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Hoofdstuk 1  Inleiding en situering 

Naar aanleiding van de geplande verkaveling Mottekamp te Maasmechelen legde Ruimte en Erfgoed 
een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven op. 
Het te verkavelen terrein is ca. 20 ha groot en situeert zich tussen de Heirstraat, de Ringlaan, de 
Zandstraat en de E314. Het archeologisch vooronderzoek werd door hoofdaannemer VBG 
toevertrouwd aan Studiebureau Archeologie bvba. Tussen 4 en 11 augustus 2010 werd de eerste fase 
van dit vooronderzoek uitgevoerd. Een tweede fase van het vooronderzoek zal uitgevoerd worden in 
de loop van oktober 2010.  
 
Bij aanvang van het archeologisch onderzoek bleek immers dat het volledige te verkavelen terrein 
nog niet toegankelijk was voor archeologisch vooronderzoek. In samenspraak met Ruimte en Erfgoed 
werd besloten om voorlopig enkel een door de aannemer afgebakend gebied te onderzoeken. Het 
komt overeen met een zone van ca. 10,66 ha waarop de infrastructuurwerken voorafgaand aan de 
verkaveling plaatsvinden.  
 

 
Fig. 1: De Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het projectgebied 

 
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig.1) bevat enkele interessante vondstmeldingen in de 
nabije omgeving van het projectgebied. Zo is er een locatie met diverse meldingen van Romeinse en 
vroegmiddeleeuwse vondsten net aan de overkant van de E314 (CAI 50059), ten zuiden van het 
projectgebied. Het zou gaan om enkele afvalputten of beerputten en concentraties van Romeins en 
middeleeuws aardewerk die mogelijk verband houden met een grafveld. Locatie CAI 50058, ten 
zuiden van CAI 50059,  is eveneens  een concentratie van vondsten die zou wijzen op Romeinse 
begraving. Ten noorden van het projectgebied bevindt zich CAI 700223, waar Keltische urnen 
gevonden zouden zijn. CAI 55330 is een vindplaats van steentijdmateriaal. CAI 700219 tenslotte is de 
vindplaats van een ‘20tal potten’ die wijzen op een Merovingische (6de

 
-7de eeuwse) begraving. 

Door een gebrek aan nog bestaande referentiepunten, is het niet mogelijk om heel exact de locatie 
van het plangebied op de Ferrariskaart (1771-1777) te projecteren. In elk geval is wel duidelijk dat de 
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volledige zone tussen de gehuchten Dael Gremi -Daalgrimbie- en Mechelen -Maasmechelen- ten tijde 
van de opmaak van de Ferrariskaart ingenomen werd door akker- en graasland naast de bedding van 
een thans verdwenen beekje (fig.2). Ook op de Atlas der Buurtwegen (fig. 3) staan in de buurt van 
het projectgebied twee beekjes getekend, namelijk Loosgraef Ruisseau en Molebeke Ruisseau. Op de 
huidige topografische kaart (fig. 4) staat in het projectgebied het toponiem Lograaf geschreven.   
 

 
Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart 

 

 
Fig. 3: De Atlas der Buurtwegen 

Volgens de geomorfologische kaart van de Maasvallei, in de jaren ’70 van de 20ste eeuw opgemaakt 
door Paulissen (fig. 5), bevindt het projectgebied zich op het terras van Maasmechelen, net ten 
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westen van de alluviale vlakte van de Maas. De alluviale vlakte van de Maas, in Oost-Limburg bijna 
vier km breed , is gedefinieerd als dat deel van de Maasvallei, dicht tegen de stroom gelegen, 
opgebouwd uit alluviale lemen en kleien, rustend op grind, door de Maas getransporteerd en 
onderhevig aan periodische overstromingen1

Na de sedimentatie van het hoofdterras van de Kempen, door een verwilderde rivier tijdens het 
Mindel-glaciaal, erodeerde de Maas tijdens het Mindel-Riss-interglaciaal de Maasvallei. Deze 
interglaciale vallei was een 10-tal meter dieper ingesneden dan de huidige. Het Riss-glaciaal is de 
belangrijkste periode in de wordingsgeschiedenis van de huidige Maasvallei. De opnieuw verwilderde 
Maas zette grindrijke sedimenten af, afgewisseld met zandbeddingen en kleilagen. Onder andere de 
terrassen van Eisden-Lanklaar en Caberg-Pietersheim werden in deze periode door sedimentatie 
gevormd. Tijdens het Riss-Würm-interglaciaal vond weer erosie plaats en dit ruimde een deel van de 
Riss-terrassen op. Tijdens het Würm-glaciaal verwilderde de rivier weer en werd het terras van 
Maasmechelen gevormd. Gedurende het Tardiglaciaal werd nog het terras van Geistingen gevormd 
en plaatselijk zorgt verstuiving voor de vorming van duinen

.  

2

Tijdens het Holoceen is de Maas een eilandenrivier die een brede alluviale vlakte opbouwt door 
talrijke migraties en stroomverplaatsingen. Vooral de vele stroomverplaatsingen zijn er de oorzaak 
van dat het klassieke oeverwal-komsysteem zich morfologisch niet kon manifesteren. De bovenste 
grinden van de laagterrassen werden herbedekt met grote hoeveelheden alluvium

. Zowel het terras van Maasmechelen als 
dat van Geistingen, beide topografisch iets hoger gelegen binnen de Maasvallei, zijn gekend omwille 
van hun vele (Romeinse) vindplaatsen. 

3

 
. 

 
Fig.4: De bodemkaart met aanduiding van het projectgebied 

                                                 
1 Paulissen 1973: 67. 
2 Paulissen 1973: 243-245. 
3 Paulissen 1973: 246. 
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Fig. 5: Uittreksel uit de geomorfologische kaart van de Maasvallei in Belgisch Limburg, met 

aanduiding van het projectgebied. 
 
De bodemkaart (fig.4) geeft aan dat een noordzuidlopende zone temidden van het projectgebied 
bestaat uit een droge lemig zandbodem met structuur B horizont (Sbb). Deze zone wordt omvat door 
een smalle strook met een droge licht zandleembodem zonder profiel (Pbpt) en door een droge 
stenige leembodem zonder profiel (Gbpt). Deze opbouw bleek te kloppen op het terrein (bijlage 4).  
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Topografisch gezien lijkt het voorkomen van een strook droge lemig zandbodem, die volgens 
historische kaarten tussen twee riviertjes gelegen was, een gunstige locatie. 
 
Opvallend is dat de Heirstraat, de oostelijke begrenzing van het projectgebied, over een groot deel 
van haar verloop net op de rand van de alluviale vlakte en het terras van Maasmechelen loopt. De 
vermelde interessante locaties in de Centrale Archeologische Inventaris met sporen van 
ijzertijdbegraving, Romeinse en middeleeuwse begraving liggen ook allen rond de Heirstraat 
geconcentreerd.  
 
Het onderzochte terrein was voorheen in gebruik als landbouwgrond, met recent maïsakkers, 
graanakkers en grasland, en als moestuin (fig. 6 en 7) . 
 

Fig. 6: Zicht op een deel van het projectgebied 



Het archeologische vooronderzoek (fase 1) van de verkaveling Mottekamp te  
Maasmechelen 

 
  

7 
 

Fig. 7: Zicht op een deel van het projectgebied 
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Hoofdstuk 2  Werkmethode 
 
In totaal werden op het reeds onderzochte gedeelte van het projectgebied 17 proefsleuven 
aangelegd. Hierbij diende de inplanting enigszins aangepast te worden aan de percelen die reeds ter 
beschikking stonden voor het onderzoek. Met uitzondering van de sleuven 1 en 9, werden alle 
sleuven evenwijdig aan de E 314 getrokken. Sleuf 1 en de aanzet van sleuf 9 liepen evenwijdig met 
een behouden gebleven bomenrij. De sleuven 15, 16 en 17 werden na overleg met Ruimte en 
Erfgoed ten noorden van de andere sleuven aangelegd op drie stroken haaks op de Zandstraat, waar 
de aannemer met rioleringswerken zou starten.  
Met uitzondering van de sleuven 15, 16 en 17, bedroeg de onderlinge afstand tussen de 
verschillende sleuven niet meer dan 15 m. Aan het begin van elke sleuf werd een profielput 
aangelegd om de bodemopbouw te registreren. De leesbaarheid van het archeologische vlak in de 
aangelegde sleuven was goed. Waar toch nodig werd het vlak bijkomend opgeschaafd met de schop.  
De sleuven werden eveneens onderzocht met de metaaldetector, maar er werden geen vondsten 
aangetroffen. De sleuven en de aanwezige sporen werden topografisch ingemeten. 
 
Na het aantreffen van een bodemscherf uit de metaaltijden in sleuf 8, echter zonder duidelijke 
context, werd in overleg met Ruimte en erfgoed beslist om rond deze sleuf een kijkvenster aan te 
leggen (fig. 8). Het kijkvenster, ca. 170 m² groot, leverde één vaag afgelijnd spoor op met één 
handgevormde scherf. Bij controle van het profiel bleken er drie gehalveerde potten in de 
zuidoostelijke hoek van het aangelegde kijkvenster te zitten. Het kijkvenster situeert zich op de 
strook met droge lemig zandbodem.  
 

 
Fig. 8: Het kijkvenster op de droge lemige zandbodem 
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Hoofdstuk 3  Beschrijving en interpretatie van de sporen  
 
 
3.1 Beschrijving van de sporen 
 
In totaal werden er 12 sporen geregistreerd in 7 sleuven (bijlage 1). Drie ervan bleken van natuurlijke 
oorsprong te zijn (sporen 3, 4 en 5 in sleuf 6) en twee zeer scherp afgelijnde rechthoekige sporen met 
een ondiep, komvormig profiel (sporen 1 en 2 in sleuf 5) van recente oorsprong (fig. 9). Spoor 7 in 
sleuf 10 was een vaag afgelijnd spoor met houtskoolspikkels, met een redelijk onregelmatig, 
komvormig profiel en zonder vondsten. Vier potten in handgevormd aardewerk zonder zichtbare 
grondverkleuring er rond (sporen 6 in sleuf 8 en sporen 10 en 11 in kijkvenster 14) en één vaag 
afgelijnd spoor (spoor 12 in kijkvenster 14) zijn in de metaaltijden, vermoedelijk in de ijzertijd te 
situeren en één spoor met 6 potten (spoor 8 in sleuf 10) in de Romeinse tijd. Tenslotte werd er één 
spoor met een scherf handgevormd aardewerk aangetroffen (spoor 9 in sleuf 12). Naast deze sporen 
werd in een aantal sleuven eveneens ceramiek opgeraapt, evenwel zonder context. 
 

 
Fig. 9: Sporen 1 en 2 in sleuf 5 
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Fig. 10: Spoor 6: een handgevormd bodemfragment 

 
Het aardewerk uit de metaaltijden dat redelijk volledig of in een context werd aangetroffen, is 
hoogstwaarschijnlijk in de ijzertijd situeren.  
Het aardewerk uit spoor 6 (fig. 10) is handgevormd en heeft een vrij fijne magering. Eén 
bodemfragment was van het geknikte type (van den Broeke, type A)4. Er werden ook enkele kleinere 
randfragmenten aangetroffen van gesloten potten met een opstaande of naar buiten gerichte rand 
(type III b of IIIc)5. De versiering van spatelindrukken bevindt zich niet op de schouder of hals, maar 
enkel op de buik. De spatelindrukken worden soms afgewisseld met gegladde banden. Gelijkaardige 
scherven werden onder andere aangetroffen op de Alfsberg te Kontich6. Dit type versiering is typisch 
voor de late La Tène-periode en kan zelfs nog doorlopen tot in de eerste eeuw van onze 
tijdrekening7

De twee potten uit spoor 10 en deze uit spoor 11 bleven slechts half bewaard (fig. 11). Ze situeerden 
zich net onder het maaiveld, zodat de kraan ze bij de aanleg van het kijkvenster geraakt heeft. Het 
lijkt eveneens te gaan om handgevormd aardewerk (fig. 12), maar een nadere determinatie is niet 
mogelijk omdat ze in situ in het profiel werden gelaten. 

. Naast deze pot werden incineratieresten aangetroffen.  

                                                 
4 van den Broeke 1980: 28. 
5 Van den Broeke 1980: 39. 
6 Annaert 1994: 77-78. 
7 Annaert 1994: 78. van den Broeke 1987: 32. 
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Fig. 11: Drie handgevormde potten in het profiel van het kijkvenster (sleuf 14) 

 

 
Fig. 12: Detail van het aardewerk uit spoor 11 
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Fig. 13: Een gladwandige kruik in Maaslands wit in spoor 8 

 
Het Romeinse aardewerk dat in situ werd aangetroffen, concentreerde zich in één spoor. Spoor 8 in 
sleuf 10 bevatte minstens zes Romeinse potten (fig. 13). Hiervan werden er vijf met inhoud gelicht, 
dit uit voorzorgsmaatregel net voor het weekend. Eén pot werd in situ gelaten, omdat deze 
gemakkelijk weer toegedekt kon worden met een laagje zand.  
De pot die het eerst opgemerkt werd, en die ook het hoogst in het vlak bewaard was, is een 
gladwandige kruik in Maaslands wit8. Naast deze kruik lagen incineratieresten, maar het is niet 
duidelijk of deze oorspronkelijk naast of in de kruik lagen, aangezien de bovenzijde van de kruik 
beschadigd was en zich niet meer in situ bevond. Verder bevatte het spoor ook een ruwwandige pot, 
vermoedelijk in Maaslands wit en gesmookt (Stuart 1962, type 201A), een beker in geverfd 
aardewerk en versierd met zandbestrooiing (Stuart 1962, type 2, techniek B, baksel uit Keulen, 
datering 2de

 

 eeuw), een ruwwandige kom, geoxideerd en vermoedelijk gesmookt (Stuart 1962, type 
210) met een ruwwandig deksel en een pot in geverfd aardewerk, versierd met zandbestrooing 
(Brunsting, type 25a, Höpken E6, techniek B, baksel Keulen).  

Naast deze sporen en volledige potten werd er ook aardewerk zonder context opgeraapt. Dit 
materiaal concentreerde zich in de sleuven 7 t.e.m. 10 enerzijds en in de sleuven 15 t.e.m. 17 
anderzijds.  
Het materiaal uit de sleuven 7 t.e.m. 10 bevatte handgevormd aardewerk uit de metaaltijden, 
Romeinse scherven en vol- en laatmiddeleeuws materiaal.  
In sleuf 9 bevond zich één wandscherf die gemagerd was met veel kwarts. Deze scherf kan mogelijk 
uit de bronstijd dateren. De overige scherven uit de metaaltijden zijn ruwwandig en lijken eerder in 
de ijzertijd thuis te horen. 
                                                 
8 Met dank aan Alain Vanderhoeven (VIOE) voor de determinaties. De potten waren evenwel nog niet gewassen bij deze 
eerste determinatie. 
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Het Romeins aardewerk omhelst naast enkele wandfragmenten van dolia en enkele ruwwandige 
scherven o.m. een scherf van een bord in terra Sigillata van Oost-Gallische herkomst in sleuf 7 
(Dragendorff 18/31) en twee scherven terra sigillata, waarschijnlijk van een bord van Midden-
Gallische herkomst in sleuf 10 (Dragendorff 18/31)  
Ook in sleuf 10 werden twee randscherven aangetroffen van twee ruwwandige potten in Maaslands 
wit (type Stuart 201A en type Stuart 203, te dateren IIB en III). 
Verder werden in sleuf 10 ook een scherf van een ruwwandige pot aangetroffen in Maaslands wit 
(type Stuart 201A) en een ruwwandige bodem in Maaslands wit, mogelijk de bodem van 
voorgenoemde scherf, een ruwwandig wandfragment in Maaslands wit en een ruwwandig bord, 
vermoedelijk in Maaslands wit en secundair verbrand (type Stuart 218). In sleuf 9 tenslotte, werd een 
rand van een ruwwandige kruik gevonden. 
Het aardewerk uit de volle en late middeleeuwen is zeer divers en omwille van de geringe grootte 
niet determineerbaar. Onder andere werden scherven in witbakkend aardewerk uit het Maasland 
(12de-13de eeuw), een wandscherf met paarse engobe uit Brunssum-Schinveld (midden 14de eeuw) en 
schaars geglazuurd roodbakkend aardewerk (14-15de 

 
eeuw) aangetroffen.  

Ook in de sleuven 15, 16 en 17 werden losse scherven zonder context aangetroffen. Het gaat hierbij 
om kleine wandscherven handgevormd aardewerk uit de metaaltijden, vermoedelijk de ijzertijd.  
 
 
3.2 Interpretatie van de sporen 
 
Het voorkomen van de ijzertijdpot met incineratieresten (spoor 6) en de drie handgevormde potten 
in het profiel (sporen 10 en 11), vermoedelijk eveneens uit ijzertijd, enerzijds en de zes potten uit de 
Romeinse periode (spoor 8), eveneens met incineratieresten, anderzijds, wijst op begraving. 
 
Op basis van vorig onderzoek werden de urnengrafvelden uit de ijzertijd in Vlaanderen traditioneel in 
twee regionale groepen opgedeeld9

De graven zijn uitsluitend crematiegraven, met een sober begrafenisritueel en schaarse bijgiften. In 
de ‘Noordwestelijke groep’ waren tot voor kort 135 urnengrafvelden bekend, maar het aantal 
degelijk opgegraven sites is beperkt. Binnen de twee groepen van crematiegraven zijn 5 verschillende 
wijzen van bijzetting van het gecremeerde bot geattesteerd. Vooreerst is er het urnengraf (type A), 
waarbij de urn enkel het ingezamelde botmateriaal van de brandstapel bevat. In een brandafvalgraf 
(type B) worden niet alleen het gecremeerde bot, maar ook brandstapelrestanten gedeponeerd. Bij 
een beenderpakgraf (type C) wordt het verzamelde materiaal van de brandstapel in een 
vergankelijke container van organisch materiaal gewikkeld en zo in de grafkuil bijgezet. Bij type D 
(type Destelbergen) bestaat het graf uit een selectie van botmateriaal dat als een blok in de grafkuil 
bijgezet wordt, samen met restanten van de brandstapel. Tenslotte is er nog het brandrestengraf 
(type E), waarbij het graf bestaat uit een pakket van brandstapelresten waaronder houtskool en 
gecremeerd bot, die zonder onderscheid in de grafkuil worden bijgezet.  

. Enerzijds de ‘Vlaamse groep’, die vooral geconcentreerd zou zijn 
in de provincie Oost-Vlaanderen, met de Schelde ter hoogte van Antwerpen als scheidingsgrens en 
anderzijds de ‘Noordwestelijke groep’, in de provincies Antwerpen en Limburg. Deze laatste groep 
omvatte verder het zuiden van Nederland en een deel van Duitsland ten westen van de Rijn.  

De verhouding tussen de vlakgraven en de grafmonumenten zou verschillen tussen de ‘Vlaamse 
groep’ en de ‘Noordwestelijke groep’  
De laatste groep wordt gekenmerkt door het voorkomen van talrijke grafheuveltjes in de necropolen, 
met afmetingen die variëren tussen de 3 à 10 m diameter. De grafheuvel is begrensd door een 

                                                 
9 http://www.onderzoeksbalans.be/book/export/html/30161 4.6.2.6 Begraafplaatsen 

http://www.onderzoeksbalans.be/book/export/html/30161�
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greppel die een opening naar het oosten of het zuidoosten kan vertonen. Sommige grafheuvels zijn 
begrensd door een palenrij aan de voet van het monument. Een ander voorkomend type monument 
zijn de ‘langbedden’, lange ovalen monumenten die bestaan uit een smalle gracht, van minstens 15 
tot 20 m lang en gemiddeld 5 à 6 m breed. De langbedden kunnen ook opgebouwd zijn uit een 
palenzetting.  
In de ‘Noordwestelijke groep’ lijken diverse grafvelden pas aan te vangen met de vroege ijzertijd. De 
eindfase van een aantal sites wordt geplaatst in de loop van de midden-ijzertijd omstreeks 400 v. 
Chr. In het westelijk deel van Vlaanderen lijkt deze datum echter op te schuiven. Volgens recent 
onderzoek was het grafveld van Destelbergen zeker nog in gebruik tijdens de 4de-3de

De overgang tussen de eindfase van de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode lijkt voorlopig 
enkel geattesteerd in de sites Ursel-Rozenstraat (O.-Vl.), Wijshagen-Plokrooi (Limb.) en de grafvelden 
van Ravels.  

 eeuw v. Chr.  

 
In de Romeinse tijd werden de doden doorgaans bijgezet in necropolen, die volgens de wet buiten de 
nederzetting moesten liggen en een duidelijke begrenzing vertonen met muren of grachten10

Over het uitzicht en de interne organisatie van de begraafplaatsen is bijzonder weinig gekend. 
Algemeen wordt aanvaard dat het merendeel van de individuele graven op de een of andere manier 
aan de oppervlakte gemarkeerd was. Dit kon bijvoorbeeld met ronde of vierkante greppels, al dan 
niet met een onderbreking 

. Doden 
konden echter ook volkomen geïsoleerd in het landschap worden bijgezet. Enkele graven konden 
daarenboven ook zonder associatie met bewoning worden aangelegd. Grafveldjes werden eveneens 
aangetroffen vlakbij oudere monumentale structuren zoals grafheuvels of andere monumenten uit 
brons- en/of ijzertijd. Voorbeelden hiervan zijn de reeds vermelde sites Ursel-Rozestraat (O.-Vl.) en 
Wijshagen-Plokrooi (Limb.). 

Bij de in Vlaanderen onderkende crematies kan een eerste onderscheid gemaakt worden tussen een 
brandgraf waarbij de verbranding plaatsvond op een centrale brandstapel (een ustrinum) en een 
bustum waarbij de brandstapel zich onmiddellijk boven de grafkuil bevond.  
Volgens de manier waarop het gecremeerd menselijk bot in de uiteindelijke grafkuil werd bijgezet, 
kan een aantal types graven onderscheiden worden. Bij de urnengraven werd een deel van de 
gerecupereerde verbrande beenderen in een recipiënt geborgen. Dit kon in aardewerk, steen, glas of 
metaal zijn. Bij het aardewerk werden vooral potten en bekers als urne gebruikt. Doorgaans treft 
men in de meeste grafvelden wel een beperkte hoeveelheid urnengraven aan. Necropolen waar de 
urnengraven frequent voorkomen zijn anderzijds eerder zeldzaam. Andere graftypes zijn de 
beenderpakgraven, waarbij verondersteld wordt dat men vergankelijke materialen gebruikte om de 
crematieresten te verzamelen of waarbij de crematieresten gewoon op een hoopje in de grafkuil 
werden gedeponeerd. Bij de Brandschüttungsgräber zijn steeds restanten van de eigenlijke 
brandstapel meegegeven met het afzonderlijk ingezameld verbrand menselijk bot. Grafcontexten 
waarbij het verbrand menselijk bot zich nog tussen de brandstapelresten bevindt, noemt men 
brandrestengraven.  
 
De tot dusver aangetroffen begraving tijdens het archeologisch vooronderzoek van de verkaveling 
Mottekamp te Maasmechelen lijkt dus te behoren tot het type urnengraf, zowel voor wat de resten 
uit de metaaltijden, vermoedelijk de ijzertijd, betreft, als voor deze uit de Romeinse periode.  
 
 
  

                                                 
10 http://www.onderzoeksbalans.be/book/export/html/30161  5.6.2.4 Begraving 

http://www.onderzoeksbalans.be/book/export/html/30161�
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Hoofdstuk 4  Besluit  
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe 
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek gevraagd om de archeologische potentie van het te 
verstoren terrein in te schatten.  
 
Bij de eerste fase van het archeologisch vooronderzoek, in het kader van de verkaveling Mottekamp 
te Maasmechelen, werden resten aangetroffen van vier potten in handgevormd aardewerk, 
vermoedelijk uit de ijzertijd en van één spoor met minstens zes potten uit de Romeinse tijd. Het 
betreft sporen van een grafveld uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. Deze concentreren zich op een 
noordzuidlopende zone met een droge lemig zandbodem met structuur B horizont (Sbb) die vervat 
ligt tussen zones met een droge stenige leembodem zonder profiel (Gbpt). Uit historische kaarten 
blijkt dat er twee beekjes in de nabije omgeving waren. Volgens de Centrale Archeologische 
Inventaris zouden ook ten zuiden en ten noorden van het projectgebied sporen van begraving uit de 
ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen aangetroffen zijn.  
Tevens werden in enkele sleuven, enerzijds de sleuven 7 t.e.m. 10 en anderzijds de sleuven 15, 16 en 
17 ceramiek zonder context aangetroffen. In de sleuven 7 t.e.m. 10 gaat het om aardewerk uit de 
metaaltijden, vermoedelijk de ijzertijd, uit de Romeinse periode en uit de middeleeuwen. In de 
sleuven 15, 16 en 17 gaat het voornamelijk om handgevormd aardewerk uit de metaaltijden, 
vermoedelijk uit de ijzertijd.  
 
Het onderzoek naar Romeinse begraving en begraving in de ijzertijd krijgt ruime aandacht in de 
onderzoeksbalans van het VIOE. Er wordt gepleit voor de noodzaak van ‘gericht, grootschalig 
onderzoek van (Romeinse) grafvelden (…) waarbij interdisciplinair kan gewerkt worden, alle 
natuurwetenschappelijke studies kunnen uitgevoerd worden en waarbij aspecten zoals de ruimtelijke 
organisatie binnen het graf en ruimer die van het grafveld in detail worden gedocumenteerd’11

Ook voor begraafplaatsen uit de ijzertijd wordt gesteld dat ’nieuw noodonderzoek op enkele 
onbekende urnenvelden een schat aan nieuwe mogelijkheden open laat voor verder onderzoek op 
chronologie (aardewerktypologieën in combinatie met absolute dateringen), fysische antropologie 
op de crematieresten, en maatschappelijke contexten (comparatieve studie van de vondsten uit 
grafvelden versus nederzettingen)’

.  

12

 
.  

Op basis van de verzamelde gegevens wordt geadviseerd om de noordzuidlopende zone droge lemig 
zandbodem aan een vlakdekkend onderzoek (fig. 14) te onderwerpen (Afd. 1, Sectie C, percelen  
1443, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449A, 1451, 1452, 1453B, 1453C, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 
1459, 1460, 1461, 1462, 1463 en 1464). Deze zone strekt zich uit over de sleuven 7 t.e.m. 10 en 
omvat ook het aangelegde kijkvenster, sleuf 14.  
Hoewel ook in de sleuven 15, 16 en 17 enkele scherven handgevormd aardewerk werden 
aangetroffen, echter zonder context, wordt gesuggereerd om deze drie sleuven vrij te geven voor de 
uit te voeren rioleringswerken. Aan de zones tussen deze drie sleuven, dient wel de nodige aandacht 
besteed te worden bij toekomstig vooronderzoek met proefsleuven. De onderzoeksstrategie 

                                                 
11 http://www.vioe.be/images/uploads/content/downloads/Onderzoeksagenda_Archeologie.pdf. 5.9 
12 http://www.vioe.be/images/uploads/content/downloads/Onderzoeksagenda_Archeologie.pdf. 4.4 

http://www.vioe.be/images/uploads/content/downloads/Onderzoeksagenda_Archeologie.pdf�
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hiervoor kan best afgesteld worden op basis van de ervaringen uit het huidige vooronderzoek en de 
opgraving. 
 

 
Fig. 14: Projectzone met aanduiding van de op te graven zone (blauwe kader). 

 
De overige delen van het terrein bevatten geen relevante archeologische resten en zouden dus 
vrijgegeven kunnen worden.  
Het officieel vrijgeven van het terrein gebeurt door Ruimte & Erfgoed.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
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-het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006 (BS 
08.06.1999, 24.03.2003, en 07.06.2006) 
 -en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 23 juni 2006 

van toepassing , meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 

Spoor Sleuf Vorm Interpretatie Profiel Kleur Samenstelling 

1 5 rechthoekig recente kuil ondiep komvormig Gr L, RK 
2 5 rechthoekig recente kuil ondiep komvormig Gr L, RK 
3 6 / natuurlijk 

 
LGl ZL 

4 6 / natuurlijk 
 

LGl ZL 
5 6 / natuurlijk 

 
Gr ZL 

6 8 vaag rond ijzertijd crematiegraf 
 

Gl, LBr Z 
7 10 vaag rond kuil 

 
Gr Z, HK 

8 10 bijna rond Romeins crematiegraf ondiep, komvormig LGr Z 
9 12 vaag rond kuil? 

 
Gl Z 

10 14 / ijzertijd crematiegraf? 
 

Gl Z 
11 14 / ijzertijd crematiegraf? 

 
Gl Z 

12 14 vaag  rond kuil? 
 

Gl Z 
 
 
Afkortingen: 
     
D- donker    HK houtskool  
L- licht    L leem 
Br bruin    RK rolkei 
Gl geel    Z zand  
Gr grijs    ZL zandleem 
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Bijlage 2  Vondsteninventaris 
 

Inventarisnummer Werkput Spoor Materiaal TOT RF BF Datering 

2010-259-001 7 losse vondst ceramiek 1 1 
 

Romeins 

2010-259-002 7 losse vondst ceramiek 2 
  

mid, 14de-15de 

2010-259-003 8 losse vondst ceramiek 2 
  

metaaltijden 

2010-259-004 8 losse vondst ceramiek 3 
  

middeleeuws 

2010-259-005 8 6 ceramiek 30 3 1 ijzertijd 

2010-259-006 8 6 metaal 1 
  

ijzertijd 

2010-259-007 8 6 verbrand bot 
   

ijzertijd 

2010-259-008 9 losse vondst ceramiek 2 
  

metaaltijden 

2010-259-009 9 losse vondst ceramiek 2 1 
 

Romeins 

2010-259-010 9 losse vondst ceramiek 4 
  

Middeleeuws 

2010-259-011 10 losse vondst ceramiek 10 
  

metaaltijden 

2010-259-012 10 losse vondst ceramiek 6 1 
 

Romeins 

2010-259-013 10 losse vondst ceramiek 12 
  

middeleeuws 

2010-259-014 10 losse vondst metaal 1 
  

onbekend 

2010-259-015 10 losse vondst ceramiek 2 
  

metaaltijden 

2010-259-016 10 losse vondst ceramiek 2 1 
 

Romeins 

2010-259-017 10 losse vondst ceramiek 3 2 1 middeleeuwen 

2010-259-018 10 losse vondst ceramiek 3 1 1 Romeins 

2010-259-019 10 8 ceramiek 1 
  

Romeins 

2010-259-020 10 8 ceramiek 1 
  

Romeins 

2010-259-021 10 8 ceramiek 1 
  

Romeins 

2010-259-022 10 8 ceramiek 1 
  

Romeins 

2010-259-023 10 8 ceramiek 1 
  

Romeins 

2010-259-024 12 9 ceramiek 1 
  

metaaltijden 

2010-259-025 15 losse vondst ceramiek 1 
  

Romeins 

2010-259-026 15 losse vondst ceramiek 5 
  

metaaltijden 

2010-259-027 16 losse vondst ceramiek 13 
  

metaaltijden 

2010-259-028 17 losse vondst ceramiek 17 1 
 

Metaaltijden 

2010-259-029 10 8 verbrand bot 
   

Romeins 

2010-259-030 10 8 metaal 1 
  

Romeins 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 

Fotonummer Sleuf Spoor Soort opname 
2010-259-001 

  
Overzicht terrein 

2010-259-002 
  

Overzicht terrein 
2010-259-003 

  
Overzicht terrein 

2010-259-004 
  

Overzicht terrein 
2010-259-005 

  
Overzicht terrein 

2010-259-006 
  

Overzicht terrein 
2010-259-007 

  
Overzicht terrein 

2010-259-008 
  

Overzicht terrein 
2010-259-009 

  
Overzicht terrein 

2010-259-010 
  

Overzicht terrein 
2010-259-011 

  
Overzicht terrein 

2010-259-012 
  

Overzicht terrein 
2010-259-013 

  
Overzicht terrein 

2010-259-014 
  

Overzicht terrein 
2010-259-015 

  
Overzicht terrein 

2010-259-016 
  

Overzicht terrein 
2010-259-017 

  
Overzicht terrein 

2010-259-018 
  

Overzicht terrein 
2010-259-019 

  
Overzicht terrein 

2010-259-020 1 
 

Profiel 
2010-259-021 1 

 
Profiel 

2010-259-022 1 
 

Profiel 
2010-259-023 1 

 
Profiel 

2010-259-024 1 
 

Overzicht 
2010-259-025 1 

 
Overzicht 

2010-259-026 1 
 

Overzicht 
2010-259-027 1 

 
Overzicht 

2010-259-028 2 
 

Profiel 
2010-259-029 2 

 
Profiel 

2010-259-030 2 
 

Overzicht 
2010-259-031 2 

 
Overzicht 

2010-259-032 2 
 

Overzicht 
2010-259-033 2 

 
Overzicht 

2010-259-034 2 
 

Overzicht 
2010-259-035 3 

 
Profiel 

2010-259-036 3 
 

Profiel 
2010-259-037 3 

 
Profiel 

2010-259-038 3 
 

Overzicht 
2010-259-039 3 

 
Overzicht 
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2010-259-040 3 
 

Overzicht 
2010-259-041 3 

 
Overzicht 

2010-259-042 3 
 

Overzicht 
2010-259-043 3 

 
Overzicht 

2010-259-044 3 
 

Overzicht 
2010-259-045 3 

 
Overzicht 

2010-259-046 3 
 

Overzicht 
2010-259-047 3 

 
Overzicht 

2010-259-048 3 
 

Overzicht 
2010-259-049 3 

 
Overzicht 

2010-259-050 4 
 

Overzicht 
2010-259-051 4 

 
Overzicht 

2010-259-052 4 
 

Profiel 
2010-259-053 4 

 
Profiel 

2010-259-054 4 
 

Profiel 
2010-259-055 5 

 
Profiel 

2010-259-056 5 
 

Profiel 
2010-259-057 5 

 
Profiel 

2010-259-058 5 
 

Profiel 
2010-259-059 5 

 
Overzicht 

2010-259-060 5 
 

Overzicht 
2010-259-061 5 

 
Overzicht 

2010-259-062 5 1 Detail 
2010-259-063 5 1 Detail 
2010-259-064 5 2 Detail 
2010-259-065 5 2 Detail 
2010-259-066 5 1 en 2 Detail 
2010-259-067 5 2 en 2 Detail 
2010-259-068 5 1 Coupe 
2010-259-069 5 2 Coupe 
2010-259-070 5 3 Coupe 
2010-259-071 5 4 Coupe 
2010-259-072 5 

 
Overzicht 

2010-259-073 5 
 

Overzicht 
2010-259-074 5 

 
Overzicht 

2010-259-075 5 
 

Overzicht 
2010-259-076 6 

 
Profiel 

2010-259-077 6 
 

Profiel 
2010-259-078 6 

 
Overzicht 

2010-259-079 6 
 

Overzicht 
2010-259-080 6 

 
Overzicht 

2010-259-081 6 3 Detail 
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2010-259-082 6 3 Detail 
2010-259-083 6 3 Detail 
2010-259-084 6 3 en 4 Detail 
2010-259-085 6 4 en 4 Detail 
2010-259-086 6 3 Coupe 
2010-259-087 6 4 Coupe 
2010-259-088 6 5 Detail 
2010-259-089 6 5 Detail 
2010-259-090 6 

 
Overzicht 

2010-259-091 6 
 

Overzicht 
2010-259-092 7 

 
Profiel 

2010-259-093 7 
 

Profiel 
2010-259-094 7 

 
Profiel 

2010-259-095 7 
 

Overzicht 
2010-259-096 7 

 
Overzicht 

2010-259-097 7 
 

Overzicht 
2010-259-098 7 

 
Overzicht 

2010-259-099 7 
 

Overzicht 
2010-259-100 7 

 
Overzicht 

2010-259-101 8 
 

Profiel 
2010-259-102 8 

 
Profiel 

2010-259-103 8 
 

Profiel 
2010-259-104 8 

 
Profiel 

2010-259-105 8 
 

Overzicht 
2010-259-106 8 

 
Overzicht 

2010-259-107 8 
 

Overzicht 
2010-259-108 8 

 
Overzicht 

2010-259-109 8 
 

Overzicht 
2010-259-110 8 6 Detail 
2010-259-111 8 6 Detail 
2010-259-112 8 6 Detail 
2010-259-113 8 6 Detail 
2010-259-114 9 

 
Profiel 

2010-259-115 9 
 

Profiel 
2010-259-116 9 

 
Profiel 

2010-259-117 9 
 

Profiel 
2010-259-118 9 

 
Overzicht 

2010-259-119 9 
 

Overzicht 
2010-259-120 9 

 
Overzicht 

2010-259-121 9 
 

Overzicht 
2010-259-122 9 

 
Overzicht 

2010-259-123 9 
 

Overzicht 
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2010-259-124 9 
 

Overzicht 
2010-259-125 9 

 
Overzicht 

2010-259-126 9 
 

Overzicht 
2010-259-127 9 

 
Overzicht 

2010-259-128 9 
 

Overzicht 
2010-259-129 9 

 
Overzicht 

2010-259-130 9 
 

Overzicht 
2010-259-131 9 

 
Overzicht 

2010-259-132 10 
 

Profiel 
2010-259-133 10 

 
Profiel 

2010-259-134 10 
 

Profiel 
2010-259-135 10 

 
Overzicht 

2010-259-136 10 
 

Overzicht 
2010-259-137 10 7 Detail 
2010-259-138 10 7 Detail 
2010-259-139 10 7 Detail 
2010-259-140 10 7 Detail 
2010-259-141 10 8 Detail 
2010-259-142 10 8 Detail 
2010-259-143 10 8 Detail 
2010-259-144 10 8 Detail 
2010-259-145 10 8 Detail 
2010-259-146 10 

 
Overzicht 

2010-259-147 10 
 

Overzicht 
2010-259-148 10 7 Coupe 
2010-259-149 10 7 Coupe 
2010-259-150 10 7 Coupe 
2010-259-151 10 7 Coupe 
2010-259-152 10 7 Coupe 
2010-259-153 10 8 Coupe 
2010-259-154 10 8 Coupe 
2010-259-155 10 8 Coupe 
2010-259-156 10 8 Coupe 
2010-259-157 10 8 Coupe 
2010-259-158 10 8 Coupe 
2010-259-159 10 8 Coupe 
2010-259-160 10 8 Coupe 
2010-259-161 10 8 Coupe 
2010-259-162 10 8 Coupe 
2010-259-163 10 8 Coupe 
2010-259-164 10 8 Coupe 
2010-259-165 10 8 Coupe 
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2010-259-166 10 8 Coupe 
2010-259-167 11 

 
Profiel 

2010-259-168 11 
 

Profiel 
2010-259-169 11 

 
Profiel 

2010-259-170 11 
 

Overzicht 
2010-259-171 11 

 
Overzicht 

2010-259-172 11 
 

Overzicht 
2010-259-173 11 

 
Overzicht 

2010-259-174 11 
 

Overzicht 
2010-259-175 11 

 
Overzicht 

2010-259-176 11 
 

Overzicht 
2010-259-177 11 

 
Overzicht 

2010-259-178 12 
 

Profiel 
2010-259-179 12 

 
Profiel 

2010-259-180 12 9 Detail 
2010-259-181 12 9 Detail 
2010-259-182 12 9 Detail 
2010-259-183 12 9 Detail 
2010-259-184 12 9 Detail 
2010-259-185 12 9 Detail 
2010-259-186 12 

 
Overzicht 

2010-259-187 12 
 

Overzicht 
2010-259-188 13 

 
Overzicht 

2010-259-189 13 
 

Overzicht 
2010-259-190 13 

 
Overzicht 

2010-259-191 13 
 

Overzicht 
2010-259-192 13 

 
Overzicht 

2010-259-193 13 
 

Overzicht 
2010-259-194 13 

 
Profiel 

2010-259-195 13 
 

Profiel 
2010-259-196 13 

 
Profiel 

2010-259-197 14 
 

Overzicht 
2010-259-198 14 

 
Overzicht 

2010-259-199 14 
 

Overzicht 
2010-259-200 14 

 
Overzicht 

2010-259-201 14 
 

Overzicht 
2010-259-202 14 

 
Overzicht 

2010-259-203 14 
 

Overzicht 
2010-259-204 14 

 
Overzicht 

2010-259-205 14 
 

Overzicht 
2010-259-206 14 10 en 11 Detail 
2010-259-207 14 10 en 11 Detail 
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2010-259-208 14 10 en 11 Detail 
2010-259-209 14 10 en 11 Detail 
2010-259-210 14 10 en 11 Detail 
2010-259-211 14 10 en 11 Detail 
2010-259-212 14 10 en 11 Detail 
2010-259-213 14 11 Detail 
2010-259-214 14 11 Detail 
2010-259-215 14 11 Detail 
2010-259-216 14 11 Detail 
2010-259-217 14 11 Detail 
2010-259-218 14 11 Detail 
2010-259-219 14 10 Detail 
2010-259-220 14 10 Detail 
2010-259-221 14 10 Detail 
2010-259-222 14 

 
Overzicht 

2010-259-223 14 
 

Overzicht 
2010-259-224 14 

 
Overzicht 

2010-259-225 14 
 

Overzicht 
2010-259-226 14 12 Detail 
2010-259-227 14 12 Detail 
2010-259-228 14 12 Detail 
2010-259-229 14 12 Detail 
2010-259-230 14 12 Detail 
2010-259-231 14 12 Detail 
2010-259-232 15 

 
Profiel 

2010-259-233 15 
 

Profiel 
2010-259-234 15 

 
Profiel 

2010-259-235 15 
 

Overzicht 
2010-259-236 15 

 
Overzicht 

2010-259-237 15 
 

Overzicht 
2010-259-238 15 

 
Overzicht 

2010-259-239 16 
 

Profiel 
2010-259-240 16 

 
Profiel 

2010-259-241 16 
 

Overzicht 
2010-259-242 16 

 
Overzicht 

2010-259-243 16 
 

Overzicht 
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Bijlage 5  Opgravingsplannen 
 

 



 
 
 
 
 
Administatieve gegevens 
 
 
 
Naam site:   Mottekamp 
 
Provincie:   Limburg 
 
Gemeente:   Maasmechelen 
 
Deelgemeente:   Maasmechelen 
 
Adres:    Zandstraat, Ringlaan, Heirstraat 
 
Kadastrale gegevens: Afdeling 1, Sectie C, percelen 958D, 959C, 961D, 962C, 962D, 963A, 

964A, 997, 996,995, 994, 992, 991, 988, 987, 984, 1644, 1642, 1639, 
1635A, 1634, 1631/02, 1631A, 1630A, 1015A, 1014A, 1013A, 1012A, 
1010F, 1009A, 1008A, 1010D, 1010E, 1008B, 1009B, 1007, 1006, 
1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 1046B, 1044B, 1043E, 1000, 999, 998, 
1047V, 1047S, 1048H, 1050E, 1051B, 1051D, 1052A, 1054K, 1054H, 
1055, 1056A, 1057, 1058, 1062A, 1063, 1064, 1065A, 1436, 1060R, 
1060N, 1068D, 1066C, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431B, 1427A, 1458, 
1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1421E, 1421F, 
1422A, 1423A, 1467A, 1468C, 1468E, 1469D, 1469C, 1472B, 1473A, 
1474A, 1455, 1454, 1453C, 1453B, 1449A, 1448, 1603, 1602A, 1600, 
1598, 1597C, 1597E, 1478A, 1482C, 1426D, 1426C, 1425A, 1424A, 
1445, 1444, 1604, 1605A, 1609, 1612, 1616A, 1617, 1602A, 1628A, 
1628A, 1629A, 1632A, 1632/02, 1633, 1636A, 1640, 1641, 1643, 
1441, 1440, 1439, 1438, 1437A, 985, 986, 989, 990, 993, 1599, 1596, 
1595, 1594, 1593, 1591, 1590A, 1589A, 1588, 1587B, 1582A, 1581A, 
1580, 1579, 1586A, 1584A, 1583D, 1583C, 1577B, 1576A, 1574, 
1573A, 1572B, 1572C, 1571A, 1666D, 1666F, 1570C, 1569B, 1572D, 
1571C, 1665A, 1664C, 1663, 1662, 1661A, 1661B, 1660H, 1060R, 
1060P, 1442, 1443, 1446, 1447, 1451, 1452, 1456, 1457, 1606A, 
1610, 1611, 1614A, 1618, 1619A, 1627A en 1667C 

 
Projectcode:   2010-257 
 
Opdrachtgever:  Gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen 
    VBG NV, Welvaartstraat 14-1 bus 8, 2200 Herentals 



 
Vergunningsnummer:  2010-259 
 
Naam aanvrager:  Sarah Bosman 
 
Aanvraagdatum:  7 juli 2010 
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