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INLEIDING
Voorliggend eindverslag geeft een beschrijving van een archeologische werfbegeleiding die werd uitgevoerd naar
aanleiding van het plaatsen van een nieuwe luifel en de aanleg van enkele paden, in het kader van de vernieuwing
van het scholencomplex BS Merlijn aan de Sacramentstraat in Tongeren (prov. Limburg).
Aangezien het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem op het moment van de vergunningsaanvraag niet volledig kon worden uitgevoerd, omdat de basisschool nog gebruikt werd en er nog sloopwerken
dienden plaats te vinden, werd conform onderafdeling 7 van het Onroerend Erfgoeddecreet een archeologienota
met uitgesteld traject opgemaakt door ARON bv. Deze archeologienota, die ID 7980 meekreeg, werd door
Onroerend Erfgoed bekrachtigd zonder bijkomende voorwaarden. 1 In deze archeologienota werden de volgende
maatregelen voorgesteld: enerzijds een werfbegeleiding ter hoogte van de luifel en de paden (waarvan de
resultaten zullen worden behandeld in een ander eindverslag2) en anderzijds een bijkomend vooronderzoek in de
vorm van proefputten ter hoogte van de riolering en de parking, dat uitgevoerd werd in 2018. 3 Aan de hand van
de resultaten van dit proefputtenonderzoek, die behandeld werden in de bekrachtigde nota met ID 9633, diende
de zone ter hoogte van de riolering en de parking ook een archeologische begeleiding plaats te vinden. De
resultaten van deze laatste begeleiding worden besproken in een afzonderlijk eindverslag.4
De archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de luifel en de paden (2019D194) werd (met onderbrekingen)
uitgevoerd door ARON bv tussen 15 april en 10 december 2019. De volledige zone van de luifel werd onderzocht
tot op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Bij de opvolging van de paden werd tot ca. 20 cm
onder het maaiveld afgegraven.
Er kwamen geen archeologische sporen of vondsten aan het licht, omdat de bodemingrepen niet dieper gingen
dan enkele recente ophogingslagen.
Van de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de luifel en de paden werd een archeologierapport (met
ID 764) ingediend. Dit rapport gaf een voorlopige beschrijving van de uitgevoerde werken, van de voorlopige
resultaten en van de verdere aanpak van de uitwerking.
Voorliggend eindverslag van deze opgraving geeft een beschrijving van de uitgevoerde werken en een overzicht
van de resultaten.

1

De Langhe & Driesen 2018.
De Winter & Vanaenrode 2020.
3 Hoebreckx et al. 2018.
4 De Winter & Vanaenrode 2020.
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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1 Administratieve gegevens
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Willem Vanaenrode
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OE/ERK/Archeoloog/2015/00006
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project

Functie

Naam

Projectleiding
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Erkend metaaldetectorist

Natasja De Winter
Willem Vanaenrode
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Adres
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Bounding box coördinaten
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Paden: xMin, yMin 227297.25, 164323.52: xMax,yMax 227413.79, 164580.43

Kadasternummers

Tongeren, Afd. 7, sectie A, percelen 389L en 376M.

Oppervlakte

De initiatiefnemer plande op een 1,05 ha groot terrein diverse bodemingrepen
in het kader van de vernieuwing van het scholencomplex. Deze bodemingrepen
vonden plaats in versnipperde zones met een gezamenlijke totale oppervlakte
van ca. 4842 m². In voorliggend eindverslag worden de resultaten behandeld van
de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de luifel en de aanleg van de
paden en de opbraak van de verhardingen (Afb. 9, groen). De onderzochte
oppervlakte hiervan bedraagt ca. 879 m². De resultaten van de archeologische
werfbegeleiding ter hoogte van de riolering en de parking (Afb. 9, blauw) werden
behandeld in een afzonderlijk archeologierapport en eindverslag.5

Begin –en einddatum

15 april 2019 tot en met 10 december 2019

De Winter & Vanaenrode 2020.
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Afb. 1: Kadasterplan met aanduiding van de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de luifel (blauw) en de paden
(turkoois), (Bron: QGis/Geopunt).

Afb. 2: Orthofoto met afbakening van het onderzoeksgebied met aanduiding van de archeologische werfbegeleiding ter hoogte
van de luifel (blauw) en de paden (turkoois), (Bron: QGis/Geopunt).
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Afb. 3: Aangelegde werkputten bij de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de luifel (WP1) en het zuidelijke pad
(WP2).

Afb. 4: Aangelegde werkputten bij de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van het noordelijke pad (WP3).
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1.2 Archeologische voorkennis
In eerste instantie werd een bureauonderzoek uitgevoerd door H. De Langhe en P. Driesen van het archeologisch
projectbureau Aron bv in juli 2018. Onderstaande voorkennis is een samenvatting van de gegevens uit deze
archeologienota, die ID 7980 6 meekreeg.
Het bureauonderzoek wees uit dat het terrein in de noordelijke sector lag van de Romeinse stad, een zone waarin
traditioneel (verplaatst) tertiair zand bovenop de quartaire leem voorkomt. Bovenop dit zand worden vaak
concentraties van neolithische of mesolithische artefacten vastgesteld. Het terrein is binnen de 2de-eeuwse, maar
buiten de 4de-eeuwse Romeinse stadsmuur gelegen. Het terrein had bijgevolg een hoog potentieel voor de
mesolithische/neolithische periode, en voor de Romeinse, laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse periode.
Verder vooronderzoek werd dan ook noodzakelijk geacht.
Binnen het scholencomplex werden reeds een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd. Bij een
vooronderzoek, dat uitgevoerd werd naar aanleiding van de aanleg van een riolering en een parking werden er
drie proefputten aangelegd.7 Proefput 3 situeerde zich hierbij ten oosten van de zone van de luifel en geeft een
goed beeld van de verwachte bodemopbouw en de archeologische voorkennis die voor deze zone voor handen
is.

PP2
PP3

Geplande aanleg van paden

PP1

Afb. 5: Aangelegde proefputten, waarvan de resultaten behandeld zijn in de bekrachtigde nota met ID 9633.

PP3 (Afb. 5) bestond uit een donkergrijs ophogingspakket tot op een diepte van ca. 70 cm onder het maaiveld. Dit
pakket werd aangebracht bij de bouwwerken aan het nieuwe schoolgebouw in 2017-2018. Hieronder werd een
homogene donkergrijze laag (S8) aangesneden met een bijmenging van houtskool, baksteen, steenkool en kiezel
(Afb. 6). Op ca. 130 cm diepte werd in het vlak een restant van een muurfundering van een Romeinse steenbouw
6

7

De Langhe & Driesen 2018.
Hoebreckx et al. 2018.
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(S9) aangetroffen. Deze was ONO-WZW georiënteerd en bestond uit silex met grijze tot bruingrijze mortel (Afb.
7). Door de aanwezigheid van een nutsleiding net ten noorden van PP3 kon de proefput niet verder machinaal
verdiept worden. Een boring in het vlak wees uit dat S8 nog tot ca. 30 cm dieper bewaard was en geen verdere
gelaagdheid kende. Onder dit pakket werd onmiddellijk de moederbodem bestaande uit wit zand vastgesteld.

Ophoging

S9
S8
S8

Afb. 6: P3 PR1 (zuidprofiel)

Afb. 7: VL1 in PP3 (ARON bv, dd. 8/10/2018, 2018I268).

Andere belangrijke archeologische onderzoeken binnen het scholencomplex vonden plaats ter hoogte van de
nieuwbouw, die in 2016-2017 werd gerealiseerd ten noorden van de zone van de luifel. Hier vonden een
bureauonderzoek, een proefputtenonderzoek en een gefaseerde opgraving plaats.8
Uit het proefputtenonderzoek, uitgevoerd door Studiebureau Archeologie, bleek dat het Romeinse niveau op 85
tot 105 cm onder het maaiveld lag. Boven op de Romeinse lagen lag een recent pakket en een zwarte laag. In een
proefput, die zich ten noorden van de luifel bevond, bevond het Romeins niveau zich op 65 tot 85 cm diepte onder
het maaiveld.
De opgraving die hierop volgde, was beperkt tot de zones waar de bodemingrepen de diepte van het Romeinse
vlak bereikten, hetgeen dus betekent dat niet het volledige bodemarchief binnen het toenmalige projectgebied
opgegraven werd (Afb. 8). Over bijna het volledige terrein bestond de bovenlaag uit 5 tot 10 cm dik aangevoerd
grind met daaronder een bouwvoor van 20 tot 100 cm dikte. Het pakket was in het noorden dikker (ca. 80-100
cm) dan in het zuiden ca. (20-30 cm). Ook de westzijde van het terrein was er een erg dik recent pakket aanwezig
(tot 100 cm), het gevolg van een ophoging van dit terreindeel (zie infra).
Hieronder bevond zich een donker pakket van ca. 50 – 60 cm dik dat als zwarte laag te interpreteren is. Deze laag
dekte een donkerbruingrijze puinlaag af, te interpreteren als een laat-Romeinse puinlaag. Het onderscheid tussen
deze twee pakketten was niet overal duidelijk te maken. In de onderzijde van deze donkere laag werden in het
noorden en het oosten restanten van steenbouw aangetroffen, zijnde funderingen of uitbraaksporen, restanten
van een vloer en van vloerverwarming. Deze steenbouwfase was slecht bewaard.
Onder deze steenbouwfase bevond zich een grijze zandlaag die als oudste antropogeen vlak te interpreteren is.
Deze laag werd doorsneden door diverse paalkuilen en kuilen.
De moederbodem bestond uit witgrijs zand. De diepte hiervan varieerde sterk doorheen het onderzoeksgebied.
Aan de noordzijde werd deze aangesneden op een diepte van ca. 2 m. Aan de zuidzijde reeds op 80 cm.

8 Bureauonderzoek: De Raymaeker & Smeets 2015; proefputten: Steenhoudt & Smeets 2015; opgraving:

Hoebreckx in voorber.
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Afb. 8: Overzichtsplan met aanduiding van WP1 ter hoogte van de luifel, WP2 ter hoogte van het zuidelijke pad en
WP3 ter hoogte van het noordelijke pad en de zone waar verhardingen dienden opgebroken te worden ten zuiden
daarvan. De archeologische opgraving uit 2016-2017 is aangeduid in het groen.
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Het terrein bevond zich op een kruispunt van het Romeinse stratennet. Het kruispunt bevond zich aan de
noordzijde van het terrein (ter hoogte van de geplande speelplaats, te midden van het cirkelvormig gebouw). Eén
straat liep NNW-ZZO over het terrein, de andere had een ONO-WZW-oriëntatie. Zowel op de NO- als op de ZOhoek van het kruispunt werden er (slecht bewaarde) restanten van steenbouw vastgesteld. De NW- en ZW-hoek
van het kruispunt waren slecht bewaard door latere ingrepen en recente verstoring. Tevens was de straat over de
zuidzijde van het terrein geheel verstoord, omdat de hier aanwezige vuursteenblokken werden gerecupeerd om
ze te gebruiken in andere bouwwerken.
Het wegdek was meermaals heraangelegd. De erg ondiepe ligging van het jongste wegdek (op sommige plekken
was dit haast aan de oppervlakte te zien) doet vermoeden dat deze straat tot in de middeleeuwen en mogelijk
later in gebruik is geweest.
De oudste lagen wezen op de aanwezigheid van houtbouw (paalkuilen), maar gezien de beperkte opgegraven
oppervlakte konden hierin geen structuren vastgesteld worden.
Daarnaast werden diverse kuilen van Romeinse oorsprong vastgesteld. Aangezien er momenteel nog geen
grondige verwerking van dit vondstmateriaal is uitgevoerd, kan hier op heden nog niet meer over gezegd worden.
De post-Romeinse sporen beperken zich tot recente verstoringen. Het terrein lag buiten de 4de-eeuwse omwalling
en de middeleeuwse stad, wat maakt dat er vermoedelijk weinig activiteit heeft plaatsgevonden vanaf de 4de eeuw
tot in de moderne tijd.

10

Aron rapport 844

Eindverslag Tongeren, Sacramentstraat (luifel & paden)

1.3 De onderzoeksopdracht
1.3.1 Geplande werken en bodemingrepen
De initiatiefnemer plande op een 1,05 ha groot terrein diverse bodemingrepen over een oppervlakte van 4842 m²
in het kader van de vernieuwing van het scholencomplex ter hoogte van de Sacramentstraat te Tongeren.
De bodemingrepen vonden plaats in versnipperde zones met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 4842 m². In
voorliggend eindverslag worden enkel de resultaten behandeld van de archeologische werfbegeleiding ter hoogte
van de luifel en de paden (Afb. 9, groen). De resultaten van de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de
riolering en de parking (Afb. 9, blauw) worden behandeld in een afzonderlijk archeologierapport9 en eindverslag.10

Afb. 9: Overzichtsplan van de geplande werken met aanduiding van de luifel en de paden (groen). De resultaten van de
werfbegeleiding ter hoogte van de riolering en de parking (blauw) worden behandeld in een afzonderlijk eindverslag.

1. Opbraak van verhardingen
In het noordoosten van het terrein, ten zuiden van het noordelijke pad, werden over een oppervlakte van ca. 150
m² verhardingen opgebroken. De bodemingrepen hiervoor gaan niet dieper dan de geroerde bodems. De
bodemingrepen gebeurden d.m.v. een graafmachine.

9

Wesemael & Vanaenrode (2020).
De Winter & Vanaenrode (2020).
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2. Aanleg van verhardingen
Vanaf de toegangsweg worden verharde paden voorzien richting de sporthal en de school. Ook tussen de
overdekte speelplaats en het internaat in het zuidoosten van het terrein wordt een verhard pad voorzien. In het
noordoosten van het terrein wordt vanaf de Driekruisenstraat een pad aangelegd voor voetgangers en fietsers dat
aansluit op een bestaand pad op het domein (ter hoogte van de Academie). De bodemingrepen gebeurden
machinaal d.m.v. een graafmachine.
3. Overdekte speelplaats (luifel)
Deze constructie op de speelplaats van de lagere school is ca. 236 m². Er werden voor de plaatsing bodemingrepen
voorzien tot op ca. 60 cm onder het maaiveld. De bodemingrepen gebeuren d.m.v. een graafmachine.

Afb. 10: Ontwerpplan met afbakening van het onderzochte gebied met aanduiding van de archeologische opgraving ter
hoogte van de luifel (donkerblauw) en de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de paden (turkoois).

1.3.2 Vraagstelling
De doelstellingen van de archeologische opgraving is een inzicht te verkrijgen in de aard en de datering van de
aangetroffen archeologische site.
Bodemkunde en stratigrafie
- Wat is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van het terrein?
- Wat is de stratigrafie van de site?

12
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De vierde -eeuwse zwarte laag
- Is er sprake van een zwarte laag? Zo ja:
- uit wat is de Romeinse zwarte laag opgebouwd?
- Is er een stratigrafie in de zogenaamde ‘zwarte laag’?
- Zijn er sporen zichtbaar in deze laag?
- Wat is de datering en ruimtelijke spreiding ervan binnen het projectgebied?
Sporen
- Zijn er sporen te herkennen? Wat is hun aard (functie), datering, verspreiding en ruimtelijke samenhang?
- Zijn er structuren in samen horende sporen te herkennen? Wat is hun aard (functie), datering, verspreiding en
ruimtelijke samenhang?
Bewoning
- Wat is de datering, de aard en de evolutie van aanwezige bewoning?
- Welke evolutie is vast te stellen in de gebruikte bouwtechniek en plattegronden?
- Hoe eindigde iedere bewoningsfase (brand, afbraak, verbouwing, …)?
- Werd het terrein genivelleerd/geterrasseerd voorafgaandelijk of na een bewoningsfase? Zijn er keermuren of
terrasmuren aanwezig?
- Wat is de datering en samenstelling van aangetroffen ophogingslagen?
- Wat is de vermoedelijke datering en samenstelling van de vermoedelijke oude cultuurlagen?
- Hoe was het gebied ruimtelijk ingericht? Is er sprake van een planmatige inrichting van dit stadsdeel? Zo ja wat
is de aard en de datering van deze inrichting?
Andere activiteiten
- Zijn er naast bewoningssporen en structuren ook sporen die wijzen op artisanale activiteiten? Zo ja, wat is de
datering, de aard en de omvang (kleinschalig, eigen gebruik vs grootschalig, marktgericht) van deze activiteiten?
Is er een samenhang waar te nemen tussen deze sporen onderling enerzijds en deze sporen en de bewoningsporen
anderzijds? Zijn er sporen van metaalbewerking? ovens? leemwinning? Komen er kuilen voor met sterk organische
vulling, of met concentraties aan dierenbotten?
Stadsbranden
- Zijn er sporen van de stadsbranden van 1677 n. Chr., ca. 275 n. Chr., ca. 175 na Chr. en 69 n. Chr. te herkennen
in de stratigrafie?
- Zijn er elementen aanwezig die kunnen bijdragen aan een preciezere datering van de minder goed gekende
tweede en derde -eeuwse stadsbrand?
De Romeinse weg
- Indien er een weg aanwezig is: wat is de opbouw, de fasering en de datering van deze weg? In hoeverre komt
deze weg overeen met of wijkt ze af van de gekende wegen binnen het Romeinse stratennet van Tongeren?
Andere constructies
- Zijn er sporen die wijzen op de aanwezigheid van een Romeins watertoevoer- of afwateringssysteem? Zo ja, wat
is de opbouw en de datering hiervan?

13
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Menselijke resten
- Indien er menselijke resten aanwezig zijn: wat is de datering, de context en een mogelijke verklaring voor de
aanwezigheid?
- Komen er geïsoleerde inhumaties voor? Zoals skeletten, of delen van skeletten, in putten, grachten,
funderingssleuven, afvallagen, vloeren..? 11
Vondsten
- Tot welke vondsttypes en vondstcategorieën behoren de vondsten, om welke aantallen gaat het en wat is hun
conserveringsgraad?
- Wat kan er op basis van het organisch en anorganisch vondstmateriaal gezegd worden over de datering, de
functie en de aard van de activiteiten/bewoning die op de site hebben plaatsgehad?
- Zijn er vondstcontexten die als een ‘rituele’ depositie omschreven kunnen worden?
Prehistorie
- Is er prehistorie aanwezig en zo ja is het primair of secundair en kan het gedateerd worden?
Algemeen
- Hebben er andere specifieke activiteiten in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de materiële
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie?
- In hoeverre wijken de interpretaties van het vooronderzoek af van de gegevens uit de opgraving? Indien van
toepassing: wat zijn de aanbevelingen voor toekomstige projecten?
- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ stadsontwikkeling
van Tongeren?
- Wat is de relatie van de aangetroffen sporen met de Romeinse stadsindeling in insulae?
- Wat is de relatie van de aangetroffen sporen met het omliggende Middeleeuwse en Romeinse wegennet?
- Wat is de relatie tussen de sporen uit oudere onderzoeken op en in de onmiddellijke omgeving en het aanwezig
archeologisch erfgoed op dit terrein? Sluiten de huidige opgravingsgegevens aan bij de interpretatie die toen
geformuleerd werden of dienen deze herzien te worden?
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
- Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte periode(s)?

1.3.3 Randvoorwaarden
De archeologienota (ID 7980) werd bekrachtigd zonder randvoorwaarden.

11

Indien deze voorkomen, wordt dit eveneens doorgegeven aan de stadsarcheoloog, die een overzicht van het voorkomen van
deze contexten in Romeinse en post-Romeinse sporen bij houdt.
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1.4 Werkwijze en strategie
Op 5 april 2019 werd via het archeologieportaal bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een melding van de
aanvang van de opgraving ingediend met referentie ID 2035.
De opgraving ter hoogte van de luifel (WP1) en de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van het toekomstige
wandelpad (WP2) werden uitgevoerd op 15 april 2019 volgens de strategie, de methoden en technieken die
werden beschreven in de archeologienota Tongeren, Sacramentstraat. Omgevingsaanleg op een scholencampus.
DEEL 2: Programma van maatregelen (ID 7980).12 Ter hoogte van de luifel (WP1) werden twee vlakken aangelegd.
VL1 werd op ca. 20 cm onder het maaiveld aangelegd, nadat de bovenliggende betontegels verwijderd werden.
Dat vlak bevond zich op een hoogte van ca. 101,6 m TAW. VL2 werd op ca. 50 cm onder het maaiveld aangelegd
en bevond zich op een hoogte van ca. 101,3 m TAW. Na aanleg van VL2 werden verschillende recente verstoringen
aangetroffen, veroorzaakt door funderingen van het voormalige schoolgebouw of nutsleidingen die zich tot voor
kort op het terrein bevonden (Afb. 11). Archeologische sporen werden nergens aangetroffen. Bij de archeologische
werfbegeleiding ter hoogte van het zuidelijke pad werd het vlak aangelegd op een hoogte van ca. 101,7 m TAW
(Afb. 11).
Op 18 april 2019 werd een vergadering belegd met Bart Coolen (Roebben bvba), Peter Heyligen (Scholengroep 13),
Marijn Vreys (Low Architecten bvba) en Elke Wesemael (Aron bv). Op deze vergadering werden afspraken gemaakt
m.b.t. de praktische planning van de archeologische werfbegeleiding van het noordelijke wandelpad en de
opbraak van de verhardingen ten zuiden daarvan, het grondverzet en de grondafvoer. Er werd ingepland dat dit
deel in een latere fase wordt uitgevoerd.
De archeologische werfbegeleiding van het noordelijke wandelpad (WP3) en de opbraak van de verhardingen ten
zuiden daarvan werden uiteindelijk op 10 december 2019 uitgevoerd. De opvolging werd uitgevoerd volgens de
strategie, de methoden en technieken die werden beschreven in de Archeologienota Tongeren, Sacramentstraat.
Omgevingsaanleg op een scholencampus. DEEL 2: Programma van maatregelen (ID 7980). Het vlak ter hoogte van
het noordelijke pad werd aangelegd op een diepte van ca. 20 cm onder het maaiveld en bevond zich op een hoogte
van ca. 103,39 m TAW in het meest westelijke deel en ca. 103,9 m TAW in het meest oostelijke deel (Afb. 12). Er
werden geen sporen of vondsten aangetroffen. Bij de opbraak van de verhardingen in een zone ten zuiden van
het noordelijke wandelpad werd het vlak ook aangelegd op een diepte van ca. 20 cm onder het maaiveld. Dit
bevond zich op een hoogte van ca. 103,7 m TAW (Afb. 12). Ook hier werden geen sporen en vondsten
aangetroffen.
Ter hoogte van de centrale zone (luifel) diende 236 m2 (Afb. 1 en 2, blauw) archeologisch begeleid te worden.
Uiteindelijk werd hier 244 m2 opgevolgd. Ten noordoosten en ten westen van de luifel dienden de werken ter
hoogte van twee geplande paden en het opbreken van de verhardingen (ten zuiden van het meest noordelijke
pad) archeologisch begeleid worden. De te onderzoeken oppervlaktes van die zones bedroegen volgens de
archeologienota respectievelijk 219 m2, 290 m2 en 150 m2. Uiteindelijk werd hier 186 m2 (WP2, zuidelijke
pad) 291m2 (WP3, noordelijke pad) en 158 m2 (ten zuiden van noordelijke pad) aangelegd. Dat er ter hoogte van
het zuidelijke pad minder oppervlakte onderzocht werd, heeft te maken dat het tracé van het pad daar veranderd
werd. De aangelegde vlakken werden geregistreerd conform CGP 15.3.
Willem Vanaenrode (ARON bv) was veldwerkleider, Inge Van de Staey (ARON bv) was aanwezig als assistentarcheoloog en Joris Steegmans (ARON bv) stond in voor de digitale topografie en de planopmaak. Elke Wesemael
volgde het project intern en op het terrein op. De graafwerken en de grondafvoer werden uitgevoerd door de
firma Roebben bvba. Het opgravingsvlak werd aangelegd met een 21 ton kraan met een platte bak. De werken
werden bezocht door de opdrachtgever en Dirk Pauwels, de stadsarcheoloog van de stad Tongeren. Dhr. Jan Box
12

De Langhe & Driesen (2018).
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bezocht de werfbegeleiding als regiospecialist. Tijdens de duur van de opgraving werd doorlopend een
metaaldetector (Garrett ACE400i) gebruikt door het opgravingsteam.
De analoge registratie werd op het terrein uitgevoerd conform CGP 14.4. Daarnaast had het veldteam de
beschikking over een Leica Viva GPS. De omtrek van de werkputten en de verstoringen werden ingemeten door
middel van deze GPS, met de planimetrie in Lambert coördinaten (ESPG:31370), en de altimetrie ten opzichte van
de Tweede Algemene Waterpassing, conform CGP 14.3. De veldwerkleider hield dagrapporten bij. De gpsopmetingen werden uitgelezen in AutoCAD. De gegevens werden verwerkt om de gevraagde plannen op te
leveren die conform CGP 14.3 werden opgesteld.
Bij de ingrepen werd het archeologisch bodemarchief niet geraakt. Het is dus nog over het volledige
onderzoeksgebied in situ bewaard (Afb. 11 en 12).

Afb. 11: Plan van WP1 en WP2 met aanduiding van de dieptes tot waar het vlak is aangelegd. Alle eventueel aanwezige
archeologische sporen die zich hieronder bevinden, zijn nog in situ bewaard (Aron bv, dd. 12/11/2020, 2019D194).
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Afb. 12: Plan van WP3 en de zone ten zuiden daarvan waar de verhardingen werden opgebroken met aanduiding van de dieptes
tot waar het vlak is aangelegd. Alle eventueel aanwezige archeologische sporen die zich hieronder bevinden, zijn nog in situ
bewaard (Aron bv, dd. 12/11/2020, 2019D194).
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2. ASSESSMENTRAPPORT
Aangezien er geen sporen, vondsten of stalen werden geregistreerd of ingezameld, is een assessment van de
sporen, vondsten en stalen hier niet van toepassing.

3. INTERPRETATIE VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE
Bij de archeologische werfbegeleiding werd geen archeologische site aangetroffen. Hieronder volgt enkel een
beschrijving van het onderzoeksgebied, van de historische situering ervan, de bodemopbouw en van de
aangetroffen recente verstoringen.

3.1 Het onderzoeksgebied
3.1.1 Landschappelijk kader
Het projectgebied, kadastraal gekend als Tongeren, afd. 7, sectie A, percelen 389L en 376M, omvat een
schoolcomplex gelegen ten noorden van de Sacramentstraat. Het ligt net buiten de middeleeuwse
stadsversterking, waarvan de gracht ca. 30 m ten zuiden van het terrein ter hoogte van de Elfde Novemberwal
liep. Het volledige terrein waarbinnen de vernieuwing van het complex zal gebeuren, beslaat een oppervlakte van
ca. 1,05 ha en ligt in het binnengebied tussen de Sacramentstraat in het zuiden, de Oude Kerkhofweg in het westen
en de Driekruisenstraat en Gasthuisgaarde in het oosten (Afb. 13, rood). Deze straten worden geflankeerd door
bebouwde percelen waarvan heel wat tuinen aan het projectgebied grenzen. Ten noorden van het terrein ligt het
kerkhof van Tongeren.

Afb. 13: Orthofoto met aanduiding van de zone van de opgraving van de luifel (blauw) en de begeleiding van de paden (groen).
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De scholencampus is grotendeels bebouwd met verschillende gebouwen waartussen verhardingen en groenzones
aangelegd zijn (Afb. 13). In het noordwesten ligt een internaatsgebouw, in het zuidwesten een sporthal en in het
noordoosten liggen gebouwen van de Academie met ten zuiden hiervan een verharde parking. Ten zuiden hiervan
liggen schoolgebouwen en een speelplaats en centraal op het terrein staat een recent opgetrokken cirkelvormig
schoolgebouw waarrond de huidige geplande werken grotendeels zullen plaatsvinden (Afb. 13, blauw). Het meest
zuidoostelijk gelegen gebouw werd voorafgaand aan deze werken gesloopt.
Het projectgebied ligt op de heuvelrug waarop de Romeinse en middeleeuwse stad zich ontwikkelde. Deze rug
vormt de waterscheidingslijn tussen het Demerbekken aan de noordkant en het Maasbekken ten zuiden ervan.
Aan de noordzijde is de overgang tussen rug en lagergelegen brongebied vrij abrupt, in het zuiden daarentegen is
de overgang meer geleidelijk. Het hoogste punt in de stad nabij de Watertorenstraat meet ca. 107 m TAW, het
projectgebied aan de Sacramentstraat ligt op ca. 450 m ten noordoosten hiervan op een hoogte van ca. 100 m
TAW à 103 m TAW (Afb. 14). Verder is het terrein ingedeeld in een aantal geëgaliseerde terrassen om de
hoogteverschillen op het terrein op te vangen. Ten noorden van het terrein ligt de begraafplaats duidelijk hoger
dan het huidige onderzoeksgebied. De reliëfovergang is duidelijk afgelijnd. Dit alles wijst erop dat het
oorspronkelijk terreinprofiel in het verleden grootschalig gewijzigd is.

Afb. 14: Uittreksel van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen voor Tongeren en omgeving met de afbakening van het
onderzoeksgebied (rood) en de zones waar de archeologische opgraving (blauw en groen) en de archeologische werfbegeleiding
(groen) zullen plaatsvinden.

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
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netwerk van ZZO-NNW georiënteerde droogdalen, het laatstgenoemde is gekenmerkt door brede vlakdalen met
soms een moerassige alluviale vlakte. De tertiaire klei onder het leemdek doet talrijke bronnen ontstaan. 13
In de herindeling van het Vlaamse landschap volgens ecoregio’s en –districten werd Tongeren ondergebracht in
de ecoregio van de krijt- en leemgebieden, d.i. een sterk heuvelachtig gebied met vnl. zandige tertiaire ondergrond
en/of krijt bedekt met (zand)leembodems. Deze ecoregio, die grotendeels overeenkomt met droog-Haspengouw,
is gekenmerkt door twee districten, met Tongeren op de geleidelijke overgang tussen beide: noordelijk ligt het
‘Golvend Haspengouws leemdistrict’, een sterk glooiend gebied met vnl. ZZO-NNW georiënteerde droogdalen, en
soms metersdikke quartaire leembodems (Afb. 15) op zandige en kalkhoudende tertiaire sedimenten. Hieronder
liggen Krijtafzettingen die occasioneel dagzomen. Op de overgang tussen quartaire lagen en tertiaire sedimenten
komt vaak een grindlaag voor. Dit gebied gaat zuidwaarts geleidelijk over in het ‘Haspengouws
leemplateaudistrict’, een vlakker gebied omdat het tertiaire reliëf sterk gemaskeerd is door een zeer dikke
quartaire leemlaag op een ondergrond uit silexkrijt (met dikke vuursteenpakketten door de ontkalking van het
Krijt). Dit quartair pakket omvat Pleistocene eolische afzettingen, Holoceen colluvium in de droogdalen en alluvium
& veen in de actieve rivier- en beekdalen. In de Jekervallei met brede dalbodem bereikt dit alluviaal pakket 5-10
m. Behalve in de valleien ligt de grondwatertafel zeer diep.14
Op sites in het noorden en het noordwesten van Tongeren wordt inderdaad verplaatst tertiair zand bovenop de
quartaire leem aangetroffen. Dit is bijvoorbeeld al vastgesteld op opgravingen aan de Vermeulenstraat 15, de
Hemelingenstraat16, de Sacramentstraat17, en aan de oude busstelplaats aan de 11de Novemberwal.18 In dit zand
worden vaak meso- of neolithische vondsten vastgesteld. Ook bij het huidige onderzoek werd dit zand vastgesteld,
al werden er geen prehistorische vondsten in de zandpakketten aangetroffen. Een mogelijk verklaring voor de
aanwezigheid van het zand is dat het uit hoger gelegen gebieden in de omgeving werd afgezet door wind of water.
Een andere optie is menselijke aanvoer, al gaat het om gigantische hoeveelheden zand gaat die zich over het
noorden van de stad uitstrekken en is niet direct duidelijk waarom men dit dan zou gedaan hebben.
Uit de quartairgeologische kaart blijkt dat het projectgebied quasi volledig in een zone ligt met een leempakket
tussen 4 en 10 m dik dat zich onder de volledige historische stadskern uitstrekt, met uitzondering van de
lagergelegen zone van de Jekervallei (Afb. 15). Dit leempakket is tijdens de laatste twee ijstijden vanuit het
noordoosten aangevoerd door de wind. De eerste leem die grote delen van het landschap bedekte en op vele
plaatsen terug te vinden is, is de Henegouwenleem van het riss (saaliaan). Deze leem is zandig en heeft een
gebande structuur, met rode, beige en lichtgrijze kleuren. Er komen veelvuldig zwarte deeltjes in voor die duiden
op een mangaanneerslag. Boven op deze lemen is op sommige plaatsen een duidelijke bodem ontwikkeld (de
Rocourtbodem). Deze bodem is in de leemstreek een belangrijke horizont voor het middenpaleolithicum. De
Haspengouwloess, die deze Rocourtbodem bedekt, is een gelaagde loess met een iets grijzer karakter dan de
onderliggende. Er komen talrijke vorstbodems in voor met bovenaan de Bodem van Kesselt. Het gelaagde karakter
van deze loess komt voort uit de talrijke verspoelingen van de leem na de afzettingen in een koud maar vochtige
klimaat. Het is meestal moeilijk een onderscheid te maken tussen de Henegouwen- en de Haspengouwleem. Ze
worden dan ook vaak als één leempakket aanzien. Het volgende en jongere leempakket bestaat uit een bruine
korrelige loess uit het Weichseliaan. Deze leem wordt in de Belgische stratigrafie de Brabantleem genoemd. In de
Jekervallei is er sprake van Jekeralluvium (met veensubstraat), dat bovenop de tertiaire basis vooral bestaat uit
lemen en kleien. Noordelijk van de stadskern, en hier ongeveer samenvallend met het tracé van de Romeinse 2 deeeuwse stadsmuur, komt zandige leem voor. Het betreft hier een afwisseling van lemen en zanden, met een groter
aandeel aan leem dan aan zand. 19
13

Verstraelen (2000).
Sevenant et al. (2002).
15 De Winter (2018).
16 Reygel (2017).
17 Vanderhoeven et al. (2014), en opgraving door Aron bvba 2016-2018 (nog niet gepubliceerd).
18 Wyns (2010), afb. 26, waar duidelijk te zien is dat onder het zand ook nog een leempakket aanwezig is.
19 De Geyter (2001); Verstraelen (2000).
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Afb. 15: Detail uit de Quartair profieltypekaart kaartblad 34-35 Tongeren met afbakening van het projectgebied(rood) en de
zones waar bodemingrepen zullen plaatsvinden in het blauw en groen, het leempakket van 4-10 m dik (oranjebruin), het
leempakket van 1-4 m dik (oker), het Jekeralluvium (blauw) en zandige leem (groen) (Uittreksels uit Cartoweb.be/NGI).

Afb. 16: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood en de zones waar bodemingrepen hebben
plaatsgevonden in het blauw en groen (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het NGI).
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Op de bodemkaart (Afb. 16) staat het terrein, net zoals het volledig stadscentrum van Tongeren, aangegeven als
verstoord door menselijk ingrijpen (OB). Rond de stad bevinden zich leembodems (A..). In de Jekervallei komen
natte tot zeer natte leembodems voor, waarin geen profiel tot ontwikkeling is gekomen (Afb. 16: Alp, ADp). Buiten
de Jekervallei zijn droge leembodems aanwezig waarin zich – afhankelijk van de topografische ligging van het
terrein in kwestie – al dan niet een textuur B-horizont heeft gevormd (Afb. 16: Aba, Abp. Ten noordwesten van
het onderzoeksterrein zijn droge lemige zandbodems aanwezig (Afb. 16: geel, S..). Deze zandbodems zijn
kenmerkend voor de regio ten noordwesten van de stad.

3.1.2 Historische situering
3.1.2.1 Beknopte historiek van Tongeren
Van groot belang voor de geschiedenis van het projectgebied is de ‘stadsstichting’ van Tongeren rond 10 v. Chr.
door Romeinse militairen, een fenomeen dat door zijn impact op de onmiddellijke omgeving zijn gelijke niet kent.
Er is momenteel een wetenschappelijke consensus dat de stad ex nihilo werd gesticht, m.a.w. dat er geen preRomeinse voorgangersnederzetting is geweest. Nochtans was er lang vóór de Romeinen opdoken bewoning of
menselijke activiteit op de plaats van of in de nabijheid van die latere stad: archeologisch onderzoek van het
tertiaire zand onder de Romeinse niveaus leverde op verschillende locaties in het hoger gelegen deel van de
Romeinse stad lithische artefacten op uit het meso-neolithicum, terwijl bewoningssporen en/of artefacten uit de
ijzertijd aan het licht kwamen ten westen, noorden en oosten van de stedelijke perimeter. 20
Onder Octavianus (de latere keizer Augustus, 27 v. Chr. – 14 na Chr.) werd Tongeren één van de vele
civitashoofdsteden die de provincie Gallia Belgica telde: Atuatuca Tungrorum werd hoofdplaats van de civitas
Tungrorum 21. In de volgende decennia werd de stad steeds verder uitgebouwd. De densiteit en verspreiding van
de bebouwing op niveau van zowel de individuele loten als de stad in haar geheel is niet duidelijk. Het stedelijk
stratennet, geënt op de grote verkeersas Boulogne-Keulen, kende een ‘verkiezeling’ onder de regering van keizer
Claudius. Deze operatie is misschien te correleren met de aanleg – of verdere uitbouw – van het forum van de
stad. De O-W as van de stad verplaatste zich noordwaarts. Ondanks de occasionele calamiteiten, die zich
archeologisch weerspiegelen in brandlagen in het bodemarchief, ontwikkelde de stad zich tot in de 3 de eeuw
verder. Hoe die ontwikkeling zich concreet vertaalt in de stadstopografie is nog relatief onduidelijk wegens het
fragmentaire zicht op publieke en private gebouwen in de stad. Van de eerste categorie zijn een aantal welbekend
omdat ze bovengronds bewaard zijn gebleven (het aquaduct, de 2de-eeuwse stadsmuur) en/of gedeeltelijk
archeologisch zijn onderzocht (tempel, horreum), de tweede categorie is enkel gekend via archeologisch
onderzoek op sites zoals bijv. de Kielenstraat, Clarissenstraat, Vermeulenstraat, Vrijthof en Elfde Novemberwal.
De verwerking van de archeologische data uit deze laatste opgravingen is echter nog niet gebeurd.
De stad veranderde in belangrijke mate in de laat-Romeinse periode en is daarmee geen uitzondering: overal in
Gallië werden in deze periode stedelijke centra versterkt, waarbij de nieuwe versterking vaak slechts een deel van
de oude stad omvatte. De idee van een centraal, keizerlijk bouwinitiatief dat hieraan ten grondslag ligt, is heel
plausibel. De bouw van de muur in Tongeren gebeurde in de periode van de tweede helft 3 de -1ste helft 4de eeuw,
en kan in die zin zowel passen in een herformulering van keizerlijk gezag na de onderwerping van het afgescheurde
Gallische Rijk door keizer Aurelianus (270-275 n. Chr.), als in de omvattende administratieve en militaire

20

Steentijdvondsten: zie bijv. voor de Elfde Novemberwal Vanderhoeven & Vynckier 1998, voor de Vermeulenstraat I,II en III
Vanderhoeven & Vynckier 2009, Vanderhoeven & Vynckier 2010 en Borgers et al. 2010, voor de Bilzersteenweg De Winter
2009; voor ijzertijdsporen en –vondsten: Bink 2007, Steenhoudt & Smeets 2014, Verelst s.d.
21 Deze schets is vnl. gebaseerd op Baillien 1979; Baillien 1995; Ervynck e.a. 2014; Gerits 1989; Helsen e.a. 1988; Nouwen
2012; Pacquay 1934; Raepsaet-Charlier & Vanderhoeven 2004, Vanderhoeven 1996, Vanderhoeven & Vanderhoeven 2004;
Vanvinckenroye 1985, 1995.
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reorganisatie van de provinciale verdediging onder de Tetrarchie (294-305 n. Chr.). Of hij dateert nog later in de
4de eeuw, onder keizer Constantijn (308-337 n. Chr.).
De versterking van dit ‘kernareaal’ betekent hoegenaamd niet dat in de zone tussen de nieuwe muur en (wat nog
restte van) de 2de-eeuwse muur geen mensen meer woonden en werkten, zoals het archeologisch onderzoek aan
de Minderbroedersstraat trouwens duidelijk maakte.22 Hoe wij ons de toestand van het gebouwenbestand en de
aard en omvang van activiteiten in het projectgebied in deze periode moeten voorstellen, is bij gebrek aan
informatie onduidelijk. Het terrein ligt in deze periode op slechts ca. 225 m ten NO van de laat-Romeinse
‘Maastrichterpoort’, die ter hoogte van de kruising Maastrichterpoort en Kloosterstraat werd opgetrokken.
Met de voor Tongeren archeologisch moeilijk te duiden 5de en 6de eeuw maken wij de overstap van laat-Romeins
naar vroegmiddeleeuws Tongeren. Vroeger onderzoek ging uit van een uitdoofscenario van de Romeinse stad,
waarbij de stad in deze periode werd verlaten was en het zwaartepunt verplaatst werd naar Maastricht,
residentiestad van de bisschoppen. Vooral de archeologische data uit de opgravingen onder de OLV-basiliek nopen
deze veronderstelling te herzien. Veel concreet kan er over de schaal van de bewoning en leven in de stad nog
niet worden gezegd. Er was continuïteit, maar wij tasten nog in het duister wat wij ons hierbij moeten voorstellen.
Misschien gaat het om een gereduceerde bewoning te midden van en gebruikmakend van deels verlaten/ruïneuze
publieke en private gebouwen. Mogelijk gaat het om verspreide kleine groepjes over het voormalige stedelijke
landschap die met elkaar in contact stonden deels via nog bestaande Romeinse straten en deels via nieuwe assen
die zich los van het vroegere dambordpatroon ontwikkelden.
Met de voor Tongeren archeologisch moeilijk te duiden 5de en 6de eeuw maken wij de overstap van laat-Romeins
naar vroegmiddeleeuws Tongeren. Vroeger onderzoek ging uit van een uitdoofscenario van de Romeinse stad,
waarbij de stad in deze periode werd verlaten was en het zwaartepunt verplaatst werd naar Maastricht,
residentiestad van de bisschoppen. Vooral de archeologische data uit de opgravingen onder de OLV-basiliek nopen
deze veronderstelling te herzien. Veel concreet kan er over de schaal van de bewoning en leven in de stad nog
niet worden gezegd. Er was continuïteit, maar wij tasten nog in het duister wat wij ons hierbij moeten voorstellen.
Misschien gaat het om een gereduceerde bewoning te midden van en gebruikmakend van deels verlaten/ruïneuze
publieke en private gebouwen. Mogelijk gaat het om verspreide kleine groepjes over het voormalige stedelijke
landschap die met elkaar in contact stonden deels via nog bestaande Romeinse straten en deels via nieuwe assen
die zich los van het vroegere dambordpatroon ontwikkelden.
Onder de Karolingers was Tongeren aanvankelijk kroondomein maar werd waarschijnlijk in de 8 ste eeuw
geschonken aan de kerk van Luik. Einde 9de eeuw werd op de plaats van de huidige basiliek een Karolingisch
gebedshuis opgetrokken, dat samen met de bijhorende gebouwen werd versterkt: het zgn. monasterium. Hier lag
het hart van de middeleeuwse stad, die grotendeels een onbekende blijft. Wel is geweten dat er in deze eeuw in
Tongeren munt werd geslagen.
In de 10de eeuw verwierven de Luikse bisschoppen de macht in Tongeren toen ze vanaf 980 immuniteit over hun
domeinen kregen. Er werd midden 10de eeuw begonnen met de bouw van een nieuwe kerk, even groot als de
voorgaande. Uit de 10de eeuw dateert ook de eerste vermelding van het kapittel.
De Luikse bisschop en het kapittel zijn twee factoren die de stad stilaan naar haar bloeiperiode brachten, samen
met het handelskwartier dat zou groeien bij het monasterium. Symptomatisch hiervoor is dat rond het midden
van de 12de eeuw niet enkel een nieuwe bisschoppelijke residentie werd opgetrokken in dit monasterium, maar
dat dit versterkt complex werd vergroot (ca. 85 are) om plaats te bieden aan de bouw van een lakenhal en een
parochiekerk, de St.-Niklaaskerk, pal tussen de monasteriumpoort en de grote kerk. Naast de aanwezigheid van
het monasterium was het ontstaan van een marktplein in die 12de eeuw cruciaal in de ontwikkeling van de stad.
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Monasterium en handelskwartier waren de motor voor activiteit. Samen met de OLV-kerk en de Sint-Niklaaskerk
vormde de Sint-Janskerk in deze periode de derde parochiekerk.

Afb. 17: Primitief kadaster van Tongeren uit 1840-1843 met de middeleeuwse omwalling en de gracht rond de stad (KBR).

Een definitieve stap in de middeleeuwse stadsontwikkeling werd gezet na de plunderingen van 1180 en 1213 toen
er werk werd gemaakt van de aanleg van nieuwe stadsmuren, verstevigd met een aarden wal en voorafgegaan
door een diepe gracht. De stad zou zich binnen de nieuwe verdediging en rond het sinds lang versterkte
monasterium (10de eeuw, uitbreiding 12de eeuw) verder ontwikkelen. In Bailliens fasering van de stadsmuren werd
eerst de noordwestelijke en westelijke front van de stadsmuur aangelegd, waarmee de nieuwe muur aansloot op
de het tracé van de laat-Romeinse muur. Dit deel werd uitgerust met twee poorten, de Hemelingen- en
Steenderpoort. Vervolgens kwamen de noordoostelijke en oostelijke segmenten aan de beurt, eveneens voorzien
van twee poorten, m.n. de Maastrichter- en Moerenpoort. Ten slotte werd de zuidrand van de stad, langsheen
de noordelijke oever van de Jeker, versterkt. In dit deel werd slechts één poort, de Jekerpoort/Luikerpoort,
opgetrokken. De hele perimeter werd behalve poorten ook voorzien van torens. Met de bouw van deze muur in
de 13de eeuw verschoof de perimeter van de versterkte stad, die in de laat-Romeinse tijd hellingopwaarts was
verschoven, terug richting Jekervallei.
Parallel met een dergelijke langdurige werf liep ook een groot bouwproject in het monasterium: de afbraak van
de Romaanse kerk (met uitzondering van de westtoren) voor de bouw van een nieuwe Gotische kerk.
Het projectgebied lag in deze tijdspanne van grote bouwwerven ten noorden van de stadsgrachten en de knik die
de stadsmuur aan de noordzijde van de stad maakte.
Op de bloei die de stad vanaf de 13de eeuw kende, volgde onvermijdelijk een periode van troebelen. De gevolgen
van de belegeringen en dus rampspoed die de stedelingen in de komende eeuwen ondergingen, probeerden zij
steeds weer te boven te komen.
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Een laatste uitbreiding van de stadsversterkingen gebeurde in de 16 de eeuw wanneer uiteindelijk het Looiers/Leurenkwartier, dat waarschijnlijk al sinds de 14de eeuw was beschermd met een aarden wal en palissade,
definitief werd opgenomen in het versterkte stadsareaal. Bij deze uitbreiding werd aansluitend op de Velinxtoren,
de hoektoren van de 13de -eeuwse omwalling, de ‘nieuwe’ Luikerpoort gebouwd. Het grootse plan om de
Velinxtoren via een nieuwe stenen muur te verbinden met zijn tegenhanger op de zuidoosthoek van de stad zou
nooit volledig worden gerealiseerd. De muur bleef beperkt tot de twee uiteinden: enerzijds een gebogen segment
van ca. 200 m lang vanaf de Luikerpoort tot de lijn van de Herckenrodestraat, anderzijds een muurstuk vanaf de
hoektoren bezuiden de Moerenpoort tot net over de Jeker met aansluitend een westwaartse stuk van een 50-tal
meter. Tussenin werd enkel een aarden wal (Kastanjewal) gerealiseerd.
De 16de tot 18de eeuw wordt voor Tongeren ook wel omschreven als de periode van de belegeringen en
bezettingen. Tongeren en het hele prinsbisdom Luik vormden één grote corridor voor de rondtrekkende legers
van de toenmalige geopolitieke grootmachten in afwisselende rollen van rivalen en bondgenoten. Los van het
menselijk leed resulteerde dit in materiële verwoestingen, en gelet op de militaire context mag dan ook niet
verwonderen dat met name de stadsversterkingen keer op keer in het middelpunt van de storm lagen.
Kenschetsend is bijv. de toestand waarbij de Fransen in 1673 de stadspoorten opbliezen en delen van de
stadsmuren lieten afbreken, om het jaar nadien deze in allerijl te laten herstellen als verdediging tegen de
Hollanders. Een tragisch 17de eeuws hoogtepunt werd bereikt voor Tongeren toen diezelfde Fransen er in 1677
niet voor terugschrokken om de stad in brand te steken, een voorval dat naast kerken en kloosters ook honderden
huizen verwoestte. Deze wandaad werd vereeuwigd in het schilderij ‘De grote brand van Tongeren’ van 1687.
In de 18de eeuw, waarin ook Tongeren weer niet gespaard bleef van rondtrekkende legers die elkaar bevochten,
werd toch ook gewerkt aan de heropbouw van de stad. De nodige financiële armslag hiervoor verkreeg men onder
meer door de verkoop van de beemden. Gedurende het tweede kwart van de eeuw liet het stadsbestuur de
stadsmuren en –poorten heropbouwen in baksteen. Het einde van deze eeuw betekende ook het einde van het
Ancien Régime en de komst van de Franse revolutionaire troepen. Na hun intocht in 1794 volgde in 1795 de
aanhechting bij Frankrijk en de daarbij horende bestuurlijke reorganisatie. Deze ‘herstart’ bleef niet zonder
gevolgen op het bouwkundig patrimonium van de stad: kerkelijke goederen, zoals bijv. de talrijke
kloostergebouwen, werden systematisch verkocht en verdwenen al snel onder de sloophamer.
Tongeren zette de 19de eeuw in onder Frans bewind, maar kwam na Waterloo in Nederlandse handen en werd
deel van Limburg, om vervolgens vanaf 1830 definitief in het nieuwe België te liggen. Net als vele andere steden
deelde Tongeren in deze eeuw in een gevoel van modernisering en groei. Eén pijnlijk gevolg hiervan was echter
de slechting van stadsmuren en/of de demping van stadsgrachten: op enkele muurpanden, torens en de
Moerenpoort na verdween de stadsverdediging tussen 1817 en 1876 uit het stadsbeeld. De Maastrichterpoort
werd al in 1816/1817 ontmanteld, de afbraakwerken aan de muur ter hoogte van de Veemarkt werden in 1863
door de gemeenteraad goedgekeurd.
Ondanks deze ‘opening’ van de stad zou tot in het begin van de 20ste eeuw de bebouwing in beperkte mate
uitdeinen over de voormalige wallen en bleef het landelijk karakter buiten de historische kern nog grotendeels
bewaard. Na Wereldoorlog II zou de stedelijke ontwikkeling pas echt een hoge vlucht beginnen nemen.

3.1.2.2 Beknopte historiek van het projectgebied
Op de kaart die W. Vanvinckenroye maakte van de Romeinse stad, op basis van de waarnemingen tot dan toe, ligt
het onderzoeksgebied binnen de 2de-eeuwse stad (zwarte omwalling op Afb. 18), maar was het buiten de laatRomeinse stadsmuur gelegen (donkergroene omwalling op Afb. 18). Ter hoogte van de luifel en de zone van de
zuidelijke pad wordt een Romeinse NNW-ZZO gerichte straat (cardo) aangegeven. Ter hoogte van het noordelijke
pad wordt een meer oostelijk gelegen cardo aangegeven. Het uiterst oostelijke deel van dit wandelpad loopt over
het tracé van de 2de-eeuwse stadsmuur (Afb. 18, zwarte omwalling).
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Afb. 18: Kaart van Romeins Tongeren van Vanvinckenroye (1971) met de aanduiding van de zone van de luifel (blauw) van de
paden (turkoois).

De gebruikelijke iconografische bronnen voor Tongeren zijn onbruikbaar voor het projectgebied omdat ze hetzij
een zicht vanuit het zuiden, vanaf de lagergelegen Jekervallei, hetzij vanuit het westen bieden. Het ‘doorsnee’
historisch kaartmateriaal – de kaart van de stadsvrijheid van 1732, de Ferrariskaart van 1777, de Atlas der
Buurtwegen (ca. 1840) en de topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854) - geven zonder uitzondering aan
dat het projectgebied in een onbebouwde zone buiten de middeleeuwse stadswallen lag. Wij kunnen
veronderstellen dat dit de toestand was vanaf de 13de eeuw, wanneer de stadsversterking werd aangelegd, en
waarschijnlijk ook de eeuwen daarvoor. Op deze kaarten is het onderzoeksgebied steeds onbebouwd en zijn, met
uitzondering van de Ferrariskaart (Afb. 19), enkele omringende wegen zoals de Sacramentstraat, de Oude
Kerkhofweg en de Driekruisenstraat herkenbaar. Op de Kaart van de stadsvrijheid (1732) is het kerkhof ten
noorden van het terrein zichtbaar. Op de Atlas der Buurtwegen (1840) en de Vandermaelenkaart (1846-1854) is
hier ook een kerk afgebeeld.
In de zeer nabije omgeving van het onderzoeksgebied, is de eerste bebouwing langs de Sacramentstraat zichtbaar
op de topografische kaart van 1873. De zone van de luifel wordt doorsneden door een NNW-ZZO georiënteerd
gebouw. Ten noorden en ten oosten is een NW-ZO georiënteerde veldweg aangeduid, die de Sacramentstaat en
de Bilzersteenweg met elkaar verbinden (Afb. 20). Ten noorden van het onderzoeksgebied is de begraafplaats
uitgebreid naar het noorden en oosten. In 1895 werd door de Buurtspoorwegen ongeveer 17.000 m³ grond
afkomstig van het overlaadstation aan de Darenbergstraat in de middeleeuwse grachten ten zuiden van het terrein
gestort en twee jaar later werd tussen de Elfde Novemberwal en de Sacramentstraat ten zuiden van het huidige
onderzoeksgebied het nieuwe tramstation ingehuldigd, met een lijn naar Lanaken en naar Fexhe-le-Haut-Clocher.
Het tramstation ten zuiden van het onderzoeksgebied bleef in werking tot 1940.
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Afb. 19: Uittreksel van Kabinetskaart der Nederlanden opgesteld door Graaf de Ferraris (1777) met aanduiding van de zone van
de luifel (blauw) en de paden (turkoois).

Afb. 20: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van de zone van de luifel (blauw) en de aanleg van de paden (turkoois).
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Afb. 21: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van de zone van de luifel (blauw) en de aanleg van de paden (turkoois).

Op de topografische kaart van 1939 (Afb. 21) is de bebouwing in de omgeving aanzienlijk toegenomen. Op deze
kaart is verder ook zichtbaar hoe percelen op het terrein en aan de omringende straten werden verkaveld. Ter
hoogte van de zone van de luifel wordt ten oosten van het gebouw, dat op de topografische kaart van 1873 reeds
werd afgebeeld, een toegangsweg vanaf de Sacramentstraat aangelegd. Het kerkhof ten noorden van het
noordelijke pad breidt uit naar het zuiden. Ook de zuidelijke kerkhofmuur, die het kerkhof tegenwoordig nog
steeds afbakent, wordt nu afgebeeld. In 1969 was de bebouwing op en rond het terrein verder toegenomen langs
de wegen, maar het onderzoeksgebied zelf bleef onveranderd. Op de orthofoto van 1971 zijn een aantal van de
huidige schoolgebouwen zichtbaar in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied. Ook het terrein ten
noorden van het onderzoeksgebied geraakte zo meer en meer bebouwd. O.a. het huidige internaat en de
Academie zijn op die orthofoto zichtbaar. Op de topografische kaart van 1989 (Afb. 22) zijn voor het eerst de
huidige sporthal en de schoolgebouwen te zien. Voor de bouw hiervan vonden verdere afgravingen plaats, zoals
gekarteerd ter hoogte van de zuidoostelijke perceelgrens.
Orthofoto’s geven recentere gebeurtenissen op het terrein, waarvan het meest opvallend de bouw van een nieuw
schoolgebouw is centraal op het complex (Afb. 2).
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Afb. 22: Topografische kaart van 1989 met aanduiding van de zone van de luifel (blauw) en de aanleg van de paden (turkoois).

3.1.2.3. Archeologisch kader
Voor een overzicht van de vooronderzoeken in het kader van het huidige bouwproject wordt verwezen naar 1.2:
Archeologische voorkennis.
De historische kern van Tongeren is een vastgestelde archeologische zone met talrijke gekende vindplaatsen, dus
voor het overzicht in de buurt van het projectgebied beperken we ons tot de onmiddellijke omgeving ervan. In de
Centrale Archeologische Inventaris (CAI) worden zowel in als rondom het projectgebied een aantal vindplaatsen
weergegeven (Afb. 23). Al deze sites geven een goede indicatie van de complexiteit en de rijkdom van het
archeologisch bodemarchief in de omgeving.
Ten oosten van de zone van de luifel en het zuidelijke pad, duidt de contour van CAI 221546 op het
proefputtenonderzoek, waarvan de resultaten in het begin van dit verslag reeds werden toegelicht (pagina 7 t.e.m.
10).
Voor de verdere archeologische kadering van het projectgebied beperken wij ons hier tot een overzicht van de
CAI-vindplaatsen in de onmiddellijke omgeving van het terrein (CAI 212144, 150102 en 700412):
CAI 212144 – deze locatie geeft de locatie van een klein vooronderzoek weer dat uitgevoerd werd in 2015 door
Studiebureau Archeologie.23 Er werden tijdens dit onderzoek vier archeologische lagen aangesneden, twee kuilen
en een slecht bewaard vloerfragment uit de Romeinse periode. Verder werden aardewerk en stukjes kalkmortel
aangetroffen.
23

Steenhoudt & Smeets (2015).
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Afb. 23: Topografische kaart met aanduiding van de Centrale Archeologische Inventaris.

Bij de daaropvolgende archeologische opgraving aan de Sacramentstraat, die in 2016-2017 op een groter gebied
ten noorden van de zone van de luifel en het zuidelijke pad door Aron bv werd uitgevoerd (Afb. 8), werd een
kruispunt van twee Romeinse straten aangetroffen (CAI-locatie is nog niet aangeduid op de kaart, want het
eindverslag moet nog gepubliceerd worden). Ter hoogte van de noordoostelijke en zuidoostelijke hoek van het
kruispunt werden restanten van steenbouw (veeleer funderingen en uitbraaksporen) aangetroffen. Nagenoeg
onmiddellijk onder deze steenbouwfase bevond zich een grijze zandlaag, dat als oudste antropogeen vlak te
interpreteren is. Deze werd doorsneden door diverse kuilen en paalkuilen, die wezen op de aanwezigheid van
houtbouw.24 De post-Romeinse sporen beperken zich tot recente verstoringen. Dit is te verklaren door het feit dat
het onderzoeksgebied buiten de 4de-eeuwse omwalling en de middeleeuwse stad gelegen is, wat maakt dat er
weinig activiteit heeft plaatsgevonden na de 4de eeuw tot in de moderne tijd. Bij dit onderzoek werd tevens
vastgesteld dat het terrein een minder complexe stratigrafie heeft dan wat meer centraal in de stad wordt
vastgesteld.
CAI 150102 – Smalle sleuf ten noordoosten van het huidige onderzoeksgebied. Opgravingen in 1963 door o.a.
Vanvinckenroye en een controle der werken leverden Romeinse grondsporen op, o.a. paalkuilen en
funderingsgreppels van ‘houten kazernementen’ en een paalkuil en gebouwresten (vakwerkbouw) uit de
Claudisch-Neronische tijd. Boven de Claudisch-Neronische laag lag een brandlaag (69 na Chr.), waarna het terrein
geëgaliseerd werd. De steenbouw boven de brandlaag dateert ten vroegste uit de eind 1ste, maar vooral uit de 2de
eeuw. Verder werd een straat aangetroffen waarvan de oudste kiezels dateren uit Claudius’ tijd, een tweede
bedding van de kiezels dateert uit eind 1ste – begin 2de eeuw en verdere kiezelophogingen dateren uit de 2de – 3de
eeuw. Ernaast liepen greppels.
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CAI 700412 – Een noodopgraving door H. Roosens legde paalkuilen en funderingen uit de vroeg-Romeinse periode
bloot. Verder werden verkleuringen waargenomen die mogelijk op een waterput wezen.
Het meest oostelijke deel van het noordelijke pad loopt volgens de Centrale Archeologische Inventaris over het
deels gekende en deels vermoede tracé van de Romeinse stadversterking van Tongeren (CAI 50461, CAI 211901).
De middeleeuwse gracht aan de buitenzijde van de stadswal is weergegeven met CAI 207960. Deze gracht liep ter
hoogte van de huidige Elfde-Novemberwal.
De uitgevoerde opgravingen in het kader van het Aniciusproject ten zuiden van het onderzoeksgebied (CAI 51728,
CAI 52898 en CAI 151614) geven een goede indicatie van de complexiteit en de rijkdom van het archeologisch
bodemarchief in de omgeving.25 Behalve neolithisch vondstmateriaal betreft het een volledig Romeins
bodemarchief met sporen van houtbouw en steensokkelbouw uit de 1ste – 4de eeuw na Chr. langs één van de
cardines van de Romeinse stad. Ook de noordrand van de middeleeuwse stadsgracht werd aangesneden.
CAI 159415 bracht sporen van een houten constructie aan het licht “ongetwijfeld behorend tot de vroegste fase
van Tongeren”. Verder werden enkele afvalkuilen met Augusteïsche keramiek, italische terra sigillata en een
aureus van Tiberius aangetroffen tijdens een controle der werken in 1976.
CAI 159427 – Sacramentstraat III: losse vondst van Romeins aardewerk en bouwmateriaal, indicaties van Romeinse
constructies.
CAI 52207 - sporen van een Romeinse decumanus vastgesteld tijdens de rioleringswerken van de jaren 1930. De
kiezel werd later ook geobserveerd door J. Box bij gelijkaardige werken in 2012, toen hij ook sporen van Romeinse
substructies waarnam.
Andere CAI-locaties van sites in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied zijn raadpleegbaar in de
bekrachtigde archeologienota met ID 7980. Op basis van deze waarnemingen kan er besloten worden dat het
onderzoeksgebied in het binnengebied van een Romeinse insula ligt en dat er dus restanten van hout -en/of
steenbouw verwacht kunnen worden, die georiënteerd zijn op de Romeinse straten. Aangezien het
onderzoeksgebied buiten de laat-Romeinse stad ligt, zijn er voor die periode minder of geen sporen te verwachten.

25

Borgers e.a. (2009).
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3.2 Bodemopbouw
De aangelegde vlakken tijdens de archeologische werfbegeleiding bereikten de moederbodem niet en bevonden
zich ter hoogte van recente verstoringen.

3.2.1 Bodemopbouw ter hoogte van de luifel
Ter hoogte van de luifel werden twee profielen geregistreerd in de putwand (Afb. 24). PR1 bevond zich aan
westelijke zijde van de toekomstige luifel en situeerde zich ter hoogte van een ophoging voor de westelijk gelegen
sporthal (Afb. 25). PR2 bevond zich aan westelijke zijde van de luifel.

Afb. 24: Overzichtsplan van WP1 en WP2 met aanduiding van profielen 1 en 2 (PR1 en PR2).

Het bodemprofiel van PR1 bestond uit een ophoging van (maximaal) ca. 1,4 m, waaronder nog een recent pakket
van ongeveer 40 cm aanwezig was (Afb. 17). Dit pakket is te relateren aan vergravingen die hebben
plaatsgevonden bij de bouw van de sporthal en de aanleg van de verhardingen die zichtbaar zijn op de
topografische kaart van 1989 (Afb. 34). Elders was de bodem niet zo fel opgehoogd. Dit was bijvoorbeeld het geval
bij PR2, waar onder de stabilisélaag van 20 cm twee recente puinlagen aangetroffen werden van samen ca. 30 cm
dik (Afb. 27).
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Afb. 25: Ter hoogte van de westelijk gelegen sporthal was de bodem opgehoogd.

Ophoging

Verstoring

Afb. 26: PR1 ter hoogte van de opgehoogde zone in het westen van WP1 met aanduiding van de ophoging en de verstoring.

Stabilisé

Puinlaag

Puinlaag

Afb. 27: PR2 ter hoogte van het oostelijke deel van WP1 (VL2).
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3.2.2 Bodemopbouw in de zones van de paden en de opbraak van de verhardingen
Ten zuiden van de zone van de luifel (WP1) werden de bestaande klinkers opgebroken en werd er bijkomend een
zone (WP2, 186 m2) afgegraven (Afb. 24) voor de aanleg van het zuidelijke pad. Dat er ter hoogte van het zuidelijke
pad minder oppervlakte onderzocht werd dan gepland, heeft te maken dat het tracé van het pad daar veranderd
werd. Het aangelegde vlak bevond zich ca. 20 cm onder het maaiveld. De bodem bestond hier uit een puinrijke
bouwvoor.
In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied werd een ander pad aangelegd (WP3, 291 m2). Bijkomend werd
ten zuiden van dit pad de opbraak van de verhardingen over een zone van 158 m 2 opgevolgd. Bij beide zones werd
het vlak op een diepte van ca. 20 cm onder het maaiveld aangelegd. Er werden geen archeologische sporen of
vondsten aangetroffen. Gezien de beperkte afgravingen was het hier onmogelijk om een bodemkundig profiel aan
te leggen (Afb. 28).

Afb. 28: Aangelegd vlak ter hoogte van het noordelijke pad WP3 (Bron: Aron bv, dd. 15/04/2019, 2019D194).

3.3 De sporen
Tijdens de archeologische werfbegeleiding werden geen sporen aangetroffen. De aangelegde vlakken worden
hieronder kort beschreven.

3.3.1 WP1 (luifel): vlak 1
Na verwijdering van de klinkers werd een eerste vlak (VL1) aangelegd (140 m2), op een diepte van ca. 20 cm onder
het maaiveld (Afb. 29) Het vlak bestond uit een recente puinlaag. Er werden in deze laag geen sporen of vondsten
aangetroffen.

Afb. 29: VL1 ter hoogte van de luifel (Bron: Aron bv, dd. 15/04/2019, 2019D194).
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3.3.2 WP1 (luifel): vlak 2
Ter hoogte van de luifel werd een tweede vlak (VL2) aangelegd (244 m2), dat zich op een diepte van ca. 50 cm
onder het maaiveld bevond (Afb. 30). Dit vlak was groter dan het eerst aangelegde vlak. De westelijk gelegen
ophoging werd hierbij mee afgegraven.
Er werden in dit vlak geen sporen of vondsten aangetroffen. Het vlak bestond uit een recente puinlaag doorsneden
door recente funderingen en nutsleidingen (Afb. 31-33). Die recente funderingen en nutsleidingen zijn te relateren
aan het gebouw en verhardingen die zichtbaar zijn op de topografische kaart van 1989 (Afb. 34).

Afb. 30: VL2 ter hoogte van de luifel (Bron: Aron bv, dd. 15/04/2019, 2019D194).

Afb. 31: Detailfoto van het (recente) uitbraakspoor in VL2 (Bron: Aron bv, dd. 15/04/2019, 2019D194).
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Afb. 32: Detailfoto van het (recente) uitbraakspoor in VL2
(Bron: Aron bv, dd. 15/04/2019, 2019D194).

Afb. 34: Verstoringen geprojecteerd op topografische kaart van 1989.

Afb. 33: Restant van een nutsleiding in VL2
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3.3.3 WP2 (zuidelijk pad): vlak 1
Ten zuiden van de luifel (WP1) werd één vlak aangelegd (WP2, VL1, 186 m2), op een diepte van ca. 20 cm onder
het maaiveld (Afb. 35). Het vlak bevond zich nog in de bouwvoor, die rijk was aan puin. Er werden in deze laag
geen sporen of vondsten aangetroffen.

Afb. 35: Aangelegd vlak (VL1) ter hoogte van het zuidelijke pad (Bron: Aron bv, dd. 15/04/2019, 2019D194).

3.3.4. WP3 (noordelijk pad) en zone met opbraak van verhardingen
In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied werd een ander pad aangelegd en werd het opbreken van de
verhardingen in een zone ten zuiden daarvan opgevolgd (Afb. 36). Hierbij werd een afgraving van ca. 20 cm onder
het maaiveld opgevolgd. De werfbegeleiding (291 m2 en 158 m2) beperkte zich tot de bouwvoor (Afb. 37-38).
Bijgevolg kwamen ook hier geen archeologische sporen of vondsten aan het licht.

Afb. 36: Overzichtsplan van WP3.
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Afb. 37 en 38: Aangelegd vlak ter hoogte van het noordelijke tuinpad (Bron: Aron bv, dd. 10/12/2019, 2019D194).

3.4 De vondsten
Bij de archeologische werfbegeleiding werden geen vondsten aangetroffen.

3.5 Synthese
De archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de luifel en de paden (2019D194) werd (met onderbrekingen)
uitgevoerd door ARON bv tussen 15 april en 10 december 2019. De volledige zone van de luifel werd onderzocht
tot op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Bij de opvolging van de aanleg van de paden en van
het opbreken van de verhardingen werd tot ca. 20 cm onder het maaiveld afgegraven.
Er kwamen nergens archeologische sporen of vondsten aan het licht, omdat de bodemingrepen niet dieper gingen
dan enkele recente ophogingslagen en verstoringen.
Aangezien tijdens het onderzoek op geen enkele locatie het archeologisch bodemarchief werd aangesneden, is dit
overal nog in het onderzoeksgebied nog volledig in situ bewaard (Afb. 11 en 12, bijlagen 10 en 11).
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3.6 Antwoorden op onderzoeksvragen
De uitgevoerde ingrepen hebben geen impact gehad op het archeologisch bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen komen daarom te vervallen:
-

Wat is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van het terrein?

-

Wat is de stratigrafie van de site?

-

Is er sprake van een zwarte laag? Zo ja:

-

-

-

-

uit wat is de Romeinse zwarte laag opgebouwd?

-

Is er een stratigrafie in de zogenaamde ‘zwarte laag’?

-

Zijn er sporen zichtbaar in deze laag?

Wat is de datering en ruimtelijke spreiding ervan binnen het projectgebied?
Zijn er sporen te herkennen? Wat is hun aard (functie), datering, verspreiding en ruimtelijke samenhang?
Zijn er structuren in samen horende sporen te herkennen? Wat is hun aard (functie), datering, verspreiding
en ruimtelijke samenhang?
Wat is de datering, de aard en de evolutie van aanwezige bewoning?
Welke evolutie is vast te stellen in de gebruikte bouwtechniek en plattegronden?
Hoe eindigde iedere bewoningsfase (brand, afbraak, verbouwing, …)?
Werd het terrein genivelleerd/geterrasseerd voorafgaandelijk of na een bewoningsfase? Zijn er keermuren
of terrasmuren aanwezig?
Wat is de datering en samenstelling van aangetroffen ophogingslagen?
Wat is de vermoedelijke datering en samenstelling van de vermoedelijke oude cultuurlagen?
Hoe was het gebied ruimtelijk ingericht? Is er sprake van een planmatige inrichting van dit stadsdeel? Zo
ja wat is de aard en de datering van deze inrichting?
Zijn er naast bewoningssporen en structuren ook sporen die wijzen op artisanale activiteiten? Zo ja, wat is
de datering, de aard en de omvang (kleinschalig, eigen gebruik vs grootschalig, marktgericht) van deze
activiteiten? Is er een samenhang waar te nemen tussen deze sporen onderling enerzijds en deze sporen
en de bewoningsporen anderzijds? Zijn er sporen van metaalbewerking? ovens? leemwinning? Komen er
kuilen voor met sterk organische vulling, of met concentraties aan dierenbotten?
Zijn er sporen van de stadsbranden van 1677 n. Chr., ca. 275 n. Chr., ca. 175 na Chr. en 69 n. Chr. te
herkennen in de stratigrafie?
Zijn er elementen aanwezig die kunnen bijdragen aan een preciezere datering van de minder goed gekende
tweede en derde -eeuwse stadsbrand?
Indien er een weg aanwezig is: wat is de opbouw, de fasering en de datering van deze weg? In hoeverre
komt deze weg overeen met of wijkt ze af van de gekende wegen binnen het Romeinse stratennet van
Tongeren?
Zijn er sporen die wijzen op de aanwezigheid van een Romeins watertoevoer- of afwateringssysteem? Zo
ja, wat is de opbouw en de datering hiervan?
Indien er menselijke resten aanwezig zijn: wat is de datering, de context en een mogelijke verklaring voor
de aanwezigheid?
Komen er geïsoleerde inhumaties voor? Zoals skeletten, of delen van skeletten, in putten, grachten,
funderingssleuven, afvallagen, vloeren..?
Tot welke vondsttypes en vondstcategorieën behoren de vondsten, om welke aantallen gaat het en wat is
hun conserveringsgraad?

-

Wat kan er op basis van het organisch en anorganisch vondstmateriaal gezegd worden over de datering,
de functie en de aard van de activiteiten/bewoning die op de site hebben plaatsgehad?

-

Zijn er vondstcontexten die als een ‘rituele’ depositie omschreven kunnen worden?
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-

Is er prehistorie aanwezig en zo ja is het primair of secundair en kan het gedateerd worden?

-

Hebben er andere specifieke activiteiten in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de materiële
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie?

-

In hoeverre wijken de interpretaties van het vooronderzoek af van de gegevens uit de opgraving? Indien
van toepassing: wat zijn de aanbevelingen voor toekomstige projecten?

-

Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/
stadsontwikkeling van Tongeren?

-

Wat is de relatie van de aangetroffen sporen met de Romeinse stadsindeling in insulae?
Wat is de relatie van de aangetroffen sporen met het omliggende Middeleeuwse en Romeinse wegennet?
Wat is de relatie tussen de sporen uit oudere onderzoeken op en in de onmiddellijke omgeving en het
aanwezig archeologisch erfgoed op dit terrein? Sluiten de huidige opgravingsgegevens aan bij de
interpretatie die toen geformuleerd werden of dienen deze herzien te worden?
Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte periode(s)?

-

4. DEPONEREN VAN HET ARCHEOLOGISCH ENSEMBLE
Uit de Code van Goede Praktijk, 31.1:
“De overdracht van het archeologisch ensemble vindt plaats na het beëindigen van de verwerking en het
opleveren van de rapportering (archeologienota, nota of eindverslag). Het archeologisch ensemble wordt
overgedragen door de erkende archeoloog aan de eigenaar, het erkende onroerenderfgoeddepot of de door de
eigenaar bepaalde andere bewaarplaats. Ook bij een definitieve bewaring van het archeologisch ensemble bij de
erkende archeoloog zelf vindt een overdracht van tijdelijke opslag naar langdurige opslag plaats. “
“Het archeologisch ensemble bestaat uit het geheel van archeologische artefacten en
onderzoeksdocumenten. Het bevat niet alleen de vondsten en de stalen, maar ook de rapportering, en alle
aangemaakte en verzamelde onderzoeksdocumenten, zowel analoog als digitaal. Met betrekking tot de
onderzoeksdocumenten gaat het om alle tijdens het volledige verloop van het onderzoek aangemaakte
onderzoeksdocumenten, dus zowel ruwe data als verwerkte gegevens. Indien analoge documenten aangemaakt
en later gedigitaliseerd werden, maken zowel de analoge documenten als de gedigitaliseerde versie daarvan deel
uit van het archeologisch ensemble. Van foto’s worden steeds zowel het onbewerkte originele digitale bestand als
eventuele bewerkte versies opgenomen. Bij databanken gaat het niet om het datamodel van de databank, maar
wel om de inhoudelijke gegevens uit de databank, die desgewenst in een ander formaat opgeslagen worden dan
de oorspronkelijke databank, mits behoud van de functionaliteiten en relaties. De documentatie beperkt zich dan
ook uitdrukkelijk niet tot de elementen die deel uitmaken van de rapportering en daarmee moeten ingediend
worden.”
“Er wordt een inventaris opgemaakt van de overgedragen vondsten, stalen en onderzoeksdocumenten
(zie 31.4 en 31.6). De inventarislijsten worden door de erkende archeoloog aan de bewaarder van het ensemble
bezorgd bij de overdracht voor langdurige bewaring. De erkende archeoloog houdt een kopie van de digitale
bestanden bij tot de overdracht van het archeologisch ensemble is afgerond.”
“Het ensemble wordt voor de overdracht op een dusdanige manier verpakt dat enerzijds de fysieke
bewaring van alle elementen erin verzekerd wordt, en dat anderzijds het inhoudelijk verband tussen de
verschillende elementen bewaard blijft. De vondsten en stalen worden correct verpakt conform de bepalingen uit
hoofdstuk 30.2 “preventieve conservatie” en voldoen, in voorkomend geval, aan de aanvaardingscriteria van het
erkende onroerenderfgoeddepot. De documentatie is opgebouwd conform de technische vereisten aan de
onderzoeksdocumenten (zie hoofdstuk 6 en hoofdstuk 14).”
Het archeologisch ensemble werd tijdelijk bewaard bij ARON bv aan de Neremweg 110 te Tongeren tot aan de
publicatie van het eindverslag. Na het beëindigen van de verwerking en het opleveren van het eindverslag werd
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het in samenspraak met de initiatiefnemer definitief gedeponeerd bij het archeologisch depot van de stad
Tongeren (Prinsenweg 9.3).
We willen er op wijzen dat de eigenaar/zakelijkrechthouder het archeologisch ensemble na oplevering ervan
conform afdeling 2. Verplichtingen zakelijkrechthouders en gebruikers archeologische artefacten en
archeologische ensembles van het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het
decreet van 4 april 2014, als een geheel te bewaren, in goede staat dient te behouden en voor wetenschappelijk
onderzoek beschikbaar te houden (art. 5.2.1). De eigenaar/zakelijkrechthouders die het beheer van een
archeologisch ensemble toevertrouwt aan een erkend onroerend erfgoeddepot, voldoet aan de hierboven
vermelde verplichtingen.
Indien de bewaarplaats van de vondsten gewijzigd wordt binnen het Vlaamse Gewest, dient dit binnen 30 dagen
aan het Agentschap Onroerend Erfgoed gemeld te worden (art. 5.2.2). Indien de vondsten buiten het Vlaamse
Gewest gebracht worden, dient dit minstens 30 dagen voorafgaand hieraan aan het Agentschap gemeld worden
(art. 5.2.3).
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4200-3400vC.

Vroeg-Neolithicum
B
A

NEOV
NEOVB
NEOVA

5000-4200vC.
4900-4200vC.
5300-4900vC.

Mesolithicum
9500-5300 vC.

MESO

Laat-Mesolithicum

MESOL

7800-5300vC.

Midden-Mesolithicum

MESOM

8500-7800vC.

Vroeg-Mesolithicum

MESOV

9500-8500vC.

Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.

PALEO

Laat-Paleolithicum
B
A

PALEOL
PALEOLB
PALEOLA

35.000-9500vC.
18.000-9500vC.
35.000-18.000vC.

Midden-Paleolithicum

PALEOM

300.000-35.000vC.

Vroeg-Paleolithicum

PALEOV

< 300.000vC.

Bijlage 2: Kadasterkaart

Mappenstructuur fotolijst Tongeren – Sacramentstraat
Luifel + zuidelijke pad
 Werkfoto’s
TO-19-SA (1-3): 3 foto’s
 Werkput
 Profielen:
TO-19-SA WP1 PR1: 3 foto’s
TO-19-SA WP1 PR2: 3 foto’s


Verstoringen:
TO-19-SA WP1 VERSTORINGEN (1-5): 5 foto’s



Vlak:
TO-19-SA WP1 VL1: 2 foto’s
TO-19-SA WP2 VL1: 3 foto’s
TO-19-SA WP1 VL2: 6 foto’s

Noordelijk pad
 Overzicht
TO-19-SA (1-5): 5 foto’s
 Werkput
 Vlak
TO-19-SA WP3 VL1: 7 foto’s

Bijlage 5 Mappenstructuur foto’s

Info over de archeologische werfbegeleiding
Projectcode
2019D194

Onderwerp

Type onderzoek

Tongeren,
Sacramentstraat

Context booronderzoek

Archeologische
werfbegeleiding

Techniek

Archeologische
werfbegeleiding

Soort

Mechanisch

Diameter

Profiel

/

Grid

Rapporteur

/

WV

Beschrijving van alle profielen
Projectcode
2019D194
2019D194

Nr

Interpretatie
OB

Datum

Weer

P1

Bodemkaart
OB

Zonnig, ca, 16° C

Xcoördinaat
227294

Ycoördinaat
164344

Xcoördinaat2
227294

Ycoördinaat2
164346

15/04/2019

P2

OB

OB

15/04/2019

Zonnig, ca, 16° C

227309

164350

227310

164349

Hoogte 1 Taw

Hoogte 2 Taw

103,32

101,36

Landgebruik
locatie
/

101,84

101,25

/

Vegetatie

Bijzonderheden

Plannummer

Fotonummer

Type
Boor

Diameter

Techniek

/

/

Bijlage 3

DSC_0240

/

/

Mechanisch

/

/

/

Bijlage 3

DSC_0196

/

/

Mechanisch

/

Beschrijving van het profiel
Nr

Nr AKE

Bodemkundige
interpretatie

Geologische
interpretatie

2

1

Recente
verstoring

/

Begindiepte
onder
maaiveld
0

2

2

Recente
verstoring

/

20

40

D

Verstoring

Kz (v)

NVT

GR

/

NVT

/

Duidelijk

Recht

/

/

/

/

/

2

3

Recente
verstoring

/

40

60

D

Verstoring

NVT

BRGRO

/

NVT

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

Ophoging

/

0

140

D

Ophoging

Kz (v) + Sp
Ba (m) + Gl
(w)
St (m) + Sp
Ba (m) + Gl
(w)

A

ZW + VL RO

/

Kluiterig

/

Geleidelijk

Golvend

/

/

/

/

/

1

2

Recente
verstoring

/

140

190

D

Verstoring

Sp Ba (m)
+ Kz (m) +
Gl (w)

A

BRBEI + VL WI
+ VL RO

/

Kluiterig

/

/

/

/

/

/

/

/

Bijlage 7 Profiellijst

Einddiepte
onder
maaiveld
20

Conditie

Bijmenging

D

Naam
aardkundige
eenheid
Stabilisé

Textuur

Kleur

Ce (v)

NVT

BLGR

Munsell

Andere
fenomenen

/

Type
bodemstructuur
NVT

Grensregelmatigheid
ondergrens
Recht

Grondwaterstand
/

Bovengrens
roest
/

Bovengrens
reductie
/

Classificatie
veen

Classificatie organische bodem

/

Grensduidelijkheid
ondergrens
Duidelijk

/

/

Grid

Dagrapport nr. 1
Projectcode: 2019D194

Datum: 15/04/2019

Werkuren: 8u-16u

Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)
Zonnig, ca. 16°C

Werkzaamheden
Aanleg WP1 VL1(ca. 20 cm onder het maaiveld) en WP1 VL2 (ca. 60 cm onder het maaiveld)
Registratie P1 en P2
Aanleg WP2 (zuidelijk pad)

Strategische en praktische keuzes
/

Interpretaties
WP1: zwarte teelaarde verwijderd, geen onderliggende archeologie
WP2: verstoord. Veel leidingen. Restanten van een recente muur en kelder

Aanwezigheden/bezoekers
- Kraan: Roebben (Kristof)
- Archeologen: Willem Vanaenrode – Joris Steegmans inmeten PP en WP
- Arbeiders: 2
- Specialisten:
- Bezoek: Elke Wesemael, Bart Coolen

Opmerkingen
/

Bijlage 8 Dagrapporten

Dagrapport nr. 2
Projectcode: 2019D194

Datum: 10/12/2019

Werkuren: 8u-9u

Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)
Bewolkt, ca. 2°C

Werkzaamheden
Opvolgen noordelijk tuinpad (WP3)

Strategische en praktische keuzes
/

Interpretaties
/

Aanwezigheden/bezoekers
- Kraan: Roebben (Kristof)
- Archeologen: Inge Van de Staey
- Arbeiders: /
- Specialisten: /
- Bezoek: /

Opmerkingen
/

Bijlage 8 Dagrapporten

Kleur:

Periodes:
Blauw
Bruin
Donker (kleur)
Geel
Gevlekt
Grijs
Groen
Leemkleurig
Licht (kleur)
Mergelkleur
Oranje
Paars
Roest(kleurig)
Rood
Wit
Zwart

BL
BR
DO
GE
VL
GR
GRO
LE
LI
ME
OR
PA
ROE
RO
WI
ZW

Samenstelling:
Baksteen
Breuksteen
Grind
Hout
Houtskool
Kalk
Kalksteen
Kei
Kiezel
Klei
Leem
Leisteen
Mergel
Moederbodem
Mortel
Natuursteen
Dakpan
Silex
Slak
Steenkool
Verbrand
Zand
Zandsteen
Zavel
IJzeroxide
Fosfaat (groene band)
Mangaan

Ba
Bs
Gr
Ho
Hk
Ka
Ks
Kei
Kz
Kl
Le
Lei
Me
Moe
Mo
Ns
Dp
Si
Sl
Sk
Vb
Za
Zs
Zv
Fe
Ff
Mn

Hoeveelheid:
Zeer weinig
Weinig
Matig
Veel
Zeer veel

Afkortingen

zw
w
m
v
zv

Bronstijd
- Vroege bronstijd
- Midden bronstijd
- Late bronstijd
IJzertijd
- Vroege ijzertijd
- Midden ijzertijd
- Late ijzertijd
Romeins
- Vroeg Romeins
- Midden Romeins
- Laat Romeins
Middeleeuwen
- Vroege middeleeuwen
- Volle middeleeuwen
- Late middeleeuwen
- Post middeleeuwen

BRONS
BRONSV
BRONSM
BRONSL
IJZ
IJZV
IJZM
IJZL
ROM
ROMV
ROMM
ROML
MID
MIDV
MIDH
MIDL
MIDP

Materiaalcategorie:
Glas
Keramiek
Metaal
Mortel
Organisch
Pleisterwerk
Terracotta
Steen

GL
AW
ME
MO
OR
PL
TC
ST

Aardewerk:
Amfoor (ROM)
Bijnasteengoed
Dolium (ROM)
Dunwandig (ROM)
Gebronsd (ROM)
Geglazuurd (MID)
Geverfd (ROM)
Gladwandig (ROM)
Grijsbakkend (MID)
Handgevormd
Kurkwaar
Lowlands (ROM)
Maaslands roodbakkend (MID)
Maaslands witbakkend (MID)
Pompejaans rood (ROM)
Porselein
Protosteengoed (MID)
Roodbakkend (MID)
Roodbeschilderd (MID)
Ruwwandig (ROM)
Steengoed (MID)
Terra nigra (ROM)
Terra rubra (ROM)
Terra sigillata (ROM)
Witbakkend (MIDP)
Wrijfschaal (ROM)

AM
BSTG
DO
DW
GB
+ GL
GV
GW
GRIJS
HA
KU
LL
MAAS-TG3
MAAS-TG1
PR
PORS
PSTG
ROOD
RBES
RW
STG
TN
TR
TS
WIT
MO

Nr
1
2

Type
Kaart
Foto

Soort
GRB-kaart
Orthofoto

Onderwerp
Beschrijvend gedeelte
Beschrijvend gedeelte

Schaal
1*2000
1*2000

Aanmaakwijze
QGis/Geopunt
QGis/Geopunt

Aanmaakdatum
21/06/2018
21/06/2018

Opmerking
Bijlage 2
/

3

Plan

Overzichtsplan BT WP1 &
WP2

Beschrijvend gedeelte

1*100

QGis/Geopunt

26/06/2020

Bijlage 4

4
5

Plan
Plan

Beschrijvend gedeelte
Archeologische voorkennis

1*300
1*300

QGis/Geopunt
QGis/Aron bv

26/06/2020
26/06/2020

Bijlage 5
/

6

Foto

Overzichtsplan BT WP3
Overzichtsplan aangelegde
proefputten
Profielfoto P3

Archeologische voorkennis

/

Aron bv

8/10/2018

/

7

Foto

Vlakfoto P3

Archeologische voorkennis

/

Aron bv

8/10/2018

/

8

Plan

Overzichtsplan met
opgraving 2016-2017

Archeologische voorkennis

1*700

Aron bv

12/11/2020

/

9

Plan

Geplande werken

1*1200

QGis/Aron bv

26/06/2020

/

Geplande werken
Werkwijze en strategie
Werkwijze en strategie
Interpretatie van de archeologische site
Interpretatie van de archeologische site
Interpretatie van de archeologische site
Interpretatie van de archeologische site
Historisch kader
Historisch kader

/
1*100
1*300
1*2000
1*10000
1*7500
1*7500
/
1*5000

Low Architecten
QGis/Aron bv
QGis/Aron bv
Qgis/Geopunt
Qgis/Geopunt
Qgis/Geopunt
Qgis/Geopunt
KBR
Qgis/Cartesius

27/06/2018
12/11/2020
12/11/2020
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
12/11/2020

Bijlage 3
Bijlage 11
Bijlage 12
/
/
/
/
/
/

Historisch kader

1*5000

Qgis/Cartesius

12/11/2020

/

Historisch kader
Historisch kader
Historisch kader
Archeologische voorkennis

1*5000
1*5000
1*5000
1*2500

12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

/
/
/
/

Overzichtsplan WP1/WP2

1*300

Qgis/Cartesius
Qgis/Cartesius
Qgis/Cartesius
Qgis/Cartoweb/
Geo.onroerenderfgoed.be)
QGis/Aron bv

26/06/2020

Bijlage 4

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Plan
Overzichtsplan
Overzichtsplan
Foto
Kaart
Kaart
Kaart
Kaart
Kaart

19

Kaart

20
21
22
23

Kaart
Kaart
Kaart
Kaart

Overzichtsplan van alle
werken
Ontwerpplan
In Situ plan WP1 WP2
In Situ plan WP3
Orthofoto
Digitaal Hoogtemodel
Quartaire profieltypekaart
Bodemkaart
Primitieve kadasterkaart
Kaart van Romeins
Tongeren
Kabinetskaart der
Nederlanden
Topografische kaart uit 1873
Topografische kaart uit 1939
Topografische kaart uit 1989
Kaart met CAI-locaties

24

Plan

Overzichtsplan

Bijlage 13. Afbeeldingenlijst

/

25

Foto

Werkfoto

26
27
28
29
30
31

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Profielfoto
Profielfoto
Vlakfoto
Vlakfoto
Vlakfoto
Detailfoto

32

Foto

Detailfoto

33
34

Foto
Kaart

35
36
37
38
39

Foto
Plan
Foto
Foto
Tabel

Profielfoto
Topografische kaart van
1989
Vlakfoto
Overzichtsplan
Vlakfoto
Vlakfoto
Periodentabel A4

Bijlage 13. Afbeeldingenlijst

Werkfoto van ophoging ten westen van
WP1
PR1
PR2
Vlakfoto WP3
Vlakfoto WP1 VL1
Vlakfoto WP1 VL2
Detailfoto van het recente verstoring in
WP1 VL2
Detailfoto van het recente verstoring in
WP1 VL2
Detailfoto van een nutsleiding
Verstoringen geprojecteerd op de
topografische kaart van 1989
Vlakfoto WP2 VL1
WP3
WP3 VL1
Aangelegd vlak bij opbraak verhardingen
Bijlagen

/

Aron bv

15/04/2019

/

/
/
/
/
1*100
1*100

Aron bv
Aron bv
Aron bv
Aron bv
Aron bv
Aron bv

15/04/2019
15/04/2019
10/12/2019
15/04/2019
15/04/2019
15/04/2019

/
/
/
/

1*100

Aron bv

15/04/2019

/
/

Aron bv
Qgis/Cartesius

15/04/2019
12/11/2019

/
/

/
1*300
/
/
/

Aron bv
Aron bv
Aron bv
Aron bv
/

15/04/2019
5/06/2020
13/05/2019
5/06/2020

/
/
/
/
Bijlage 1

/

Neremweg 110 - B-3700 Tongeren

T +32(0) 12 22 52 50

F +32(0) 12 77 00 34

info@aron-online.be

www.aron-online.be

