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Verslag van resultaten opgraving Zonhoven-Batenstraat
1. Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:

1

2017G137 (opgraving)

Het opgemaakte archeologierapport kadert in een
geplande verkavelingsaanvraag met in totaal een
kadastraal oppervlakte van ca. 9993 m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of
meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en
de Code van Goede Praktijk).
Marjolein van der Waa
(OE/ERK/Archeoloog/2017/00177)
Studiebureau Archeologie bvba
(OE/ERK/Archeoloog/2015/00002)
Zonhoven, Batenstraat (fig. 1.1 en fig. 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 220239, y= 186619
punt 2: x= 220248, y= 186628
Afd. 3, Sectie E, perceel 855A

Periode uitvoering:

13-07-2017 (veldwerk)
04-04-2017 t/m 15-05-2018 (rapportage)

Relevante termen1:

18de eeuw, 19de eeuw, waterputten

Bebouwde zones:

Geen

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).
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Fig. 1.3: Een projectie van de aangetroffen sporen op het verkavelingsplan.
1.2 Archeologische voorkennis
1.2.1 Bureauonderzoek (2016F74)
Er werd voor het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van de geraadpleegde
bronnen kunnen binnen de grenzen van het projectgebied archeologische waarden uit alle perioden
vanaf het midden-paleolithicum tot en met WOII worden verwacht.
Geomorfologisch is het terrein te situeren op een uitloper van een hoger gelegen zone ten zuidoosten
van het plangebied, met de vallei van de Roosterbeek in het noorden. De afwatering gebeurt via deze
Roosterbeek, die hydrografisch binnen het Demerbekken wordt geplaatst. Zo vormt het plangebied
een aantrekkelijke “gradiëntzone” voor de inrichting van nederzettingen gedurende alle perioden van
de (pre)historie.
Volgens het beschikbare en geraadpleegde cartografisch materiaal bevonden er zich op het einde van
de 18de eeuw (Ferrariskaart 1771-1778) twee gebouwen binnen het projectgebied, langs de
Batenstraat. De rest van het terrein is op deze kaart weergegeven als akkerland. Op de 19de-eeuwse
kaarten van de Atlas der Buurtwegen en de Vandermaelenkaart zijn deze gebouwen verdwenen en is
het terrein onbebouwd. Ook op de beschikbare en geraadpleegde luchtfoto’s is het terrein steeds
onbebouwd.
Aangezien op basis van het bureauonderzoek de afwezigheid van een archeologische site niet kan
worden gestaafd en er voldoende potentieel aan kenniswinst bestaat voor de genoemde perioden,
werd verder onderzoek noodzakelijk geacht. De aard van dit verder onderzoek werd uitgeschreven in
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een Programma van Maatregelen in uitgesteld traject (ID 330). Gezien een juridische onmogelijkheid
voor het uitvoeren van veldwerk op dat moment, werd het vervolgonderzoek opgenomen in een
uitgesteld traject.
1.2.2 Landschappelijk booronderzoek (2017F272)
Na uitvoering van het landschappelijk booronderzoek kan worden gesteld dat er over het volledige
terrein sprake is van een matig bewaarde bodemgesteldheid. Het overgrote deel van het terrein is
bedekt door een plaggendek, hoewel deze in dikte varieert. Onder het plaggendek werd geen intacte
paleobodem aangetroffen, hoewel deze niet valt uit te sluiten. Het uitvoeren van verkennende
archeologische boringen wordt dan ook als niet noodzakelijk en niet nuttig geacht. Ter opsporing van
archeologische (sporen)sitecomplexen kon binnen het bekrachtigde programma van maatregelen in
uitgestelde traject direct worden overgegaan tot het trekken van proefsleuven.
1.2.3 Proefsleuvenonderzoek (2017F68)
Na uitvoering van het veldwerk kan worden vastgesteld dat over het terrein een wisselend intacte
bodemopbouw aanwezig is, met een lokaal aanwezig plaggendek dat de sporen draagt van
diepploegen. Dit diepploegen zal een funeste impact hebben gehad op eventueel (ondiepe) aanwezige
archeologische waarden. Er werden dan ook slechts 4 archeologische bodemsporen aangetroffen.
Eén van die vier sporen betrof een zeventiende tot achttiende-eeuwse waterput met daarin veel
archeologisch vondstmateriaal. Met het oog op een vervolgonderzoek werd het spoor niet verder
onderzocht tijdens het vooronderzoek. Deze in situ context biedt in het kader van een opgraving
verdere kenniswinst over de functionele inrichting van het dagelijks leven dat gekoppeld kan worden
aan een historische bewoningsfase aan de Batenstraat (zichtbaar op de Ferrariskaart uit 1777, maar
verdwenen op de Atlas der Buurtwegen uit ca. 1840). Op de rest van het terrein werden geen
archeologisch relevante sporen aangetroffen, wat dus deels een bodemkundige verklaring heeft
(diepploegen) en deels ook historisch kan worden verklaard (de bewoning centreerde zich aan de
Batenstraat). Er werd dan ook geopteerd om de zone van de waterput verder op te graven en de rest
van het terrein uit te sluiten van vervolgonderzoek, dit werd uitgeschreven in een Programma van
maatregelen voor opgraving (ID 3995).
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1.3 Onderzoeksopdracht
1.3.1 Vraagstelling
Een archeologische opgraving heeft als doel de informatie uit het bodemarchief in de vorm van een
archeologisch ensemble te behouden en te ontsluiten door archeologische sites, sporen en artefacten
vrij te leggen en te onderzoeken2. De vraagstelling van de uitgevoerde opgraving zal gericht zijn op de
functionele en temporele bepaling van de occupatiefase waarmee de waterput geassocieerd kan
worden.
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
- Tot welk type site behoort de waterput? (artisanaal, bewoning, begraving, …)
- Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
- Zijn er aanwijzingen voor specifieke activiteiten op deze locatie? Wat zijn de materiële
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie?
- Zijn er verschillende faseringen van de waterput herkenbaar?
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten? Wat is de
conserveringsgraad?
- Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over
de datering van de site, de functie ervan?
- Wat kan er op basis van het vondstmateriaal gezegd worden over de materiële cultuur, het
voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzetting?
- Wat kan er gezegd worden over de inrichting en vegetatie in de nabije en ruimere omgeving
van de vindplaats en de verbouwde gewassen?
- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode(s)? Zijn deze
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode?
Het archeologisch onderzoek kan enkel als volledig beschouwd worden als er geen archeologische
relevante waarden meer aanwezig zijn binnen het projectgebied. Bovendien dient er voldoende
informatie gegenereerd worden om alle onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Alle vondsten
en artefacten worden in die mate verpakt en geconserveerd om een degelijke bewaring te garanderen.
De rapportering over de opgraving heeft als doel een overzicht te bieden van de resultaten van de
uitgevoerde onderzoekshandelingen en het bijkomend wetenschappelijk potentieel van de resultaten
daarvan te duiden3. De erkend archeoloog dient een rapportering in bij het agentschap, die bestaat uit
een archeologierapport (binnen twee maanden na afronding van het veldwerk) en een eindverslag
(binnen twee jaar na afronding van het veldwerk). Dit schrijven omvat het eindrapport met daarin het
verslag van resultaten, opgesteld volgens de bepalingen in de Code Goede Praktijk 2.0, paragraaf 23.5,
en welke als doel heeft:
•
•

2
3

Het uitgevoerde onderzoek in zijn geheel beschrijven.
Inzicht bieden in de uitvoeringswijze en resultaten van de opgraving binnen het
wetenschappelijk potentieel en betekenis van de site.

Code van Goede Praktijk 2.0; hoofdstukken 15 en 16.
Code van Goede Praktijk 2.0; hoofdstuk 23.
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1.3.2 Randvoorwaarden
Randvoorwaarden:

Geen.

1.3.3 Geplande werken
Op het onderzoeksterrein plant de initiatiefnemer een verkaveling voor de aanleg van verscheidene
gebouwblokken, met bijbehorende wegenis, nutsvoorzieningen en waterafvoer (wadi). Tevens
worden in totaal 45 parkeerplaatsen, 27 individuele en 6 gemeenschappelijke bergingen voorzien.
Decretaal (artikel 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013) wordt een verkaveling als
een complete verstoring van het bodemarchief beschouwd. Hierdoor werden eventueel aanwezige
relevante archeologische vindplaatsen over het volledige terrein bedreigd.

Fig. 1.4: Overzichtsplan van de verkaveling met wegenis (zie ook fig. 1.3).
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1.4 Werkwijze en opgravingsstrategie
Na afronding en bekrachtiging van het vooronderzoek in uitgesteld traject, werd een kleine zone op
perceel 855A (Zonhoven) geselecteerd voor een vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende
opgraving (N = ca. 62m2). Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een waterput aangetroffen, die
vermoedelijk te associëren was met een oude bewoningsfase uit de Nieuwe Tijd van de Batenstraat,
nog zichtbaar op de Ferrariskaart (1777), maar verdwenen op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840).
Aangezien een waterput een redelijk complexe context vormt, evenals een uitdaging om te
onderzoeken, werd besloten het verder onderzoeken van de waterput binnen het traject van een
opgraving te plaatsen. Tegelijkertijd kon zo een budget vrijgemaakt worden voor
natuurwetenschappelijk / paleo-ecologisch onderzoek.

Fig. 1.5: Zone geselecteerd voor opgraving, zoals aangeduid in de bekrachtigde nota4.
1.4.1 Opgravingsmethode
Deze opgraving werd uitgevoerd conform de generieke bepalingen in hoofdstuk 15 van de Code Goede
Praktijk 2.0 en conform de bijkomende bepalingen die gelden voor sites zonder complexe verticale
stratigrafie hoofdstuk 16. Voor de zone van de in het vooronderzoek aangetroffen waterput
(projectcode 2017F68) wordt een vlakdekkende opgraving geadviseerd in navolging van het
bekrachtigde programma van maatregelen in de nota (ID 3995) binnen een uitgesteld traject van de
archeologienota (ID 330)5.

4
5

https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/3995
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/330
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De archeologische opgraving wordt enkel uitgevoerd in omstandigheden die toelaten om de
handelingen uit de Code van Goede Praktijk uit te voeren op de wijze zoals ze daarin beschreven zijn
en die bovendien geen schade veroorzaken aan archeologische sporen of vondsten. Er worden
maatregelen genomen om overlast door regen- en of grondwater tegen te gaan. Voorafgaand aan het
onderzoek wordt het peil van de grondwatertafel bepaald. Waterputten en andere diepe sporen
worden met bemaling opgegraven indien de onderkant van de sporen zich meer dan 30 cm onder de
huidige grondwatertafel bevindt. Om hierover uitsluitsel te krijgen wordt de diepte door middel van
een grondboor bepaald. Bij de plaatsing van bemaling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de aanwezigheid van het bodemarchief en de op te graven zones.
De veldwerkleider controleert echter de toestand van het projectgebied nogmaals voorafgaand de
aanvang van het onderzoek. De veldwerkleider bepaalt dan of vegetatie moet verwijderd worden om
het onderzoek te kunnen uitvoeren. Hij bepaalt de randvoorwaarden waaraan deze handelingen
moeten voldoen om geen schade toe te brengen aan eventuele archeologische sporen en vondsten en
begeleidt indien nodig deze handelingen.
1.4.2 Organisatie van de opgraving
Omdat het op te graven gedeelte een gering oppervlakte betrof is de organisatie van de opgraving
eenvoudig en vlot verlopen. Een archeoloog-projectleider en een assistent-aardkundige voltooiden het
veldwerk binnen één dag, waarbij de volgende actoren betrokken zijn geweest:
Actoren

Naam

Erkende archeoloog

Marjolein van der Waa

Veldwerkleider

Marjolein van der Waa

Assistent-aardkundige

Nick Van Liefferinge

Personen geraadpleegd buiten het project

Naam

Regiospecialist

Guido Pirotte (deskundige toerisme Zonhoven)

Materiaalopslag of afzetten van de perimeter van het onderzoeksterrein bleek niet nodig, omdat het
veldwerk binnen één dag werd afgerond en de werkput direct werd gedicht. De vondsten konden ook
onmiddellijk naar kantoor worden vervoerd voor de eerstelijnsconservatie.
Alvorens de uitvoer van de opgraving werd het terrein geïnspecteerd door een erkend archeoloog,
waarbij ook geboord werd om de grondwaterstand vast te stellen. Tijdens deze terreininspectie werd
tevens bemerkt dat het maaiveld was verwijderd en ter plaatse gestockeerd, buiten medeweten van
zowel initiatiefnemer als erkend archeoloog (zie ook paragraaf 1.4.4 Afwijkende methodiek).
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1.4.3 Materiaal
De tekstuele beschrijving van relevant gebruikt materiaal betreft onder andere het meetapparatuur.
Ter plaatse werden de aangetroffen sporen ingemeten met een GPS-toestel (Leica Smartworx Viva
V4.03) in Lambert72-coördinaten. Voor de verwerking van de opgravingsresultaten werd gebruik
gemaakt van de volgende programma’s:
Programma
QGIS
Draftsight
FileMaker Pro

Specificaties
2.18 SIENNA
BETA 2017
15.0.2.220

De gegevens werden verwerkt om de benodigde plannen6 te verkrijgen conform CGP7 6.3 (te weten
een overzichtsplan of alle-sporenkaart van VL1 - er werd geen faseringskaart opgesteld wegens het
ontbreken van fasen).
De spoorvullingen werden meermaals gescreend door middel van een metaaldetector (Gharett Ace
250). Conform CGP 6.12.4 en CGP 6.12.7 werden respectievelijk een foto-inventaris8 en sporenlijst9
gedigitaliseerd.
1.4.4 Afwijkende methodiek
Na terreininspectie bleek het onderzoeksgebied zich niet meer in de toestand te bevinden zoals
achtergelaten na het proefsleuvenonderzoek. Het maaiveld bleek over het gehele terrein te zijn
verwijderd en was ter plaatse gestockeerd. Vermoedelijk werd het terrein met 30 à 40 cm verlaagd.
Deze graafwerken werden uitgevoerd zonder kennisgeving aan de erkend archeoloog en buiten het
medeweten van de initiatiefnemer zelf10.
Aangezien de afgraving zorgde voor een verslechterde zichtbaarheid, kon de contour van het
aangelegde kijkvenster niet volledig worden teruggevonden en wijkt de contour van de werkput
lichtjes af van het voorgestelde programma van maatregelen (fig. 1.3). Dit heeft echter geen nadelige
gevolgen voor de interpretatie van de waterput, aangezien deze wel volledig kon worden blootgelegd.
Er werd 1 werkput aangelegd met een oppervlakte van 48 m2.

6

Zie bijlage 3 Alle-Sporen-Plan op A0 formaat.
CGP = Code Goede Praktijk.
8
Zie bijlage 1 Foto-inventaris.
9
Zie bijlage 2 Sporeninventaris.
10
De betrokken erfgoedconsulent werd hiervan tijdig op de hoogte gebracht, zowel door de initiatiefnemer als
door de erkend archeoloog.
7
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Fig. 1.6: Zicht op de afgraving van het terrein en de stockage van het maaiveld.
Tijdens de terreininspectie werd tevens geboord naar het grondwaterniveau, dat werd vastgesteld
tussen de -1,50 tot -1,70 m onder het maaiveld. Gezien de grote tijdsdruk achter de opgraving vanuit
de initiatiefnemer werd besloten geen bemaling te voorzien (kosten-baten).
Aangezien de waterput een onstabiele constructie bleek, werd deze in fasen opgegraven11. De eerste
fase van de coupe werd gestart met een kwadrant, om de bewaringstoestand en stabiliteit van de put
te beoordelen. Vervolgens werd een coupe vanaf het vlak van de werkput tot op het grondwater
aangelegd, waarna de waterput tot vlak 2 werd afgegraven en een coupe tot bijna aan de bodem werd
aangelegd. De laatste fase betrof vlak 3, om de laatste 30 centimeter van de waterput bloot te leggen.

11

Debruyne S. et al. 2013. 34.
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Fig. 1.7: Plan met contour van de aangelegde werkput.

Fig. 1.8: Overzichtsfoto van de aangelegde werkput.
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1.4.5 Selectie van de vondsten
Gezien de beperkte hoeveelheid vondstmateriaal is hierbinnen geen selectie gemaakt werd al het
archeologisch vondstmateriaal gerecupereerd en ingezameld. Het weinige vondstmateriaal werd per
spoor/laag ingezameld. Alle vondsten werden gewassen en gedetermineerd en er werd een
vondstenlijst12 gedigitaliseerd conform CGP 6.11.
1.4.6 Staalname
Er werden twee stalen genomen, allebei ter hoogte van de bodem van de waterput: een stukje
(onverkoold) hout met het oog op C14 datering en een macrostaal uit een zwarte, mogelijk organische
laag onderaan de waterput (beide stalen werden genomen uit L3). Hieronder volgt een tekstuele
motivatie voor de staalnamen.
1.4.6.1 Onverkoold hout
Houtresten bij een opgraving kunnen - wegens hun aard als één van de meest gebruikte grondstoffen
– inzicht bieden op diverse vlakken. Staalnamen of objecten van onverkoold hout bieden aanwijzingen
over de materiële cultuur, socio-economische aspecten van de maatschappij of de natuurlijke
houtvegetatie met betrekking tot de aangetroffen archeologische site. Ten slotte heeft hout een
belangrijke waarde voor datering via dendrochronologisch onderzoek, C14-datering of identificatie
van de gebruikte bewerkingstechnieken13.
In dit geval kunnen de onverkoolde houtresten (twijgjes) die werden aangetroffen onderaan de
waterput een uitsluitsel bieden in de vorm van een absolute 14C datering die kan dienen als terminus
postquem voor de waterput.
1.4.6.1 Botanische macroresten
Botanische macroresten kunnen voorkomen in onverkoolde, verkoolde of gemineraliseerde vorm.
Binnen archeologische contexten kunnen verkoolde macroresten (onder invloed van vuur) bewaard
zijn gebleven binnen een scala aan spoorcategorieën (paalkuilen, grafcontexten, haarden etc.). De
temperatuur van het vuur, samen met allerlei (post-)depositionele processen beïnvloeden echter de
kwaliteit van het materiaal, waardoor dit een uiterst kwetsbare groep vondstmateriaal is.
Onverkoolde macroresten blijven bewaard in ofwel extreem droge ofwel in zuurstofarme, anaerobe
omstandigheden en gelden als de meest voorkomende soort van macroresten in archeologische
context. Concreet betekent dit dat macroresten kans hebben om bewaard te blijven onder de
(permanente) grondwatertafel in sporen als waterputten, beerputten, kuilen of ophogingslagen etc.
Onderzoek naar macroresten levert waardevolle bijdragen op het vlak van voedsel- en
gebruiksplanten, landbouw, landschap en milieu of handel en nijverheid. Ook hebben met name zaden
en vruchten een goede C14-datering waarde, aangezien dit materiaal (in tegenstelling tot hout)
meestal binnen één jaar gevormd is.

12
13

Zie bijlage 3 Vondsteninventaris.
Carmiggelt A. en Schulten P. 2002. 19.
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2. Assessment
2.1 Methodiek
Wegens het beperkte aantal sporen en vondsten is de assessmentfase tot een minimum beperkt
gebleven. Er werd een overzicht gemaakt van de aangetroffen sporen en vondsten werden visueel
geïnspecteerd. Door het ontbreken van uitzonderlijke vondsten hoefde hier ook geen assessment voor
worden gemaakt.
2.2 Resultaten
2.2.1 Assessment van vondsten
Alle vondsten zijn handmatig ingezameld per spoor. Wegens de aard van de site (één waterput) en het
onderzoek, blijven de aangetroffen vondsten beperkt tot S2. Omwille van de beperkte vondsten zal
het volledige ensemble verder worden behandeld. De vondsten zijn als volgt:
Ceramiek
Metaal
Glas

N = 53
N=2
N=1

Alle vondsten werden aangetroffen in de waterput, te weten S2L2 (de binnenste puinvulling). Het
wetenschappelijk potentieel van de vondsten is laag.
2.2.2 Assessment van stalen
Er werden twee staalnamen genomen, te weten een stuk onverkoold hout en een grondstaal voor
macroresten. Beide stalen zijn afkomstig van S2L3. Het houtstaal werd genomen met het oog op C14
datering van de waterput en het macrostaal op een mogelijke waardering in functie van
landschapsreconstructie.
Onderaan de waterput bevonden zich verschillende twijgen die een soort vlechtwerk leken te vormen.
Mogelijk maakten de twijgen deel uit van een soort filtersysteem binnen de waterput en zaten ze op
die manier in primaire context. Wanneer men een absolute datering uitvoert op in situ materiaal, kan
dit informatie opleveren over de datering van de waterput.
Binnen een assessment in functie van potentieel op kenniswinst is een verdere verwerking van het
macrostaal echter niet nuttig. Het vondstmateriaal in de waterput wijst in de richting van een datering
in de Nieuwe Tijd, waardoor het landschap via historisch kaartmateriaal als externe gegevensbron
afdoende gereconstrueerd kan worden.
Daarnaast dient bij de verwerking van het staal voor de C14 de bedenking worden geopperd dat C14dateringen een deel nauwkeurigheid verliezen wanneer het staal van na 1650 n. Chr. dateert14. Het is
dan ook niet nuttig om het houtstaal verder te dateren, aangezien door middel van de onnauwkeurige
datering die dit zou opleveren geen extra kenniswinst verkregen wordt die ook niet al door het
14

Degryse P. et al. 2009.
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vondstmateriaal bekomen werd. Zodoende bestaat ook hiervoor een externe databron die hiervoor in
de plaats afdoende informatie oplevert.
2.2.3 Conservatie-assessment
De aard van de vondsten maakt dat verdere conservatie niet nodig is.
2.2.4 Assessment van sporen
In totaal werden 2 sporen aangetroffen, te weten een greppel (S1) en een waterput (S2). De greppel
wordt daarbij duidelijk doorsneden door de waterput en is dus ouder. Een problematiek die zich bij
het opgraven van waterputten regelmatig voordoet, is de stand van het grondwater. Peilingen naar
het grondwater door de bouwheer stelden de grens vast op -2,00 meter, in een boring door de
archeoloog op -1,50 tot -1,70 m. Tijdens de opgraving van de waterput werd de grondwatertafel
aangesneden. Ook bleek het overgrote deel van de waterput te bestaan uit een hoogst instabiele
puinvulling (L1). Beide factoren zorgden voor een instabiele coupe met een hoog instortingsgevaar.
Bij verder onderzoek naar de sporen en het vondstmateriaal kan antwoord worden gegeven op de
volgende onderzoeksvragen:
-

Tot welk type site behoort de waterput? (artisanaal, bewoning, begraving, …)
Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
Zijn er verschillende faseringen van de waterput herkenbaar?
Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten? Wat is de
conserveringsgraad?
Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over
de datering van de site, de functie ervan?
Wat kan er op basis van het vondstmateriaal gezegd worden over de materiële cultuur, het
voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzetting?
Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode(s)? Zijn deze
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode?

Wegens het ontbreken van aanwijzingen in de vorm van archeologisch vondstmateriaal is de
onderstaande onderzoeksvraag niet van toepassing:
- Zijn er aanwijzingen voor specifieke activiteiten op deze locatie? Wat zijn de materiële
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie?
2.2.5 Assessment van de archeologische site in zijn geheel
Voor een uitgebreide bespreking van het historisch, landschappelijk en archeologisch kader wordt
verwezen naar het reeds uitgevoerde bureauonderzoek als onderdeel van de archeologienota (zie ook
paragraaf 3.1). Volgens het historisch kaartmateriaal was er sprake van bewoning uit ten minste de
achttiende eeuw op de locatie van het projectgebied. Hiervan werden geen enkele sporen meer
teruggevonden, buiten de huidige waterput.
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Wanneer de (wel inmiddels verouderde) Onderzoeksbalans Archeologie wordt geraadpleegd, valt
direct de onderzoekslacune naar goed onderzochte archeologische contexten in de Nieuwe Tijd /
Nieuwste Tijd op15. Redenen hiervoor liggen binnen de aard van dergelijke sites, die vaak enorm groot
zijn en vanaf de zeventiende eeuw toenemend complex te duiden zijn. De materiële cultuur uit de
post-Middeleeuwse periode vormt daarbij geen prioriteit op de onderzoeksagenda omwille van diens
relatief minder zeldzame voorkomen in tegenstelling tot oudere contexten16.
Als sites uit de post-Middeleeuwse periode dan toch verwerkt worden, ligt de nadruk binnen het
bestaand onderzoek eerder op uitzonderlijke vondsten of architecturale bouwstijlen. Aardewerk
wordt daarbij ingezet als illustratie of middel tot datering en synthesewerken naar laat 18e en 19eeeuwse ceramiek zijn zeldzaam. Direct gevolg hiervan is dat de materiële cultuur toebehorend aan de
lagere sociale en inkomensklassen onderbelicht blijft in het wetenschappelijk discours17.
Op dit vlak kan verder onderzoek en determinatie van het aangetroffen aardewerk in de waterput aan
de Batenstraat een bijdrage leveren met betrekking tot kenniswinst, gezien de ceramiek afkomstig is
van een gesloten context. Het nadeel van de site betreft de kleine schaal, waarbij het
vondstenensemble beperkt blijft tot 50 fragmenten. Pistes die na een determinatie verder
geëxploreerd kunnen worden, betreffen sociale en economische aspecten van de gebruikers van het
aardewerk: wie gebruikte het aardewerk, welke functie moest het vervullen en met welke
betekenis(sen) was het geladen?
2.3 Voorstel voor wetenschappelijk onderzoek en conservatie
Verder wetenschappelijk onderzoek of verdere conservatiemaatregelen zijn niet van toepassing.

15

Herremans D. en De Clerq W. 2013.
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/late_middeleeuwen_en_mo
derne_tijden/materiaal/aardewerk (geraadpleegd 06-04-2018).
17
Teughels N. 2006.
16
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3. Interpretatie van de archeologische site
3.1 Algemene situering van het onderzoeksgebied
Het onderzochte gebied heeft een oppervlakte van ca. 9993 m2 aan de Batenstraat te Zonhoven,
gemeente Limburg. Dit terrein is gelokaliseerd in een buitengebied in landelijke context, op ongeveer
500 m verwijderd van het centrum van Zonhoven. Ten tijde van het archeologisch onderzoek is het
terrein voornamelijk in gebruik als grasland/ braakliggend, waarbij het terrein door
graafwerkzaamheden was ontdaan van maaiveld.
De Batenstraat is reeds zichtbaar op historische kaarten (zie ook paragraaf 3.3 Historisch en
archeologisch kader). Op de luchtfoto van 2016 zijn de heersende terreincondities goed zichtbaar en
fig. 3.2 is een weergave van de terreininspectie voorafgaand aan de opgraving.

Fig. 3.1: Luchtfoto 2017 met contour van de werkput en kadastrale grens.
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Fig. 3.2: Terrein ten tijde van de opgraving
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3.2 Landschappelijke situering
Het projectgebied grenst in het oosten aan de Batenstraat. Het is gelegen op een hoogte tussen 44,4
en 45,6 m TAW en maakt deel uit van de archeo-regio van de Kempen. Uit het digitaal hoogtemodel,
het opmetingsplan van de architect en de aangemaakte terreinprofielen kan afgeleid worden dat er in
het midden van het terrein een lichte opduiking is, een uitloper van een hoger gelegen zone ten
zuidoosten van het projectgebied (fig. 3.3 t/m fig. 3.5). Op ca. 150 m ten noorden van het projectgebied
stroomt de Roosterbeek. Het projectgebied is hydrografisch te situeren in het Demerbekken.

Fig. 3.3: DHMII met situering plangebied.
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Fig. 3.4: DHMII met situering plangebied (detail).

Fig. 3.5: Verloop van de terreinprofielen op het projectgebied.
Volgens de gegevens van de bodemkaart wordt het terrein gekenmerkt door Zdm-gronden: matig
natte zandgronden met dikke antropogene humus A horizont (fig. 3.6). Het uiterste zuiden van het
projectgebied zou volgens de gegevens van de bodemkaart binnen een bebouwde, en bijgevolg niet
gekarteerde, zone vallen. Deze hydromorfe plaggenbodems (Zdm-gronden) hebben een homogeen,
humeuze, bruinachtig of grijsachtige bovengrond van minstens 60 cm dik18. De onderkant van het
plaggendek is dikwijls zwartachtig en zeer humusrijk; het betreft de bouwlaag van een begraven profiel
in het plaggendek verwerkt. Indien het begraven profiel een verbrokkelde textuur B is of een
gesoliflueerde afzetting komen duidelijke roestverschijnselen voor. Is de ondergrond gevormd door
een hydromorfe podzol dan worden roestverschijnselen moeilijk te herkennen. In het plaggendek
vindt men roestverschijnselen tussen 40 en 60 cm. Zdm-gronden zijn geschikt voor veeleisende

18

Baeyens 1975: 41-42.
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akkerbouw- en tuinbouwgewassen en voor weide. In de buurt komen ook Zcm-gronden en Zdggronden voor, respectievelijk zwak hydromorfe plaggenbodems en hydromorfe humus-ijzerpodzols19.
Volgens de gegevens van de tertiair geologische kaart komt onder het projectgebied de formatie van
Bolderberg voor, meer specifiek het Lid van Genk (Onder Mioceen) (fig. 3.7). Het betreft geel tot
grijswit zeer fijn glimmerhoudend, zand met lignietlaagjes en grindlaagjes met klei tussen de
zandpaketten. Quartaire afzettingen bestaan voor het plangebied uit eolische afzettingen van zand tot
zandleem (fig. 3.8).

Fig. 3.6: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt
Vlaanderen).

19

Baeyens 1975 : 38, 41.

21

Eindverslag: De opgraving van een waterput aan de Batenstraat te Zonhoven

Fig. 3.7: Uittreksel en legende uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 3.8: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (Bron:
Geopunt Vlaanderen).
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3.3 Historisch en archeologisch kader
3.3.1 Historische beschrijving van het projectgebied
Volgens de Inventaris van Onroerend Erfgoed zouden er reeds neolithische en Romeinse vondsten op
het grondgebied van Zonhoven aangetroffen zijn20. De eerste vermelding (Zonuwe) zou uit 1336
dateren. Op het grondgebied van Zonhoven zou reeds een bijkerk van Hasselt gestaan hebben tijdens
de 8ste eeuw. In het eerste kwart van de 12de eeuw verkreeg Zonhoven een zelfstandige parochie met
het begevings- en tiendrecht verdeeld tussen de abdis van Herkenrode en de pastoor van Hasselt. Tot
in 1589 was de parochie afhankelijk van de dekenij Tongeren, daarna van de dekenij Hasselt.
Op basis van de beschikbare geraadpleegde historische kaarten kan het landgebruik binnen het
projectgebied gedocumenteerd worden21. Op de 18de-eeuwse Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 3.9) is het
huidige stratenpatroon duidelijk al aanwezig. Langs de huidige Batenstraat staan twee rechthoekige
gebouwen weergegeven. De rest van het projectgebied staat als akker ingekleurd. Op de 19de-eeuwse
Atlas der Buurtwegen (fig. 3.10) of de Vandermaelenkaart (fig. 3.11) is deze bebouwing volledig
verdwenen en is de Batenstraat rechter getrokken naar het noordoosten toe.
Ook op de verschillende geraadpleegde oudere topografische kaarten (1868, 1886, 1933, 1958 en
1971) en luchtfoto’s (1971, 2000 en 2012) en uit de bodembedekkingskaart is vast te stellen dat het
projectgebied niet bebouwd was, maar in gebruik was als landbouwgrond/grasland met enkele
sporadische bomen (fig. 3.12 t.e.m. fig. 3.14).
Volgens het geraadpleegde beschikbare kaartmateriaal, aangevuld met beschikbare fotografische
bronnen kan het projectgebied beschouwd worden als een zone die gekenmerkt wordt door een lage
densiteit aan bebouwing in het verleden.

20

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121014
Om de duidelijke leesbaarheid van het cartografisch en fotografisch materiaal niet te hinderen, worden de
algemene kenmerkende gegevens in de plannen- en fototabellen opgenomen. Schaalaanduidingen worden aan
de rand van de betreffende kaart weergegeven.
21
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Fig. 3.9: Uittreksel uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt
Vlaanderen).

Fig. 3.10: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (Bron:
Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 3.11: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (Bron:
Geopunt Vlaanderen).

Fig. 3.12: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 3.13: Luchtfoto uit 2000 met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 3.14: Luchtfoto uit 2012 met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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3.3.2 Archeologisch kader van het projectgebied
In de databank van de centrale archeologische inventaris (CAI)22 zijn in de omgeving van het
projectgebied enkele vondstmeldingen opgenomen (fig. 3.15).
Vermeldenswaard is dat de locaties CAI 55439 t.e.m. CAI 55449 allemaal veldprospecties zijn van
professor D. Huyghe in de jaren 1980. Deze prospecties, o.l.v. professor P. Vermeersch, waren gericht
op het lokaliseren van mesolithisch materiaal. Ook in het verdere verleden was Zonhoven een
gegeerde prospectielocatie voor het aantreffen van prehistorisch materiaal23. Vanaf 1905 werden in
Zonhoven vondsten gedaan die in een overgangsfase van het paleolithicum naar het mesolithicum
werden geplaatst. In de jaren 90 vonden opgravingen plaats van de KULeuven op de Ahrensburgsite in
Zonhoven-Molenheide24, ten noordoosten van het projectgebied.
Ten oosten van het plangebied werd in 2016 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Aron bvba
(CAI locatie 212900), waarbij sporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd werden aangetroffen. De
kern van de bewoningssporen bevond zich echter vermoedelijk meer naar het zuiden toe en het terrein
werd dan ook niet opgegraven25.
Samen met de polygonen van de CAI-locaties werden ook de polygonen op de kaart met gegevens en
aanduidingen over de inventarissen van beschermde archeologische sites en van vastgestelde
archeologische zones26 en gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt27, mee
ingeladen (fig. 3.16). Hieruit kan worden afgelezen dat tegenover het huidig plangebied een terrein
staat weergegeven als “zone zonder archeologie”, op basis van een archeologienota.

22

https://cai.onroerenderfgoed.be
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/book/export/html/2407
24
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/node/27143
25
Celis D. et al. 2016.
26
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/onderzoek/wetenschappelijke-inventarissen/inventaris-van-dearcheologische-zones/
27
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/onderzoek/wetenschappelijke-inventarissen/kaart-van-gebiedenwaar-geen-archeologisch-erfgoed-te-verwachten-valt/
23
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Fig. 3.15: Uittreksel uit de Centrale Archeologische Inventaris (Bron: Onroerend Erfgoed, Geopunt
Vlaanderen).

Fig. 3.16: Synthesekaart CAI, zones waar geen archeologie te verwachten valt en archeologische
zones (Bron: Onroerend Erfgoed, Geopunt Vlaanderen).
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3.4 Lithostratigrafische en bodemkundige opbouw
Tijdens de opgraving van de waterput werden geen aanvullende bodemkundige gegevens verzameld.
Het grotere perceel waarop de waterput zich bevond is in het verleden uitvoerig bodemkundig
onderzocht, zowel door middel van landschappelijke boringen als door middel van een
proefsleuvenonderzoek met bijbehorende profielputten. Voor een uitgebreide bodemkundige
evaluatie van het terrein wordt dan ook verwezen naar de desbetreffende nota (ID 3995).
Voor nu volstaat het te vermelden dat op het terrein een plaggenbodem aanwezig is, met een dikke
antropogene humus A bovengrond van tussen de 70 en 45 cm dik. Lokaal werden sporen van een
doorbroken podzol aangetroffen, evenals sporen van diepploegen. Referentieprofiel 6 van het eerder
uitgevoerde proefsleuvenonderzoek wordt hieronder getoond ter illustratie van deze bodemopbouw.

Fig. 3.17: Referentieprofiel 6 (SL6) in het proefsleuvenonderzoek (nota ID: 3995).
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3.5 De archeologische sporen
Het vondstenbestand bestaat in dit geval uit een waterput (S2) en een greppel (S1). De waterput
bestaat uit een grote cirkelvorm met scherpe aflijning van 300 x 295 cm in doorsnee en na coupe bleek
de waterput -185 cm diep. De greppel was 75 cm breed, met een donkergrijs gevlekte vulling en een
redelijk diffuse aflijning. In het vlak wordt de greppel duidelijk doorsneden door de waterput.

Fig. 3.18: Overzicht WP1VL1.

Fig. 3.19: Alle-sporenplan geprojecteerd op het kadasterplan (detail, schaal 1/7528).

28

Een allesporenplan op groot formaat en op een grotere schaal is te vinden in bijlage 1.
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De vulling van de waterput bleek grotendeels te bestaan uit een hoogst instabiele puinstort (L1),
waarbinnen geen onderlinge stratigrafie kon worden onderscheiden. Dit betekent dat de puinvulling
werd gevormd tijdens één enkel event, vermoedelijk bij het dempen van de waterput. De vulling
bestond uit brokken onbewerkte natuursteen, met af en toe kleinere brokjes en fragmenten
bouwceramiek. Het kan zijn dat de natuursteen de restanten vormen van een of andere bovengrondse
structuur, die werd afgebroken nadat de waterput in onbruik raakt. Vervolgens dumpte men het
sloopafval in de schacht om zich ervan te ontdoen en tegelijkertijd de waterput ermee op te vullen.

Fig. 3.18: Zicht op het eerste deel van de coupe in VL1.
Na het couperen werd geconstateerd dat binnen de waterput in totaal vier lagen te onderscheiden
zijn. L1 is reeds besproken en bestaat uit een puinvulling in de schacht van de waterput bestaande uit
brokken onbewerkt natuursteen en stukjes bouwceramiek, vermengd met een zwart zand. L2 is de
omringende insteek (ca. 40 tot 45 cm breed rondom de schacht), bestaande uit een homogeen
zwartbruin zand en een scherpe aflijning in het vlak. Onderaan de waterput werd de laag L3
aangetroffen, een zwarte bezinksellaag met redelijk wat organisch materiaal. Daaronder bevond zich
in de geelbruine C-horizont een smalle oranjeroodbruine uitloging van ijzeroxidatie (L4), die het
chemisch resultaat vormt van een interactie tussen watersijpeling vanuit de schacht in de
moederbodem. Onderaan het raakvlak tussen L1 en L3 (op een diepte van -145 cm) werden enkele
twijgen teruggevonden, die vermoedelijk het restant vormen van een gevlochten filtersysteem om het
bezinksel te scheiden van het grondwater.
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Fig. 3.19: Coupetekening van de waterput.

Fig. 3.20: Overzicht van de waterput in VL2.
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3.6 De archeologische vondsten
3.6.1 Materialen
Er werden verschillende materiaalcategorieën aangetroffen in de waterputcontext waarvan de meeste
fragmenten bestonden uit ceramiek. In totaal werd er uit de context van de waterput 1,3 kg aardewerk
verzameld samen met een fragment in groen glas en een stuk sterk gecorrodeerd metaal29. Het
aardewerk kan worden onderverdeeld in verschillende subcategorieën: steengoed, oxiderend
roodgebakken aardewerk, wit aardewerk, faience en 1 fragment in reducerend (grijs) gebakken
aardewerk.

2

1

Fig. 3.21: Verschillende fragmenten in rood aardewerk (1), fragmenten in faience met rechtsboven
een klein fragment faience fine (2).
3.6.2 Vormen
De verschillende vormtypes die aan de hand van de randfragmenten binnen het assemblage
onderscheiden kunnen worden, behoren binnen een spectrum van dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
Serviesgoed is goed vertegenwoordigd en dan met name vormen die eerder met serveren en opdienen
te maken hebben dan keuken- of kookgerei. Binnen het steengoed is bijvoorbeeld sprake van een
drinkbeker in zoutglazuur, dat aan de buitenkant versierd is met groeven en een smalle band
kobaltblauw (fig. 3.22: 1). Ook borden werden aangetroffen, bijvoorbeeld met manchetrand en
botergeel glazuur (fig. 3.22: 2) of met een geribbelde rand in rood aardewerk (fig. 3.22: 3).
29

Zie bijlage 3 voor een oplijsting van de vondsten.
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Fig. 3.22: Steengoed bekertje (1), bord in wit aardewerk (2), bord in rood aardewerk (3).
3.7 Datering en interpretatie
Aan de hand van de vondsten in de waterput kan een globale datering van de context worden geboden
in de eind achttiende tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Een belangrijke marker hiervoor is
de aanwezigheid van een enkele scherf in het zogeheten “faience fine”, waarvan de productie in België
pas begon in de tweede helft van de achttiende eeuw30. Het homogene baksel en identieke voorkomen
van het aangetroffen rode aardewerk verraadt daarnaast een bakproces met industriële inslag, wat
een datering in de tweede helft van de achttiende tot eerste helft negentiende eeuw ondersteunt.
Binnen het assemblage werd op die manier een mengeling aangetroffen van dagelijkse
gebruiksvoorwerpen (rood en wit aardewerk) vermengd met restanten serviesgoed dat mogelijk een
wat hogere status uitstraalde (versierde faience en faience fine).
Het Zonhoven tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw is toevalligerwijs zeer goed
gedocumenteerd via archiefdocumenten in het gemeentelijk dossier31. In het bijzonder wordt door het
kadaster in een “procesverbaal van afpaling – Tabel van klassificatie der grondeigendommen” niet
alleen de gemeente algemeen beschreven, maar ook de infrastructuur, economische activiteiten, de
30
31

Teughels N. 2006: 205.
Nijssen R. Z.d.
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bewoning en het inwonersaantal. Het document werd opgesteld tussen 1842 en 1843 en had als doel
de gemeentegrenzen en de waarde van het onroerend goed daarin vast te stellen.
Op die manier is gekend dat Zonhoven in 1843 een inwonersaantal had van 2547 bewoners en veertien
bakstenen woningen. De overige bewoners leefden in huizen van hout en leem, meestal met een
strooien dak32. Economische activiteiten bestonden uit landbouw en veeteelt, waarbij de kostelijke
veeteelt volgens het document op kleinere schaal werd toegepast. De veestapel bestond uit runderen,
schapen of varkens, waarbij enkel runderen in een afgesloten weide werden gehouden. Zowel schapen
als varkens werden gehoed.
Binnen het regionaal landschap van Zonhoven bezat de Roosterbeek voldoende debiet om voor
Zonhoven drie graanmolens aan te drijven, naast een windmolen en twee olierosmolens. Ten slotte
bezat het dorp één brouwerij, waar ongeveer vijftien keer per jaar een ketel bier werd geproduceerd33.
Het landgebruik binnen de gemeente bestond voornamelijk uit akkers en weiden/hooilanden. Op de
akkers werd graan geteelt (rogge, boekweit of haver) en in de (omhaagde) tuinen groente. In het
archiefstuk van het kadaster staan tevens de teeltschema’s beschreven, waarbij de meest vruchtbare
akkers van het dorp continu werden ingezaaid met afwisselende gewassen als rogge, aardappelen of
haver zonder tussendoor braak te liggen.
De gerecupereerde gebruiksvoorwerpen uit de waterput bieden een inkijk in het dagelijks leven van
de inwoners van Zonhoven dat naadloos past binnen het beeld dat door een dergelijk archiefstuk
wordt geschetst. De waterput is vermoedelijk het restant van een einde achttiende-/begin
negentiende-eeuwse erfbewoning langs de Batenstraat, waarbij de bewoners de put hebben gebruik
voor hun watertoevoer en occasioneel als gemakkelijke afvalcontext. Indien de bijbehorende woning
van het erf niet tot de veertien gegoede huizen in baksteen behoorde, is het wellicht logisch dat de
eerder ondiep uitgegraven (paal)sporen verloren gingen, waarbij alleen de dieper uitgegraven
waterput bewaard bleef in redelijk diepliggend archeologisch vlak (onder plaggendek). Een soortgelijke
situatie kan worden geschetst voor een site aan de overkant van de straat, die bij een
proefsleuvenonderzoek van Aron bvba34 in 2016 werd ontdekt. Aan de hand van het vondstmateriaal
werden sporen (kuilen, greppels en waterputten) uit de Late- tot post-Middeleeuwse periode
aangetroffen. Echter, geen duidelijke structuren konden worden onderscheiden (bijvoorbeeld
gebouwplattegronden). Mogelijkerwijs hebben ook hier ondiepe (paal)sporen de C-horizont niet
doorbroken en werden dus ook geen archeologisch leesbare sporen achtergelaten.

32

Nijssen R. Z.d.
Ibidem.
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Driessen P.
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3.8 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
De opgraving omvatte de archeologische registratie van een enkele waterput aan de Batenstraat in
Zonhoven. Uit het gerecupereerde vondstmateriaal kan de waterput chronologisch geplaatst worden
in een tijdsvak aan het einde van de achttiende tot de eerste helft van de negentiende eeuw.
De volgende onderzoeksvragen werden beantwoord:
Tot welk type site behoort de waterput? (artisanaal, bewoning, begraving, …)
Aan de hand van de vondsten in de waterput, de locatie ervan en het historisch kaartmateriaal kan
worden vastgesteld dat de waterput geplaatst kan worden in een nu verloren nederzettingscontext
van historische bewoning langs de Batenstraat.
Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
De waterput kan chronologisch geplaatst worden aan het einde van de achttiende tot het begin van
de negentiende eeuw. Het aangetroffen aardewerk en het enkele glasfragment kennen een goede
bewaringstoestand. Een stuk metaal bleek sterk gecorrodeerd onder invloed van grondwater. Het
uiterlijk van de waterput was matig bewaard: de schacht was opgevuld met puin en er was geen
beschoeiing aanwezig. Onderaan de schacht werden de restanten van een twijgennet aangetroffen,
dat vermoedelijk diende als een filtersysteem.
Zijn er aanwijzingen voor specifieke activiteiten op deze locatie? Wat zijn de materiële aanwijzingen
hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie?
Hier werden geen specifieke aanwijzingen voor gevonden.
Zijn er verschillende faseringen van de waterput herkenbaar?
Er konden geen faseringen in de waterput onderscheiden worden.
Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten? Wat is de conserveringsgraad?
Het aangetroffen aardewerk en het enkele glasfragment kennen een goede bewaringstoestand. Een
stuk metaal bleek sterk gecorrodeerd onder invloed van grondwater.
Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de
datering van de site, de functie ervan?
De waterput is vermoedelijk het restant van een einde achttiende-/begin negentiende-eeuwse
bewoning langs de Batenstraat, waarbij de bewoners de put hebben gebruik voor hun watertoevoer
en occasioneel als gemakkelijke afvalcontext.
Wat kan er op basis van het vondstmateriaal gezegd worden over de materiële cultuur, het
voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzetting?
Het historische beeld ontstaat van een landelijke gemeenschap die nabij hun bestaansbronnen leefde;
in dit geval de landbouw en veeteelt. Het aardewerk dat in de waterput werd aangetroffen betrof een
mengeling van dagelijkse gebruiksvoorwerpen (rood en wit aardewerk) vermengd met restanten
serviesgoed dat mogelijk een wat hogere status uitstraalde (versierde faience en faience fine).
Wat kan er gezegd worden over de inrichting en vegetatie in de nabije en ruimere omgeving van de
vindplaats en de verbouwde gewassen?
Aangezien alleen een waterput is overgebleven van de historische bewoning op deze locatie, kan hier
weinig over worden medegedeeld. De aard van de waterput was ook zodanig dat hier geen duidelijke
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conclusies uit kunnen worden getroffen. Tijdens het uitwerken van de opgravingsresultaten is wel een
samenvatting van een archiefstuk van het kadaster tevoorschijn gekomen, waarin het landgebruik van
de gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw tot aan de teeltschema’s toe staat
omschreven (zie paragraaf 3.7).
Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode(s)? Zijn deze
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode?
De vindplaats past binnen het regionale landschap van een achttiende/negentiende-eeuws landelijk
woondorp, bestaande uit een collectief van kleine boerenerven waar aan land- en tuinbouw met
beperkte veeteelt werd gedaan. Tegenover het plangebied, ter hoogte van de Herestraat, werd een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd35 waarbij eveneens een aantal bewoningssporen uit de Late tot
post-Middeleeuwse periode werden aangetroffen, waaronder waterputten. Omdat er geen verdere
structuur kon worden aangeduid werd hiervoor geen opgravingsadvies uitgeschreven. Op dit terrein
was eveneens sprake van een dik plaggendek, wat ook hier een verklaring kan zijn voor het feit dat er
geen duidelijke gebouwplattegronden bewaard bleven. Ondiepe paalsporen zullen de C-horizont niet
hebben doorbroken en dus ook geen archeologisch leesbare sporen hebben achtergelaten.
3.9 Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
Binnen het wetenschappelijk archief van de Post-Middeleeuwse / Vroegmoderne periode in
Vlaanderen begint langzamerhand een lacune te ontstaan met betrekking tot een bestudering van de
materiële cultuur van de midden- en lagere bevolkingsklassen op het platteland.
De waterput die door middel van de opgraving verder werd onderzocht en het vondstmateriaal dat
hiermee werd gerecupereerd, kan worden geïnterpreteerd als het restant van een einde achttiende/begin negentiende-eeuwse bewoning langs de Batenstraat in Zonhoven, waarbij de bewoners de put
hebben gebruik voor hun watertoevoer en occasioneel als gemakkelijke afvalcontext. De vindplaats
past daarmee binnen een regionaal landschap van een achttiende/negentiende-eeuws landelijk
woondorp, bestaande uit een collectief van kleine boerenerven waar aan land- en tuinbouw met
beperkte veeteelt werd gedaan.
3.10 Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek
In de gemeente Zonhoven werd ter hoogte van de Batenstraat een diepgaander archeologisch
onderzoek uitgevoerd naar een bewaard gebleven waterput. De put bleek een overblijfsel van een laat
achttiende tot vroeg negentiende-eeuws woonerf, waarvan de ondiepere sporen (zoals paalkuilen van
een gebouwplattegrond) verloren zijn gegaan.

35

Celis D. et al. 2016.
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Bijlage 1 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
2017G137-OVERZICHT-FO
-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2017G137-OVERZICHT-FO-1

2017G137-S2VL2-FV-2

2017G137-OVERZICHT-FO-1

2017G137-S2VL2-FV-3

2017G137-OVERZICHT-FO-2

2017G137-S2VL2-FV-4

2017G137-OVERZICHT-FO-3

2017G137-S2VL2-FV-5

2017G137-OVERZICHT-FO-4

2017G137-S2VL2-FV-6

2017G137-OVERZICHT-FO-5

2017G137-S2VL2-FV-7

2017G137-OVERZICHT-FO-6

2017G137-S2VL2-FW-1

2017G137-OVERZICHT-FW-1

2017G137-S2VL2-FW-2

2017G137-OVERZICHT-FW-2

2017G137-S2VL2-FW-3

2017G137-OVERZICHT-FW-3

2017G137-S2VL3-FC-1

2017G137-OVERZICHT-FW-4

2017G137-S2VL3-FC-2

2017G137-S2-FC-1

2017G137-S2VL3-FC-3

2017G137-S2-FC-2

2017G137-S2VL3-FC-4

2017G137-S2-FC-3

2017G137-S2VL3-FC-5

2017G137-S2-FC-4

2017G137-S2VL3-FC-6

2017G137-S2-FC-5

2017G137-S2VL3-FC-7

2017G137-S2-FC-6

2017G137-S2VL3-FD-1

2017G137-S2-FD-1

2017G137-S2VL3-FV-1

2017G137-S2-FD-2

2017G137-S2VL3-FV-2

2017G137-S2-FW-1

2017G137-S2VL3-FW-1

2017G137-S2VL2-FC-1

2017G137-S2VL3-FW-2

2017G137-S2VL2-FC-2

2017G137-S2VL3-FW-3

2017G137-S2VL2-FC-3

2017G137-S2VL3-FW-4

2017G137-S2VL2-FC-4

2017G137-S2VL3-FW-5

2017G137-S2VL2-FC-5

2017G137-S2VL3-FW-6

2017G137-S2VL2-FC-6

2017G137-S2VL3-FW-7

2017G137-S2VL2-FC-7

2017G137-S1_S2-FC-1

2017G137-S2VL2-FC-8

2017G137-S1_S2-FV-1

2017G137-S2VL2-FD-1

2017G137-S1_S2-FV-2

2017G137-S2VL2-FD-2

2017G137-WP1-FO-1

2017G137-S2VL2-FD-3

2017G137-WP1-FO-2

2017G137-S2VL2-FD-4

2017G137-WP1VL2-FO-1

2017G137-S2VL2-FD-5
2017G137-S2VL2-FD-6
2017G137-S2VL2-FD-7
2017G137-S2VL2-FV-1
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Bijlage 2 Sporeninventaris
Afkortingen:
Aflijning/Bewaring:
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Kleur:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

LD-

Licht
Donker

S
D

Scherp
Diffuus

Sl
Go

Slecht
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Nat
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Niet af te lijnen

Br
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Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
k.
r.

met
kern
rand

vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

vlekken
spikkels
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laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Textuur/Materiaal:

Bijmenging/Mortel:

Vondsten:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

Za
Ha
Va
Lo

Zacht
Hard
Vast
Los

Z
L
K
V

Zand
Leem
Klei
Veen

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Me

Mergel

Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS

Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de
beschrijving van de mortel.
1

Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Spoor

Werkput

Vlak

Aard

Vorm /
Verband

Aflijning /
Bewaring

Kleur

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)

Bijmenging /
Mortel

Vondsten

(Bewaarde)
afmetingen
LxBxH (cm.)

Datering

1

1

1

1

Greppel

Langwerpig

ReD

gevl. LGr-Zw m.
LZw-Br

ReZaLo Z>L

HK

Ce, Gl,
Me,

x75x

Onbepaald

2

1

1

Waterput

Cirkel

ReS

hom. DBr-Zw

ReZaLo Z>L

NS, Bo

Ce, Gl,
Me, St

300x295x185

Onbepaald

2

Opmerkingen
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Bijlage 3 Vondsteninventaris
Totaal:

N

Arch. vol.

Greppel

Datering Vulling

Additieven

1

Depositietype

MAE

M (gr)

53

1.640

50

1.408
530

6

1

8

0

6

2

8

1

4

5

355

Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken

1

1

15

2017G137-S1-Ce54

Wielgedraaid Tinglazuur (maj/fai)

9

10

65

2017G137-S1-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

18

443

Materiaal

1

24

Glas
2017G137-S1-Gl00

Onbepaald

1

24

Materiaal

2

208
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1
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