. Zes kleinere, 
rechthoekige palen waren op elke hoek en in het midden van de lange zijdes geplaatst, telkens met 
de korte zijde naar het centrum van de structuur gedraaid. In het midden van de korte zijdes was aan 
beide zijden een zwaardere paal ingegraven. Het is niet duidelijk of het hier gaat om een structuur 
bestaande uit twee zware palen, en zes lichtere, of dat het om een hutkom van het zespostentype 
gaat, waarin binnenin een tweede structuur op basis van twee zware palen was opgetrokken.  
 
Gelijkaardige hutkommen zijn uit de regio ook bekend uit Neerharen-Rekem en uit Rosmeer. Op 
beide sites komen zespalige hutkommen voor die sporen van binnenconstructies vertonen. Deze 
lijken in verband te staan met het gebruik van de hutkom als werkplaats. Zowel te Neerharen-Rekem 
als in Rosmeer dateren de hutkommen uit de laat-Romeinse periode, nl. tussen de tweede helft van 
de vierde eeuw tot in de eerste helft van de vijfde eeuw38. Hoewel de meeste hutkommen uit de laat-
Romeinse periode dateren kwamen deze structuren ook voor die tijd voor op inheems-Romeinse 
erven. Een vroeg-Romeinse hutkom is bekend uit Wielsbeke-Vaarstraat en een eind 2de- begin 3de-
eeuwse uit Horst-Hoogveld (NL-Limburg)39. Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal is de 
hutkom van Kleine-Spouwen te dateren in de tweede helft van de 2de – begin 3de eeuw. De structuur 
ligt buiten het omgreppelde areaal van de nederzetting en werd door een waterput geflankeerd. 
 
Inheems Romeinse nederzetting en/of villaterrein? 
Uit het grondplan van de site blijkt duidelijk dat het hier slechts om een deel van een nederzetting 
gaat, met name de zuidwestelijke rand. Niet toevallig bevindt het onderzoeksterrein zich ook op het 
zuidwestelijke uiteinde van een afgeplatte leemrug die verder loopt in noordoostelijke richting. 
Gekende prospectievondsten op deze heuvelrug in overweging nemend, lijkt het ons aannemelijk dat 
de nederzetting zich nog verder in noordelijke en noordwestelijke richting uitstrekte.  
In het grondplan van de nederzetting noch in de ingezamelde materiële resten waren directe 
aanwijzingen te vinden voor de aanwezigheid van volledig of gedeeltelijk in steenbouw uitgevoerde 
gebouwen. Het sporenbestand sluit aan bij het gekende beeld voor een inheems-Romeinse 
nederzetting in de Limburgse leemzone.  
Er werden tijdens de opgraving geen mortelresten, geen muurpleister, geen gezaagd of bekapt 
natuursteen bouwmateriaal, en erg weinig silex aangetroffen. Ook het bouwmateriaal in terra cotta, 
voornamelijk tegulae, was eerder schaars. Voorlopig zijn de enige aanwijzingen voor de eventuele 
aanwezigheid van steenbouw (fundamenten) op deze site prospectievondsten die silex en mortel 
vermelden op een aanpalende akker langs het verdere verloop van de Schildstraat heuvelopwaarts. 
De combinatie van inheems-Romeinse gebouwen met villagebouwen zou echter niet ongewoon zijn. 
Ook bijvoorbeeld in Neerharen-Rekem, Kerkrade-Holzkuil (N) of Hoogeloon (N) komt inheems-
Romeinse bebouwing voor, zowel als een voorganger van het villadomein, evenals als een tijdgenoot 
er van. 
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