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INLEIDING
Voorliggende nota behandelt de resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek dat uitgevoerd werd
naar aanleiding van het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een wooncomplex aan de
Hasseltsesteenweg 48-50 te Tongeren (prov. Limburg).
Aangezien het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem op het moment van de aanvraag niet
volledig kon worden uitgevoerd, werd conform onderafdeling 7 van het Onroerend Erfgoeddecreet een
archeologienota met uitgesteld traject opgemaakt en bij het Agentschap Onroerend Erfgoed gemeld door ARON
bv. Deze archeologienota, die ID 37381 meekreeg, werd door Onroerend Erfgoed in akte genomen met als
voorwaarde dat het naleven van het voorgestelde Programma van Maatregelen en het naleven van het Onroerend
Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 als voorwaarden in de afgeleverde vergunning werden opgenomen.
Het vooronderzoek met ingreep in de bodem dat uitgevoerd werd, betrof een proefsleuvenonderzoek
(2021D273). De resultaten van dit onderzoek worden omschreven in Deel 1 van deze nota. Op basis hiervan wordt
er geen verder onderzoek geadviseerd, wat beargumenteerd wordt in Deel 2.

1

Driesen e.a. 2017; https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/3738.
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DEEL 1. VERSLAG VAN RESULTATEN
HOOFDSTUK 1. HET ONDERZOEKSGEBIED
1. Situering onderzoeksgebied
Het projectgebied ligt aan de Hasseltsesteenweg 48-50, tussen de kruispunten van deze steenweg met resp. de
Legioenenlaan en de Kanjelstraat. Behalve op de Hasseltsesteenweg sluit het terrein aan de achterzijde aan op
laatstgenoemde straat. Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 2353 m² en is kadastraal gekend als
Tongeren, 7de afdeling, sectie A, 557E,557F, 557G, 558H2, 558R2, 564F. Het ligt onderaan Broekberg, aan de voet
van de Romeinse stadsmuur en op ca. 200 m van de gedempte middeleeuwse stadsgracht, waarvan het tracé in
deze zone wordt hernomen door de Eeuwfeest- en Pliniuswal. Waar de Hasseltsesteenweg bovenaan Broekberg
de gracht bereikt, lag de middeleeuwse Hemelingenpoort die in de 19 de eeuw werd afgebroken.
Het projectgebied bevatte tot voor kort twee woningen aan de Hasseltsesteenweg en wat bijgebouwen (garage,
schuurtjes) in het achterliggende tuingedeelte, verscholen onder de talrijke bomen (Afb. 1).

Afb. 1: Kleurenorthofotomozaïek ‘situatie 2017’ met aanduiding van het projectgebied in het rood.

Het projectgebied ligt onderaan de noordrand van de heuvelrug waarop de Romeinse en middeleeuwse stad zich
ontwikkelde en die de waterscheidingslijn vormt tussen het Demerbekken aan de noordzijde en het Maasbekken
ten zuiden ervan. Aan de noordzijde is de overgang tussen rug en lagergelegen brongebied (Fonteinbeek) abrupt,
in het zuiden daarentegen is de overgang naar de Jekervallei meer geleidelijk (Afb. 2). Het TAW-niveau van het
projectgebied bedraagt ca. 85 m, de Eeuwfeestwal is 250 m ten zuidoosten gelegen en ligt op ca 102 m. Het
hoogste punt in de stad nabij de Watertorenstraat ligt op ca. 109 m TAW. Het projectgebied ligt ca. 300 m ten
noordwesten hiervan, aan de voet van een inham in de heuvelrug (Afb. 3). Het terrein daalt zo in westelijke
richting, van ca. 87,15 m TAW aan de Hasseltsesteenweg (NO) tot ca. 83,84 m TAW (NW) en 85,20 m TAW (ZW).
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Afb. 2: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het projectgebied in het rood.

Afb. 3: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het projectgebied in het rood.
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Afb. 4: Uittreksel uit de topografische kaart in combinatie met de traditionele landschappen (olijfgroen = Droog-Haspengouw;
grijs = stedelijke agglomeratie; blauw = Jekervallei), met afbakening van het projectgebied in het rood.

Volgens de traditionele classificatie van landschappen in Vlaanderen ligt Tongeren in Droog-Haspengouw, meer
bepaald in het zgn. boomgaardengebied van Borgloon-Tongeren. De huidige stedelijke agglomeratie ligt vnl. ten
noorden van de Jekervallei, met uitbreidingen in de vallei zelf (Afb. 4). De overgang van droog naar vochtig
Haspengouw ligt noordwaarts van Tongeren, grosso modo op een oost-west lijn tussen Bilzen en Sint-Truiden. In
termen van geomorfologische eenheden vertegenwoordigt de Jekervallei – zelf ook een kleine geomorfologische
eenheid -, de scheidingslijn tussen ‘Het Plateau van Droog-Haspengouw’ ten zuiden en ‘Vochtig Haspengouw’ ten
noorden. Het eerstgenoemde landschap is eerder vlak met weinig actieve rivieren en een netwerk van ZZO-NNW
droogdalen, het laatstgenoemde gekenmerkt door brede vlakdalen met soms een moerassige alluviale vlakte. De
tertiaire klei onder het leemdek doet talrijke bronnen ontstaan.2
De tertiair geologische kaart duidt ter hoogte van het onderzoeksterrein de formatie van Sint-Huibrechts-Hern
aan (Afb. 5, paars). Deze Formatie, samen met de Formatie van Borgloon onderdeel van de groep van Tongeren,
omvat het Lid van Grimmertingen en van Neerrepen. Beide leden zijn zandige afzettingen: de oudere zeer fijne
zanden van Grimmertingen zijn afgezet in de zee en zijn kleiig, glauconiet- en glimmerhoudend, de jongere
groenige zanden van Neerrepen daarentegen zijn afgezet tijdens een opheffingsfase en zijn grover, losser, zandiger
en vertonen stromingsstructuren.
Uit de Quartairgeologische kaart (Afb. 6) blijkt dat het projectgebied op het raakvlak ligt tussen een leempakket
van 1 tot 4 m dik en een zone zandige leem, in de vorm van een afwisseling van dunne laagjes zand en leem. Deze
pakketten liggen aan de randen van en in de brede valleien. De leempakketten uit het pleistoceen en holoceen
hebben elke hun karakteristieken. De Henegouwenleem uit het Saalien is zandig en heeft een bandenstructuur
met rode, beige en lichtgrijze kleuren. Talrijk aanwezige zwarte deeltjes wijzen op mangaanneerslag. In deze leem
vormt zich tijdens het Eemien de roodbruine Rocourtbodem. Deze bodem wordt afgedekt door het volgende
leempakket, de zgn. Haspengouwleem. Deze leem, of löss, uit het Weichseliaan is gelaagd, gekenmerkt door
talrijke vorstbodems en grijzer in voorkomen dan de voorgaande. Bovenaan deze leem komt de Kesseltbodem

2

Vanstraelen A., Toelichting bij de Quartairgeologische kaart. Kaartblad 34-Tongeren, Leuven, 2000.
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voor. Beide pakkettenleem zijn zeer gelijkend en niet altijd van elkaar te onderscheiden, zeker wanneer de
karakteristieke bodemvormig ontbreekt.
Tenslotte vermelden wij als jongste leempakket de Brabantleem, een bruine korrelige leem met verschillende
herkenbare horizonten (zoals bijv. de Eltviller Tuf-aslaag of de Tongenhorizont van Nagelbeek). Het bovenste
pakket van de Brabantleem is een ontkalkte bruine leem. In de Jekervallei is er sprake van Jekeralluvium (met
veensubstraat), dat bovenop de Tertiaire basis vooral bestaat uit lemen en kleien.3
De bodemkaart geeft voor het projectgebied voornamelijk een OB-grond weer, dit zijn antropogeen gewijzigde –
in dit geval bebouwde – gronden (Afb. 7). Een fractie van het terrein aan de zuidwestzijde ligt in een zone van
vergraven OT-bodem.
Extrapolatie met de gekarteerde bodemtypes in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied laat
veronderstellen dat het terrein oorspronkelijk gekenmerkt werd door SAx- en/of Abp-bodems. Eerstgenoemde is
een zeer droge tot matig natte lemig zandbodem met onbepaald profiel (het oorspronkelijke podzolachtige profiel
is door menselijk ingrijpen verwerkt). Het Abp-bodemtype, een droge leembodem zonder profiel, omvat leem die
van de hellingen is geërodeerd en als colluvium in lagergelegen depressies voorkomt.4
Hellingsafwaarts, richting het noorden, is er sprake van Afp-bodems, zijnde sterk of zeer sterk gleyige gronden op
lemig materiaal met een reductiehorizont. Die gronden zonder profiel zijn vervat met gleyverschijnselen
beginnend op 30 cm diepte en een gereduceerde horizont op minder dan 80 cm. De texturele samenstelling van
deze bodem varieert van zandig leem tot kleiig leem. De nattere varianten vertonen gleyverschijnselen op minder
dan 30 cm en een reductiehorizont op minder dan 80 cm. Deze gronden beslaan smalle stroken in de beekvalleien,
vooral langs de bovenloop van de verschillende beken.

Afb. 5: Uittreksel uit de Tertiaire kaart met afbakening van het projectgebied in het rood, de Formatie van St.-Huibrechts-Hern
(paars), de Formatie van Maastricht (groen), de Formatie van Borgloon (roze), de Formatie van Heers (geel) en de Formatie van
Bilzen (blauw).

3
4

De Geyter 2001; Verstraelen 2000.
Van Ranst e.a. 2000.
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Afb. 6: Uittreksel uit de Quartair profieltypekaart kaartblad 34-35 Tongeren met aanduiding van het projectgebied(rood), het
leempakket van 4-10 m dik (oranjebruin), het leempakket van 1-4 m dik (oker), het Jekeralluvium (blauw) en zandige leem
(groen).

Afb. 7: Uittreksel uit de Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied in het rood.
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Historisch gezien bevindt het projectgebied zich buiten de Romeinse stadsomwalling uit de 2 e eeuw en de
verkleinde omwalling uit de 4e eeuw (Afb. 8). Voor het gebruik van het projectgebied in de laat-Romeinsevroegmiddeleeuwse periode ontbreken alle aanwijzingen.
Het projectgebied ligt ook gedurende de middeleeuwen buiten de nieuwe stadsversterkingen (Afb.9). De eerste
verwijzing in de bronnen naar de Kanjelstraat – de Hasseltsesteenweg bestaat dan nog niet – is super canele en
dateert van 1385. In de volgende eeuwen duikt de straat afwisselend op als ‘op den caengel’ (1414), ‘pascue die
grote cangele’ (16de eeuw) en ‘canjelstraat’ (1697).
In tegenstelling tot de Romeinse muur was de middeleeuwse stadswal bovenaan Broekberg voorzien van een
poort. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat tussen de oprichting van de wallen in de 13 de eeuw en de
aanleg van de Hasseltsesteenweg in de 18de eeuw, het verkeer helemaal niet via Broekberg verliep: eenmaal buiten
de poort namen reizigers een bocht via de Keverstraat en om zich noordwaarts te begeven. Tot de aanleg van de
steenweg lag het projectgebied niet langs een grote weg.
De eerste bruikbare cartografische bron die ons ter beschikking staat, is de prekadastrale kaart van de stadsvrijheid
van Tongeren van 1732 (Afb. 10). Het terrein sluit aan op de Hasseltsesteenweg, die in 1715 werd aangelegd en
in 1739 werd gekasseid. Langsheen die steenweg loopt bij het projectgebied een smal langgerekt gebouw waarvan
de aard onbekend is. Dit gebouw heeft op recentere kaarten plaatsgemaakt voor een T-vormig gebouw (Afb. 11).
Vanaf de 18de eeuw tot op heden blijft de straatzijde aan de Hasseltsesteenweg bebouwd. De bijgebouwen in de
achterliggende tuinzone worden pas gekarteerd op de topografische kaart van 1989 (Afb. 12).

Afb. 8: Romeins stadsplan van Tongeren met aanduiding van de locatie van het projectgebied (groen).
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Afb. 9: Primair kadasterplan van 1827 van Tongeren met aanduiding van de middeleeuwse versterkingen
(zwart: stadsmuur; donkergrijs gearceerd: stadswal; lichtgrijs gearceerd: stadsgracht), van het monasterium
in zijn 9de eeuwse vorm (voloranje) met 12de eeuwse uitbreiding (gearceerd oranje) en van het projectgebied (rood).

Afb. 10: Detail uit de prekadastrale kaart van de stadsvrijheid van Tongeren van 1732 met aanduiding van het projectgebied
(rood).
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Afb. 11: Detail uit het kadasterplan van 1846 met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood.

Afb. 12 : Detail uit de topografische kaart uit 1989 met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood.
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2. Archeologische voorkennis
Op het onderzoeksterrein werd tot heden wel/geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wel zijn een aantal
vindplaatsen en zgn. gebeurtenissen opgenomen die vlakbij het projectgebied liggen (Afb. 13):
Bij de vindplaatsen gaat het om:
-

CAI 980816 – ‘Kanjelstraat II’: Op het terrein werden 7 landschappelijke profielputten gezet. 5
Profielputten hadden onder de bouwvoor een ophoging met onder meer recent bouwpuin. De dikte van
deze ophoging varieerde van 95 cm tot 1,70 m. In 2 proefputten konden alluviale afzettingen vastgesteld
worden en in 1 proefput veen.

-

CAI 207932, 51776 & 51777 - ‘Romeinse stadsomwalling’: 2de eeuwse Romeinse stadsmuur.

-

CAI 220099 – ‘Watertorenstraat: Dit terrein lag in Romeinse tijd binnen de stadsmuur, die zowel in de 2 de
als de 4de eeuw n. Chr. op de westelijke rand van het terrein lag. In relatie tot de Romeinse stedelijke
verkeersinfrastructuur is de locatie te situeren op de noordwestrand van de gekende omvang van het
stratengrid. Wel buiten de middeleeuwse stad, op ca 30. m van de buitenrand van de stadsgracht die in
deze zone, tussen de (in de 19de eeuw afgebroken) Hemelingenpoort en Kruis-/Sint-Truiderpoort,
overeenkomt met de huidige Eeuwfeestwal.
Naar aanleiding van de sloop van bestaande schoolgebouwen en bijgebouwen, de verwijdering van
verhardingen, de bouw van drie schoolblokken en omgevingsaanleg en andere gebouwen voerde ARON
een bureauonderzoek en proefputtenonderzoek (11 proefputten) uit. Voor het terrein werd besloten dat
een vervolgonderzoek over de volledige oppervlakte noodzakelijk is.

-

CAI 211760 – ‘Caesarlaan’: op een grotendeels verstoord terrein werden bij de archeologische
begeleiding van een bouwwerf 15 postmiddeleeuwse scherven aangetroffen.

Verder zijn hogerop Broekberg, binnenin de Romeinse stad, een aantal vindplaatsen langsheen de
Hasseltsesteenweg opgenomen. Gezien deze binnen de stadsomwalling gelegen zijn wordt hier niet verder op
ingegaan. Het gaat ondermeer om:
-

CAI 165055 – ‘Broek III’: vondst van Romeinse houten schrijftabletten, 2 stiften en andere houten
fragmenten op de hoek van de Eeuwfeestwal en de Hasseltsesteenweg in 1936.

-

CAI 165056 – ‘Broek IV’: vondst van Romeinse houten schrijftabletten op de hoek van de Eeuwfeestwal
en de Hasseltsesteenweg in 1937.

-

CAI 165057 – ‘Broek V’: idem, in 1938.

-

CAI 162837 –‘Broek I-III-VI: vondstconcentratie organisch vondsmateriaal (w.o. houten schrijftafeltjes).

-

CAI 700402 – ‘Broekberg’: pakketten van een Romeins stort, ca. 69-150 na Chr.

Nabij het projectgebied zijn ook twee ‘gebeurtenissen’ geregistreerd:
-

ten zuidwesten van projectgebied, bij de school, Kanjelstraat 1: controle van werkzaamheden door Jan
Box in 2014: vaststelling van recente ophoging;
ten oosten van het projectgebied, aan de Hasseltsesteenweg 28-28B: controle van een bouwput door A.
Vanderhoeven in 2000: De put, waarin geen archeologische sporen in situ meer voorkwamen, was in het
verleden uitgegraven (misschien voor zandwinning) en daarna terug opgevuld met een drie meter dik
grondpakket.
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Een interessante maar verder ongesubstantieerde toponymische veronderstelling betreft de herkomst van de
naam Kanjelstraat. Ulrix en Paquay wezen reeds in hun Glossaire op de Latijnse herkomst – canalis – van het
woord Kanjel en Stevens opperde hierop verderbouwend de idee dat de stadsmuur in deze zone misschien door
een soort verdedigingskanaal/grachten de stadsmuur was beschermd, gevoed door de St-Lutgartbron bij
Beukenberg en de Heiligbron aan de Bilzersteenweg.5 Los van een toponymische link met gracht/kanaal kan men
zich afvragen of de Kanjelstraat (aan weerszijden van de Hasseltsesteenweg), te samen met enkele oude
perceelscheidingen in het verlengde, geen relicten zijn die de rand aanduiden van de grachtenzone vóór de
Romeinse stadsmuur, of althans van een strook grond die vóór de muur moest vrijgehouden worden. Of een
dergelijke voorziening nodig/gewenst was op de rand van een lagergelegen, nat brongebied, is maar de vraag.

Afb. 13: Detail uit de kadasterkaart met aanduiding van vindplaatsen (lichtblauw) en gebeurtenissen (groen) uit de Centrale
Archeologische Inventaris en het projectgebied (rood).

5

Ulrix e.a. 1907; Stevens A. in Helsen e.a. 1988, 12.
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3. Geplande bodemingrepen
De initiatiefnemer plant de bouw van 12 sociale appartementen met bijhorende parking op een 2353 m2 groot
terrein langs de Hasseltsesteenweg te Tongeren (Afb. 14). Voorafgaand aan deze nieuwbouw zullen de bestaande
woningen en bijgebouwen worden afgebroken.
De plannen werden sinds het indienen van de archeologienota aangepast. Er werd afgezien van het bouwen van
een kelderverdieping ter hoogte van de Hasseltsesteenweg. Daarnaast wordt de gehele westhelft als parkzone
ingericht, waar er eerst sprake was van twee parallelle rijen parkeergarages.
Afbraak woningen, bijgebouwen en verhardingen
Voorafgaand aan de bouw van de appartementen zullen enkele verhardingen (150 m2) die achter de bestaande
woningen liggen, verwijderd worden. De bestaande begroeiing onder de vorm van kleine bomen en struiken wordt
gerooid. Vervolgens worden de bestaande woningen met een gezamenlijke oppervlakte van 320 m 2 (nummer 48
en 50) gesloopt, gevolgd door de uitbraak van de kelders. Volgens het plan van de bestaande toestand bedraagt
de oppervlakte van deze kelders ca. 32 m².
Deze bodemingrepen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.
Sociale appartementen en parkeergarages
De sociale appartementen bestaan uit 3 blokken. Blok A (190 m²) werd initieel voorzien van een volwaardig
ondergronds niveau, maar dit werd in de nieuwe plannen beperkt tot een kelderruimte ter hoogte van de
bestaande kelder. Deze zou een maximale diepte bereiken van ca. 3,5 m onder het huidige straatniveau. Blok B
(115 m²) en C (116 m²) worden niet uitgerust met een kelder. Hier wordt een maximale verstoring tot 1 m onder
het maaiveld verwacht. Alle drie de gebouwen zijn voorzien van lokale funderingssleuven en balken die een diepte
tussen 0,8 en 1 m bereiken.
Aan de achterzijde van het projectgebied wordt een parkgebied (ca. 984 m²) voorzien. Hiervoor wordt de aanleg
van gras voorzien en kunnen er lokaal struiken of kleine bomen aangeplant worden. Voor het aanleggen van de
grasstrook kan een maximale verstoring tot ca. 0,3 m verwacht worden. Het aanplanten van planten of bomen
kan lokaal een verstoring van 0,8 tot 1 m met zich meebrengen.
De bodemingrepen voor de bouw van de appartementen en bijhorende parkeergarages zullen machinaal
gebeuren d.m.v. een graafmachine.
Verhardingen
Er zullen twee soorten verhardingen aangelegd worden. Enerzijds voorziet men verhardingen naast de
woonblokken en enkele terrassen in niet waterdoorlatende klinkers. Anderzijds plant men de aanleg van een
tuinpad en brandweg in grasdallen. De bodemimgreep voor de aanleg van deze verhardingen wordt geschat op
ca. 20-30 cm.
De bodemingrepen voor de aanleg van de verhardingen zullen machinaal gebeuren d.m.v. een graafmachine.
Nutsleidingen en infiltratieputten
Een aantal bodemingrepen i.h.k.v. riolering (wc, regenwater, vuil water, buffering) en de aanleg van 4 putten, m.n.
3 infiltratieputten (elk ca. 4810 l) en een regenwaterput van 10000 L). De totale oppervlakte van de bodemingreep
voor deze 4 putten is ca. 40 m², de diepte ervan bedraagt waarschijnlijk 2-3 m onder maaiveld. Deze putten
bevinden zich ten zuiden van de bebouwing.
De bodemingrepen voor het trekken van de nutsleidingen en de aanleg van de infiltratieputten zullen machinaal
gebeuren d.m.v. een graafmachine.
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Afb. 14 en 15: Algemeen inplantingsplan van het projectgebied en plannen van de nieuwe bouwblokken A-B-C, niveau 0 (Bron:
DFM Architectural Office).

4. In akte genomen maatregelen
Uitgaande van bovenstaande gegevens werd in de in akte genomen archeologienota (ID 3738)6 bijkomend
vooronderzoek geadviseerd.
Deze dient te bestaan uit een proefsleuven- en proefputtenonderzoek.
Deze archeologienota werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed bekrachtigd zonder bijkomende voorwaarden.

6

Driesen e.a. 2017; https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/3738.
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HOOFDSTUK 2. PROEFSLEUVENONDERZOEK
1. Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Onderdeel van het
onderzoek

Proefsleuven en proefputten

Projectcode

2021D273

Naam en
erkenningsnummer
archeoloog

Patrick Reygel
OE/ERK/Archeoloog/2015/00092
ARON bv Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006

Andere actoren en
specialisten:

Functie

Naam

Projectleider

Petra Driesen

Veldwerkleider
Assistent-archeoloog

Patrick Reygel
Maxim Hoebreckx

Aardewerkspecialist

De Winter Natasja
Elke Wesemael

Extern wetenschappelijk
advies

Nvt.

Nvt.

Locatiegegevens

Limburg, Tongeren, Hasseltsesteenweg 48-50

Bounding box coördinaten

xMin, yMin: 226696.42,164115.58; xMax, yMax: 226809.31,164205.68

Oppervlakte

Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 2353 m 2.

Kadasternummers

Tongeren:
7de afdeling, sectie A, nrs. 557E, 557F, 557G, 558H2, 558R2, 564F

Thesaurusthermen7

7

Tongeren, Hasseltsesteenweg, proefsleuvenonderzoek
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Afb. 16: Kadastraal plan met perceelgrenzen en afbakening van het projectgebied (rood).

Afb. 17: Uittreksel uit de topografische kaart met afbakening van het projectgebied (rood) (Uittreksels uit Cartoweb.be met
toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).
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1.2 Onderzoeksvragen en randvoorwaarden
Doel van het proefsleuvenonderzoek is het opsporen, registreren, determineren en waarderen van historische
sites. Hierbij ligt de klemtoon op de potentiële aanwezigheid van mogelijke Romeinse sporen.
Verder wordt de potentiële impact van toekomstige geplande werken op de al dan niet goed bewaarde bodems
en het mogelijke aanwezige archeologisch erfgoed ingeschat. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden
gezocht worden om in situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden
geformuleerd voor een vervolgonderzoek.
In onderstaande tekst worden – indien van toepassing – minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord:
-

-

Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Wat is de relatie tussen de bodem, de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, ...
) en de archeologische sporen?
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiele afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja,
waarom? Zo nee, waarom niet?
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van
een erf/nederzetting?
Zijn er archeologische sporen of vondsten aangetroffen die in verband gebracht kunnen worden met
archeologische sites in de omgeving, o.a. de genivelleerde Romeinse tumulus die in de omgeving lag?
Zijn er andere indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja: Wat is de omvang van het
grafveld? Komen er oversnijdingen voor? Wat is het, geschatte, aantal individuen?
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja,
waarom? Zo nee, waarom niet?
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Wat is bewaringstoestand van deze vindplaatsen?
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Wat is de potentiële impact van de geplande bodemingrepen op de waardevolle archeologische
vindplaatsen?
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor
het vervolgonderzoek?
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig?
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
Wat is de aard van een aanvullend onderzoek? Hoe wordt deze best uitgevoerd en wat is de kostprijs
hiervan?
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1.3 Werkwijze, verloop en actoren
Op 23 april 2021 werd via het archeologieportaal bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een melding van de
aanvang van het onderzoek ingediend met referentie ID 4661.
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 29 april 2021. Patrick Reygel was de veldwerkleider en Maxim
Hoebreckx (beide ARON bv) was aanwezig als assistent-archeoloog. De graafwerken werden uitgevoerd door de
firma De Coster NV. Petra Driesen (ARON bv) volgde het project intern op. De werken werden bezocht door de
stadsarcheoloog van Tongeren, Dirk Pauwels. Onmiddellijk na registratie werden de proefsleuven gedicht omwille
van veiligheidsoverwegingen. Het assessment werd geschreven door Maxim Hoebreckx, Petra Driesen en Elke
Wesemael. Het aardewerk werd door Natasja De Winter gewaardeerd in functie van het dateren van de
aangetroffen sporen.
Voorafgaandelijk aan het proefsleuvenonderzoek werd de bestaande bebouwing aan de Hasseltsesteenweg
afgebroken.
Het programma van maatregelen, zoals omschreven in de in akte genomen archeologienota (ID 3738), voorzag in
een proefsleuvenonderzoek waarbij 3 proefsleuven dienden aangelegd te worden in de onbebouwde zones. De
proefsleuven dienden met de helling mee (NW-ZO) georiënteerd te zijn. De eerste proefsleuf moest worden
aangelegd net achter de huidige gebouwen aan de staatzijde en dus tussen de toekomstige blokken B en C. Dit
komt overeen met de plaats waar oorspronkelijk terrasverhardingen waren aangelegd. De tweede en derde
proefsleuf met eenzelfde oriëntatie, nl. noordwest-zuidoost, waren in de achterliggende tuin voorzien. Dit zou
neerkomen op 5,2 % (123 m²) van het terrein. Indien het aanleggen van de proefsleuven door de diepte van het
archeologisch vlak niet mogelijk zou zijn, kon er geopteerd worden om in de plaats 4 proefputten aan te leggen.
Het programma van maatregelen werd tijdens het uitgevoerde vooronderzoek grotendeels gevolgd (Afb. 18).
Hierbij werd een combinatie van de vooropgestelde methodiek toegepast. In PP1 bleek dat het relevante
archeologisch vlak diep gelegen was (meer dan 2 m). Omwille van deze reden werd geopteerd om over te
schakelen op proefputten, dewelke aangelegd werden ter hoogte van de voorziene proefsleuven, namelijk twee
proefputten (PP1 en PP2) in de zuidwesthelft van het terrein, PP3 net ten westen van de bebouwing aan de
Hasseltsesteenweg en PP4 centraal op het terrein. Deze laatste werd aangelegd met de intentie om de
stratigrafische relaties tussen de proefputten te bevestigen.
Nadien werd PP2 uitgebreid tot een verkorte sleuf (SL2) om een beter beeld te verkrijgen op de waargenomen
gelaagdheid. Hierbij werd de sleuf aangelegd tot op ca. 2 m diepte over een lengte van ca. 10 m. In het laag gelegen
deel in het noorden van het terrein werd de aanleg van deze proefsleuf gestaakt omwille van veiligheidsredenen,
gezien het relevante archeologische vlak hier op meer dan 2 m diepte lag. Weliswaar werd de opbouw van het
terrein in deze zone wel geregistreerd in PP1, waardoor een beeld kon worden bekomen van de stratigrafie over
de gehele helling.
In de proefputten werd een profielkolom geregistreerd om de bodemopbouw te kunnen bepalen. De
profielkolommen zijn gezet tot een maximale diepte van 2,4 m. De relevante delen van de putwandprofielen
werden over een breedte van minimaal 1 meter opgeschoond en geregistreerd, conform de bepalingen in
Hoofdstuk 10 van de Code van Goede Praktijk. In SL2 werd het integrale profiel over de gehele lengte van de sleuf
geregistreerd. Alle profielen werden als referentieprofiel geselecteerd.
De aanleg van de proefputten en sleuf gebeurde machinaal door middel van een 16 ton kraan op rupsbanden
voorzien van een platte graafbak van 2m breed.
Er kwamen gedurende het onderzoek 14 archeologische sporen aan het licht. Deze werden geregistreerd conform
CGP 8.6. Alle sporen waren als laag te benoemen, die in de profielen werden geregistreerd. Bijkomende sporen
in de moederbodem werden niet vastgesteld. Daarnaast werden 6 vondstnummers uitgeschreven en werd één
grondstaal ingezameld uit S13 (V7).
De veldarcheologen waren voorzien van het gebruikelijk handgerief om een kwalitatief en een correct
archeologisch onderzoek uit te voeren. Voor de registratie van profielen, sleuven, putten, sporen en vondsten was
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een Nikon D3200 fotocamera, een schaallat, een bodemkundig meetlint, een noordpijl en een fotobord
beschikbaar, voorzien van de correcte informatie (CGP 6.7). De analoge registratie werd op het terrein uitgevoerd
conform CGP 8.6. Daarnaast had het veldteam de beschikking over een Leica GPS. Alle profielputten, proefsleuven
en profielkolommen, sporen en coupes werden ingemeten door middel van deze GPS, met de planimetrie in
Lambert coördinaten (ESPG:31370), altimetrie ten opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing, conform CGP
6.3.
De GPS opmetingen werden uitgelezen in AutoCAD. De gegevens werden verwerkt om de gevraagde plannen
(sleuvenplannen, transecten) op te leveren die conform CGP 6.3 werden opgesteld.8 De profieltekeningen werden
gedurende de verwerking gedigitaliseerd in AutoCAD, conform CGP 6.4 en CGP 6.59. GIS-bestanden werden
opgemaakt in QGis.
Bij de uitwerking van het onderzoek werden sporen- en vondstenlijsten opgemaakt. De foto’s werden op zo’n
manier hernoemd opdat de benaming van de foto’s de gegevens uit de fotolijst omvat (CGP 6.11). In de bijlagen
is een overzicht van de mappenstructuur met benaming van de foto’s weergegeven.

Afb. 18: Sleuven- en proefputtenplan geprojecteerd op bestaande toestand (Aron bv, dd. 10/05/2021, 2021D273).

8
9

Zie bijlagen.
Zie bijlagen.
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Afb. 19: Zicht op de aanleg van PP1 in het westen van het terrein (Aron bv, dd. 29/04/2021, 2021D273).

Afb. 20: Zicht op de situatie na de afbraak van de bebouwing. Onder de geotextiel bevindt zich het niveau tot
waar de afbraak heeft plaatsgevonden (Aron bv, dd. 29/04/2021, 2021D273).

Afb. 21: Zicht op de locatie van PP4, centraal op het terrein (Aron bv, dd. 29/04/2021, 2021D273).
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2. Assessment
2.1 Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied
2.1.1 Beschrijving
In het centrale en westelijke deel van het terrein (PP1, 2 en 4 (Afb. 22, 23a & b en 25)) werd een bouwvoor (Ap)
met een dikte tussen 40 en 80 cm vastgesteld, dewelke bestond uit donkergrijze zandleem met een bijmenging
van houtskool, steenkool en baksteenfragmenten. Ter hoogte van PP1 en 2 was er in deze bouwvoor sprake van
veel beworteling.
Onder deze bouwvoor werd een postmiddeleeuws ophogingspakket (S1, 14) vastgesteld dat bestond uit
donkergrijze zandleem met een bijmenging van houtskool, steenkool, baksteenfragmenten en mortel. Dit pakket
had een wisselende dikte, van ca. 60 cm in PP1 tot ca. 40 cm in PP2 en PP4. Deze dekte een Romeinse gelaagdheid
af, waarin enige variatie tussen de proefputten kan worden vastgesteld.
In PP1 betrof het een opeenvolging van drie lagen (S2, 3 en 4), dewelke samen een diepte bereikten van ca. 230
cm –mv (81,3 m TAW). In SL2 was deze gelaagdheid deels verstoord en opgevuld met een postmiddeleeuwse laag
(S7). Waar het bodemprofiel in deze sleuf het best bewaard was – ter hoogte van PP 2 -, konden drie lagen van
Romeinse oorsprong onderscheiden worden (S2, 5 en 6). Deze bereikten een maximale diepte van ca. 200 cm –
mv (82 m TAW op het laagste punt). De lagen volgden de helling en werden niet dikker helling afwaarts. In PP4
werd onder de postmiddeleeuwse ophoging (S1 en 10) een Romeinse laag (S11) vastgesteld. Hier werd de
onderzijde van dit antropogene niveau niet bereikt, wat aangeeft dat de moederbodem hier dieper ligt dan 200
cm – mv (82,5 m TAW).
In PP3 (Afb. 24), gelegen aan de oostzijde ter hoogte van de recent afgebroken bebouwing aan de
Hasseltsesteenweg, was de bouwvoor niet bewaard. Hier werd een gelaagdheid van bouwpuin aangetroffen tot
op een diepte van 120 cm –mv (84,6 m TAW). Hieronder werd een donkerbruingrijs postmiddeleeuws pakket (S8)
vastgesteld met een bijmenging van houtskool, kalk, steenkool en kiezel. Deze bereikte een diepte van 180 cm –
mv (84 m TAW). Hieronder bevond zich een bruingrijze laag (S9) van Romeinse oorsprong met een bijmenging van
kalk, bouwceramiek, houtskool en kiezel. Gezien de watertafel aan de onderzijde van de put werd aangesneden
op een diepte van ca. 230 cm – mv is het onduidelijk of er hieronder nog Romeinse lagen zijn bewaard en op welke
diepte de moederbodem zich bevindt.
Onder deze antropogene lagen werd in de laagst gelegen profielput (PP1) veen aangesneden met een donkergrijze
tot zwarte kleur. In het veen werd een bijmenging van houtskool en organische resten vastgesteld. In de hoger
gelegen PP2 werd colluvium aangesneden. Deze bestond uit lichtbruine leem met roestvlekken en een bijmenging
van houtskool, verbrande leem, spikkels bouwceramiek, dierlijk bot en aardewerk. In de overige putten werd de
moederbodem niet bereikt.
De watertafel werd in nagenoeg alle putten bereikt, met name op een diepte tussen 240 en 220 cm –mv, waardoor
verdiepen onmogelijk werd.
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Ap
Ap
S14

S5

S1

S2
S2
S6
S3

Alluvium

S4
Veen
Afb. 22 en 23a: PP1 en 2 met aanduiding van de aangesneden lagen (Aron bv, dd. 29/04/2021, 2021D273).

Ap

S1
Afbraakpuin

S10

S8
S11
S9

Afb. 24 en 25: PP3 en 4 met aanduiding van de gelaagdheid (Aron bv, dd. 29/04/2021, 2021D273).

Aron-rapport 1021

Tongeren, Hasseltsesteenweg 48-50 nota

2.1.2 Interpretatie
De bodemkaart geeft voor het projectgebied voornamelijk OB-gronden weer, dit zijn antropogeen gewijzigde - in
dit geval bebouwde - gronden. Een klein deel van het terrein aan de zuidwestzijde ligt in een zone van vergraven
OT-gronden.
Uitgaande van de bodems die voorkomen in de omgeving kon verwacht worden dat de bodem oorspronkelijk een
SAx- en/of een Abp-bodem betrof. Eerstgenoemde is een zeer droge tot matig natte lemig zandbodem met
onbepaald profiel. Het Abp-bodemtype, een droge leembodem zonder profiel, omvat leem die van de hellingen is
geërodeerd en als colluvium in lagergelegen depressies voorkomt.10 Hellingsafwaarts, richting het noorden, is er
sprake van Afp-bodems, zijnde sterk of zeer sterk gleyige gronden op lemig materiaal met een reductiehorizont.
Uit de geregistreerde profielen blijkt dat het reliëf van het terrein sterk gewijzigd is door menselijke activiteiten.
Over de westhelft (PP1-2) van het terrein was er sprake van antropogene lagen tot op een diepte van 200 tot 230
cm –mv. Op het lager gelegen deel van het terrein kwam dit neer op 81,3 m TAW, op het hoger gelegen deel op
82,5 m TAW. Over de oosthelft (PP3-4) werd de moederbodem niet aangesneden. De antropogene lagen bereikten
hier minimaal een diepte van 240 cm. In deze antropogene stratigrafie was een onderscheid te maken tussen
postmiddeleeuwse en Romeinse lagen (zie 2.2).
De moederbodem bestond uit colluvium op het hoger gelegen deel van het terrein (PP2). Aan de onderzijde (PP1)
was veen aanwezig. De overgang tussen beide lagen kon niet vastgesteld worden. De aanwezigheid van colluvium
wijst op hellingerosie.
Het veen is te relateren aan het brongebied van de Fonteinbeek. Bij eerder vooronderzoek ten noorden van het
onderzoeksgebied werden eveneens veenpakketten aangesneden (CAI980816).11
Algemeen kan er gesproken worden van een OB-bodem op het terrein. Op de natuurlijke bodem zijn antropogene
lagen aangebracht die het oorspronkelijk reliëf tot ca. 2,5 m hebben opgehoogd.

Ap

S14
S7
S5
S2
S6
Colluvium
Afb.23b: Zicht op het oost-profiel van proefsleuf 2 (Aron bv, dd. 29/04/2021, 2021D273).

10
11

Van Ranst e.a. 2000.
Reygel e.a. 2017.
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2.2 Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren
2.2.1 Beschrijving
Er werden 14 sporen geregistreerd op het terrein. Deze waren allen als lagen te benoemen en van
postmiddeleeuwse en Romeinse oorsprong.
Romeinse lagen
Onder de postmiddeleeuwse lagen werd in alle werkputten een Romeinse stratigrafie vastgesteld. In PP1 betrof
het een opeenvolging van drie lagen (S2-4). S2 was een donkergrijs pakket met een dikte van ca. 40 cm en een
bijmenging van kalk, kiezel, houtskool en fragmenten bouwceramiek. S3 had een gelijkaardige samenstelling, maar
bevatte ook aardewerk en had groene vlekken die te relateren zijn aan fosfaatconcentraties. De laag was ca. 30
cm dik. S4, de oudste laag, had eveneens een donkergrijze kleur en een samenstelling van zandleem met kalk,
houtskool, aardewerkfragmenten, dierlijk bot en fragmenten bouwceramiek. De laag werd daarnaast gekenmerkt
door roest- en fosfaatvlekken. De laag had een dikte van ca. 50 cm en ging over in de moederbodem op een diepte
van ca. 81,3 m TAW. In S2 werden aardewerkfragmenten aangetroffen (V1) die wijzen op een datering in de late
2e tot vroege 3e eeuw. S3 en 4 leverden geen dateerbaar vondstmateriaal op, maar zijn stratigrafisch gezien ouder
dan S2.
In SL2 waren S2, 5, 6, 12 en 13 als Romeins te benoemen. De jongste Romeinse laag is S5, dewelke bestaat uit een
opeenvolging van fijne laagjes zandleem met bruingrijze tot grijze kleur en een bijmenging van houtskool, kiezel
en spikkels verbrande leem. Het aangetroffen aardewerk (V2) in deze laag wijst op een datering in de 2e eeuw.
Hieronder bevonden zich S2 en 12, dewelke als één laag gezien kunnen worden die doorsneden wordt door S7
(zie beneden). Deze laag, met een maximale dikte van ca. 50 cm, werd reeds vastgesteld in PP1 en had hier een
identieke samenstelling. Het aardewerk aangetroffen in de vulling van S12 (V3) is te plaatsen in de tweede helft
van de 2e eeuw. De oudste lagen waren S6 en 13, dewelke lichtgrijs tot bruingrijs van kleur waren met fosfaat- en
roestvlekken erin. In de lagen werd houtskool, silex, kiezel, fragmenten bouwceramiek en dierlijk bot aangetroffen.
Deze lagen hadden een maximale dikte van ca. 20 cm en waren eerder vaag afgelijnd. Deze bereikten een
maximale diepte van ca. 200 cm –mv (82 m TAW op het laagste punt). De lagen volgden de helling en werden
helling afwaarts niet dikker.
In PP3 werd onder de postmiddeleeuwse ophoging (S8) S9 aangetroffen. Deze bestond uit grijze zandleem met
een bijmenging van houtskool, bot en kalk. In tegenstelling tot de hierboven beschreven lagen werd er geen
vondstmateriaal aangetroffen dat op een Romeinse datering wijst, maar op basis van de samenstelling van deze
laag kan deze als zodanig gedateerd worden. Omwille van de hoge watertafel in deze proefput werd de onderzijde
van deze laag niet bereikt.
In PP4 werd onder S10 een donkergrijze zandleemlaag (S11) vastgesteld met een bijmenging van bouwceramiek,
steen en houtskool. De onderzijde van de laag kon niet vastgesteld worden. Er werden fragmenten Romeins
aardewerk in de vulling aangetroffen (V5), die wijzen op een midden-Romeinse datering.
Postmiddeleeuwse sporen
Het Romeinse pakket werd afgedekt of doorsneden door postmiddeleeuwse sporen (S1, 7, 8, 10, 14). De jongste
context was S7 (SL2). De aard van het spoor is onduidelijk, vermoedelijk betreft het de aanvulling van een
geërodeerd of afgegraven deel van het terrein. Deze bestond uit een donkergrijze zandleem met een bijmenging
van baksteen, steen en steenkool.
S1 in PP1 en 4 en S14 in PP2 bestonden waren twee lagen uit donkergrijze zandleem met een bijmenging van
kiezel, steenkool, en baksteen. De lagen waren onmiddellijk onder de bouwvoor gelegen. In SL2 werd deze laag
afgedekt door S7.
In PP3 en 4 werden bijkomend nog twee postmiddeleeuwse lagen vastgesteld. In PP4 betrof het S10, dewelke
onmiddellijk onder S1 lag en bestond uit donkerbruingrijze zandleem met een bijmenging van houtskool, baksteen
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en mortel. In PP3 ging het om S8, een laag die onder de verstoring werd vastgesteld met een donkerbruingrijze
kleur en een bijmenging van houtskool, steen, kalk en steenkool.

2.2.2 Interpretatie
De oudste sporen op de site zijn lagen van Romeinse oorsprong (S2-6, 9, 11-13). Deze dateren grosso modo uit de
2de eeuw tot het begin van de 3de eeuw. Op basis van de samenstelling en bijmenging (houtskool, dierlijk bot,
fragmenten aardewerk en bouwkeramiek, fosfaat) betreffen het afvallagen. Dat een deel van de gelaagdheid
daarnaast het gevolg is van hellingserosie is niet uit te sluiten. Hellingserosie zou bijvoorbeeld de fijne gelaagdheid
in S5 (PP2/SL2) kunnen verklaren. De aanwezigheid van afvallagen sluit aan bij de bestaande kennis over het
gebruik van deze zone net buiten de stad als stortplaats.12
Het vooronderzoek werpt echter wel een nieuwe licht op de inrichting van de 2e eeuwse omwalling in deze zone.
Het terrein is immers op 15 tot 50 m van de stadsmuur gelegen, een afstand waarbinnen in andere stadsdelen tot
wel drie omwallingsgrachten kunnen voorkomen.13 Van dergelijke grachten werd tijdens het vooronderzoek niets
aangetroffen. Gezien er geen sprake is van zwaar verstoorde Romeinse niveaus kan men concluderen dat de
omwalling in deze zone geen gracht(en) had. Waarschijnlijk volstond de aanwezige topografie als bijkomend
defensief element. Ten hoogte van het onderzoeksgebied is er namelijk sprake van een uitgesproken reliëf, met
een maximale hellingsgraad tot 15 à 20%. Beneden aan de helling bevinden zich daarnaast moerasgronden, die
slecht toegankelijk waren. Deze elementen maken dat er mogelijk geen nood was aan een grachtencomplex.
Een ander mogelijkheid is dat de gracht nagenoeg tegen de muur aanlag, buiten het onderzoeksgebied onder de
huidige Legioenenlaan. Verder onderzoek kan dit uitwijzen.
De Romeinse lagen werden afgedekt door een postmiddeleeuwse ophoging. Op basis van het profiel in SL2 kan
vermoed worden dat (minstens) een deel van het terrein onderhevig is geweest aan erosie of afgraving tussen de
Romeinse periode en het aanbrengen van de ophogingspakketten (zie S7).

2.3 Vondsten
In totaal werden tijdens het onderzoek zes vondsten uitgeschreven en één grondstaal genomen.
V1 (S2, Afb. 26) omvat fragmenten Romeins aardewerk, waaronder glad- en ruwwandige fragmenten, geverfd
aardewerk en terra sigillata. Het geverfd aardewerk betreft twee wandfragmenten met kleibestrooiing en één
wandfragment van een beker met kerfband, alle drie in techniek B (productiecentrum Keulen (D)). De ruwwandige
fragmenten betreffen onder meer een rand van een Tongerse beker (Vanvinckenroye type 525), dewelke vanaf
het laatste kwart van de 2e eeuw voorkomt, en een scherf gesmookt ruwwandig aardewerk uit Heerlen (NL). De
terra sigillata betreft een randfragment van een bord Dragendorff type 15/17 die te dateren valt tussen 40 en 80
na. Chr. Daarnaast werd ook een wandfragment ingezameld waarvan het type niet te bepalen valt maar die qua
baksel aansluit bij de 2de eeuwse productiecentra in de Argonne. Tenslotte werd ook een fragment dierlijk bot
ingezameld.
V2 (S5, Afb. 27) bestaat uit glad- en ruwwandig aardewerk, waaronder één scherf geverfd aardewerk uit Keulen in
Brunsting techniek A en een bodem van een bord in Pompejaans rood aardewerk uit Les-Rues-des-Vignes (Fr.).
Daarnaast werd een bodem van een recipiënt in glas en een fragment dierlijk bot ingezameld.
V3 (S12, Afb. 28) bestaat uit gladwandig- en ruwwandig aardewerk, terra sigillata en geverfd aardewerk. De terra
sigillata betreft een randfragment van een Zuid-Gallisch bord Dragendorff type 18/31 uit La Graufesenque dat
tussen 80 en 120 na Chr. gedateerd kan worden en twee wandfragmenten van mortaria uit de Argonne. Beide zijn
2e eeuws te dateren. Het geverfd aardewerk is een randfragment uitgevoerd in techniek B (Keuls).
V4 (S7) is een klein wandfragment postmiddeleeuws aardewerk met een afwerking van zoutglazuur.

12
13

Vaninckenroye (1985) p. 52.
Vaninckenroye (1965); Vaninckenroye (1985) p.49; CAI 50545
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V5 (S11) bestaat uit twee wandfragmenten gladwandig aardewerk uit Keulen of de Maasvallei.
Ook V6 is een gladwandig wandfragment dat in het colluvium werd aangetroffen. Dit kon niet verder
gedetermineerd worden.
Het aangetroffen aardewerk dateert de Romeinse sporen grosso modo in de 2e eeuw tot het begin van de 3e eeuw.

Afb. 26: Een zicht op het aardewerk verzameld uit S2 (V1) (Aron bv, dd. 30/04/2021, 2021D273).

Afb. 27 ↑: Een zicht op het aardewerk en glas verzameld uit S5 (V2) (Aron bv, dd. 30/04/2021, 2021D273).
Afb. 28 →: Een zicht op het aardewerk en glas verzameld uit S12 (V3) (Aron bv, dd. 30/04/2021, 2021D273).
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2.4 Assessment van stalen
Er werd één staal (V7, S13) ingezameld met het oog op het verkrijgen van een absolute datering. Weliswaar is dit
niet van toepassing binnen het huidige onderzoek. De staal is verpakt in een plastic zak en dient koel en donker
bewaard te worden.

2.5 Conservatie-assessment
Het ingezamelde vondstmateriaal is goed bewaard en niet van die aard dat verdere conservatie noodzakelijk is.
Naar preventieve conservatie toe, dient deze keramiek bewaard te worden in een stabiele omgeving van 40 – 50
% RV met een temperatuur van 16 – 18°C en verpakt te worden in zachte zuurvrije materialen.14

14

Cleeren, 2014, 94.
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3. Conclusie
3.1 Interpretatie van de site
Er werden 14 sporen geregistreerd op het terrein. Deze waren allen als lagen te benoemen en van
postmiddeleeuwse (4 lagen) en Romeinse oorsprong (10 lagen).
De postmiddeleeuwse lagen zijn als ophogingslagen te interpreteren, bestaande uit zandleem met donkergrijze
kleur en een bijmenging met o.a. metaal, houtskool, kiezel, steenkool en baksteen.
De oudste sporen op de site zijn lagen van Romeinse oorsprong (S2-6, 9, 11-13). Deze dateren grosso modo uit de
2de eeuw tot het begin van de 3de eeuw. Op basis van de samenstelling en bijmenging (houtskool, dierlijk bot,
fragmenten aardewerk en bouwkeramiek, fosfaat) betreffen het afvallagen. Dat een deel van de gelaagdheid
daarnaast het gevolg is van hellingserosie is niet uit te sluiten. Hellingserosie zou bijvoorbeeld de fijne gelaagdheid
in S5 (PP2/SL2) kunnen verklaren. De aanwezigheid van afvallagen sluit aan bij de bestaande kennis over het
gebruik van deze zone net buiten de stad als stortplaats.15
Het vooronderzoek werpt echter wel een nieuw licht op de inrichting van de 2e eeuwse omwalling in deze zone.
Het terrein is immers op 15 tot 50 m van de stadsmuur gelegen, een afstand waarbinnen in andere stadsdelen tot
wel drie omwallingsgrachten kunnen voorkomen.16 Van dergelijke grachten werd tijdens het vooronderzoek niets
aangetroffen. Gezien er geen sprake is van zwaar verstoorde Romeinse niveaus kan men concluderen dat de
omwalling in deze zone geen gracht(en) had. Waarschijnlijk volstond de aanwezige topografie als bijkomend
defensief element. Ten hoogte van het onderzoeksgebied is er namelijk sprake van een uitgesproken reliëf, met
een maximale hellingsgraad tot 15 à 20%. Beneden aan de helling bevinden zich daarnaast moerasgronden, die
slecht toegankelijk waren. Deze elementen maken dat er mogelijk geen nood was aan een grachtencomplex.
Een ander mogelijkheid is dat de gracht nagenoeg tegen de muur aanlag, buiten het onderzoeksgebied onder de
huidige Legioenenlaan. Verder onderzoek in de omgeving van het onderzoeksgebied kan dit uitwijzen.
Gezien er geen grondsporen of gebouwrestanten werden aangetroffen kan men stellen dat het terrein gedurende
deze periode onbebouwd was en niet gebruikt werd voor specifieke activiteiten buiten afvaldepositie.

3.2 Potentieel op kenniswinst
Het kennispotentieel van de site is bereikt. Door het uitgevoerde proefsleuven- en proefputtenonderzoek werd
een beeld bekomen op de stratigrafische opbouw van de site, de vroegere topografie en de relatie ten opzichte
van de stadsomwalling.

3.3 Impact van de geplande werken
De initiatiefnemer plant de bouw van 12 sociale appartementen met bijhorende parking op een 2353 m 2 groot
terrein langs de Hasseltsesteenweg te Tongeren. Men zal voorafgaand aan de bouw van de appartementen de
bestaande woningen en bijgebouwen afbreken (BIJLAGE 4).
De sociale appartementen bestaan uit 3 blokken. Blok A (190 m²) werd initieel voorzien van een volwaardig
ondergronds niveau, maar dit werd in de nieuwe plannen beperkt tot een kelderruimte ter hoogte van de
bestaande onderkeldering. Deze zou een maximale diepte bereiken van ca. 3,5 m onder het huidige straatniveau
en valt samen met de reeds uitgegraven kelderruimte. Blok B (115 m²) en C (116 m²) worden niet uitgerust met

15
16

Vaninckenroye (1985) p. 52.
Vaninckenroye (1965); Vaninckenroye (1985) p.49; CAI 50545
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een kelder. Hier wordt een maximale verstoring tot 1 m onder het maaiveld verwacht. Alle drie de gebouwen zijn
voorzien van lokale funderingssleuven en balken die een diepte tussen 0,8 en 1 m bereiken.
Aan de achterzijde van het projectgebied wordt parkgebied (ca. 984 m²) voorzien. Hiervoor wordt de aanleg van
gras voorzien en kunnen er lokaal struiken of kleine bomen aangeplant worden. Voor het aanleggen van de
grasstrook kan een maximale verstoring tot ca. 0,3 m verwacht worden. Het aanplanten van planten of bomen
kan lokaal een verstoring van 0,8 tot 1 m met zich meebrengen. Daarnaast worden verhardingen voorzien die een
bodemingreep tot ca. 30 cm met zich meedragen.
Ten slotte worden enkele bodemingrepen uitgevoerd in het kader van riolering en worden er vier waterputten
geïnstalleerd. De totale oppervlakte van de bodemingreep voor deze 3 putten is ca. 40 m², de diepte ervan
bedraagt waarschijnlijk 2-3 m onder maaiveld.
Alle bovenstaande bodemingrepen gebeuren machinaal.
Ter hoogte van de parkzone en de zone waar verharding wordt aangelegd zijn de bodemingrepen beperkt. Het
relevante archeologische niveau bevindt zich hier op een diepte tussen 0,7 en 1,3 cm onder het maaiveld, terwijl
de bodemingrepen globaal een diepte van 0,3 m bereiken.
Lokaal zullen diepere ingrepen plaatsvinden, zijnde het inplanten van bomen en het plaatsen van enkele
waterputten ten zuiden van de appartementsblokken. Deze snijden mogelijk de archeologische lagen aan, maar
zijn beperkt in oppervlakte. De putten bevinden zich in een zone waar kelders aanwezig waren, wat de impact op
het mogelijk nog bewaarde bodemarchief beperkt.
Ter hoogte van de ingeplande appartementsblokken werd het relevante archeologische niveau vastgesteld op ca.
2,8 m ten opzichte van het straatniveau. De proefput werd buiten de bestaande kelderzone gezet, waar verwacht
kan worden dat de archeologische lagen tot op aanzienlijke diepte reeds verstoord zijn. Gezien de onderkeldering
in de plannen beperkt is tot een kleine oppervlakte en wordt aangelegd in de bestaande kelderzone is er weinig
impact op de relevante archeologische lagen. Verdere bodemingrepen in functie van de bebouwing bereiken het
relevante archeologische niveau niet.

Afb. 29: Projectie van het
proefputtenonderzoek op
de ontworpen toestand.
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3.4 Afweging noodzaak vervolgonderzoek
Voor de afweging van de noodzaak voor verder onderzoek maken we gebruik van de beslissingsboom zoals
opgenomen in de CGP 4.0 (Afb. 30).

Afb. 30:
Beslissingsboom bij
de afweging voor
de noodzaak van
verder
vooronderzoek
en/of een
opgraving
(Bron: OE, CGP 4.0,
p. 32).

Het proefsleuvenonderzoek wijst op de aanwezigheid van een archeologische site.
Er is voldoende info over het kennispotentieel
Er is weinig potentieel op kennisvermeerdering.
Er zijn dan ook geen verder maatregelen nodig.
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SAMENVATTING
Voorliggende nota behandelt de resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek dat uitgevoerd werd
naar aanleiding van het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een wooncomplex aan de
Hasseltsesteenweg 48-50 te Tongeren (prov. Limburg).
Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van ca. 2353 m² en is kadastraal gekend als Tongeren, 7de afdeling,
sectie A, 557E,557F, 557G, 558H2, 558R2, 564F.
Het aanvullend vooronderzoek dat uitgevoerd werd, bestond uit een proefsleuven- en proefputtenonderzoek
(2021D273).
Het proefsleuven- en proefputtenonderzoek werd conform het programma van maatregelen uitgevoerd. Gezien
de diepte van het archeologisch vlak werd geopteerd voor vier proefputten, aangevuld met een verkorte
proefsleuf. Op basis hiervan kon een gemotiveerd advies gegeven worden aangaande het al dan niet uitvoeren
van verder archeologisch onderzoek.
Het onderzoek leverde 14 sporen op. Tien hiervan zijn te benoemen als Romeinse lagen, de overige zijn
postmiddeleeuwse ophogingslagen.
Onder de antropogene gelaagdheid werd op het hoger gelegen deel van het terrein colluvium aangesneden, op
de lager gelegen delen betrof het veen. De natuurlijke bodem bevond zich op een diepte van 200 tot 230 cm –mv.
Over de oosthelft van het terrein werd de natuurlijke bodem niet aangesneden. Het terrein is als OB-bodem te
benoemen.
De postmiddeleeuwse lagen zijn als ophogingslagen te interpreteren, bestaande uit zandleem met donkergrijze
kleur en een bijmenging met o.a. metaal, houtskool, kiezel, steenkool en baksteen.
De oudste sporen op de site zijn lagen van Romeinse oorsprong (S2-6, 9, 11-13). Deze dateren grosso modo uit de
2de eeuw tot het begin van de 3de eeuw en bevonden zich op een diepte tussen 70 en 160 cm onder het maaiveld.
Op basis van de samenstelling en bijmenging (houtskool, dierlijk bot, fragmenten aardewerk en bouwkeramiek,
fosfaat) betreffen het afvallagen. Dat een deel van de gelaagdheid daarnaast het gevolg is van hellingserosie is
niet uit te sluiten. Hellingserosie zou bijvoorbeeld de fijne gelaagdheid in S5 (PP2/SL2) kunnen verklaren. De
aanwezigheid van afvallagen sluit aan bij de bestaande kennis over het gebruik van deze zone net buiten de stad
als stortplaats.
Er werden geen sporen van één of meerdere Romeinse grachten aangetroffen. Het onderzoek werpt zo een nieuw
licht op de inrichting van de 2e eeuwse omwalling in deze zone. Het terrein is immers op 15 tot 50 m van de
stadsmuur gelegen, een afstand waarbinnen in andere stadsdelen tot wel drie omwallingsgrachten kunnen
voorkomen. Gezien er geen sprake is van zwaar verstoorde Romeinse niveaus kan men concluderen dat de
omwalling in deze zone geen gracht(en) had. Waarschijnlijk volstond de aanwezige topografie als bijkomend
defensief element. Ten hoogte van het onderzoeksgebied is er namelijk sprake van een uitgesproken reliëf, met
een maximale hellingsgraad tot 15 à 20%. Beneden aan de helling bevinden zich daarnaast moerasgronden, die
slecht toegankelijk waren. Deze elementen maken dat er mogelijk geen nood was aan een grachtencomplex. Een
andere mogelijkheid is dat de gracht nagenoeg tegen de muur aanlag, buiten het onderzoeksgebied onder de
huidige Legioenenlaan. Verder onderzoek in de omgeving van het onderzoeksgebied kan dit uitwijzen.
Het kennispotentieel van de site is bereikt. Door het uitgevoerde proefsleuven- en proefputtenonderzoek werd
een beeld bekomen op de stratigrafische opbouw van de site, de vroegere topografie en de relatie ten opzichte
van de stadsomwalling. Verder onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.
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