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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de aanleg van een wateropvangbekken en buffergrachten werd door Onroerend 
Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven opgelegd. 
Het onderzoek werd door de hoofdaannemer VBG NV aan Studiebureau Archeologie bvba 
toevertrouwd. Het terreinwerk werd uitgevoerd van 27 september tot en met 1 oktober. 
 
Het onderzochte terrein beslaat ca. 0,10 ha voor het wateropvangbekken en ongeveer een lengte 
van 120 m doorlopende sleuf voor de gracht. Het terrein is gelegen net achter de tuinen van de 
huizen gelegen langs de noordkant van Klein overlaar. Het wateropvangbekken ligt ten zuiden en de 
gracht ten noorden van de Tiensestraat (fig. 1.1). 
 

 
Fig. 1.1: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied. 

 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1.2) zijn in de directe omgeving van het 
projectgebied 7 vindplaatsen. Ten noorden van het projectgebied ligt CAI 20031, een vindplaats met 
mesolitisch lithisch materiaal. Ten noordoosten van het onderzochte terrein ligt locatie CAI 158267. 
Dit terrein zou in de 1013 gebruikt zijn tijdens een slag tussen het Brabants leger onder leiding van 
Lambert I van Leuven en het Luikse leger onder leiding van prins-bisschop Balderic II van Luik. Op 10 
oktober 1013 had het treffen plaats waar Lambert I met de hulp van Robrecht van Namen de 
veldslag won. 
Net ten oosten van het projectgebied, aan de overkant van Klein Overlaar, bevindt zich CAI 2512. Op 
deze plaatst zou een oude castrale motte gestaan hebben die in 1013 door de graaf van Leuven 
verwoest werd. Op de ruïne is nadien het Bogaardenklooster gebouwd. Dit klooster is in de 19de 
eeuw omgevormd tot een meisjeskostschool. Een ander mottekasteel is gesitueerd ten NO van het 
klooster (CAI 5669). 
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Fig. 1.2: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied.  

 

 
Fig. 1.3: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied. 
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Ongeveer 500 m ten NOO van het klooster ligt CAI 5668, de Kleine molen/ Celismolen die gedateerd 
wordt in de 18de eeuw. Net naast de E40 ligt de site Goudberg-HST (CAI 3164). Hier zijn tijdens de 
aanleg van de HST-traject sporen van een Romeinse villa en een klein badgebouw met 
hypocaustverwarmig opgegraven, naast een enkele vierpalige constructie die in de late ijzertijd 
gedateerd worden. Ten westen van deze vindplaats zijn vondsconcentraties van tegulae en terra 
siggillata aangetroffen (CAI 781). 
 
De Ferrariskaart (1771-1778) (3) toont voor het projectgebied akker- en weideland en ook op de 
Atlas der Buurtwegen (fig. 1.4) is het onderzochte terrein niet bebouwd. 
 

 
Fig. 1.4: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied. 
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Hoofdstuk 2 Werkmethode 
 
Op vraag van Portiva werden sleuven van 4 m breed aangelegd met een graafmachine op 
rupsbanden met een platte graafbak (fig. 2.1 ). Ter hoogte van de afwateringsgracht werd één lange 
sleuf in het midden van de gracht gegraven tot op het archeologisch niveau. In het 
wateropvangbekken werden 3 parallel liggende sleuven aangelegd. Ze werden zo georiënteerd dat ze 
met de helling mee liepen. 
Door voorschriften van Aquafin moest de zwarte teelaarde afzonderlijk gehouden worden van de 
gele aarde. Tijdens de aanleg van het archeologisch vlak werd vastgesteld dat dit vlak, door de 
aanwezigheid van een pakket colluvium, dieper gelegen was dan de 30 cm teelaarde die eerst werd 
afgegraven. Daarom werd de teelaarde van de werkzone eerst helemaal verwijderd waarna er nog 
een 20-tal cm dieper werd gegraven. 
 

 
Fig. 2.1: Aanleg van het vlak. 

 
De aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Ze werden topografisch 
ingemeten. Het vlak werd onderzocht met een metaaldetector. Zes sporen werden gecoupeerd. Van 
de gecoupeerde sporen werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen gemaakt. Vondsten 
werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. 
In de zone van het wateropvangbekken werden in twee sporen handgevormd aardewerk 
aangetroffen. Deze twee sporen werden per laag ook bemonsterd. Rond deze sporen werd het vlak 
groter gemaakt, maar dit leverde geen extra sporen op. Omdat naar het zuiden toe het terrein zeer 
fel verstoord was, werd in samenspraak met Tom Debruyne van Portiva besloten deze sporen 
helemaal op te graven zodat het terrein nadien vrijgegeven kon worden om de werken uit te voeren. 
Er werden 3 bodemprofielen aangelegd. Eén in het midden van de sleuf ter hoogte van de 
afwateringsgracht, en twee andere in de zone van het waterbekken. Na de aanleg van profiel 1 in 
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deze zone werd vastgesteld dat het archeologisch vlak in deze zone bijna 1 m onder de te verstoren 
diepte zou zijn. Daarom werd, in samenspraak met Tom Debruyne van Portiva, beslist de hier 
geplande proefsleuf niet aan te leggen.   
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Hoofdstuk 3 Beschrijving van de sporen 
 
In totaal werden 14 sporen opgetekend, waarvan 9 kuilen, 1 erosiegreppel, 1 recent boorgat (spoor 
11), 2 paalkuilen en 1 waterput. Achteraf bleken de twee paalkuilen (sporen 12 en 13) natuurlijk te 
zijn. 
In sleuf 1 werden 9 sporen opgetekend en 3 losse vondsten ingemeten. Acht van deze negen sporen 
hadden een zeer vage aflijning in het vlak. De vulling had een lichtgele tot bruine kleur. In de vulling 
werden sintels aangetroffen, wat een recentere datering doet vermoeden. In deze sleuf werden 
twee sporen gecoupeerd. Spoor 1 (fig. 3.1) is een ondiepe kuil die zich in het vlak rechthoekig 
aftekende. Bij het couperen bleek het een ondiepe kuil met een rechthoekig profiel te zijn. 
 

 
Fig. 3.1: De coupe van spoor 1. 

 
Sporen 1 tot en met 8 zijn allemaal gelijkaardig van vulling. In sporen 4 en 8 werden twee zeer 
gefragmenteerde, rood geglazuurd wandscherfjes gevonden die moeilijk te dateren zijn. Uit spoor 6 
werd een fragmentair tuitje geregistreerd dat vermoedelijk in de late middeleeuwen gedateerd kan 
worden. 
Spoor 9 (fig. 3.2) is een kleine kuil met een onregelmatig profiel. De vulling heeft een lichtgrijze 
vulling met mangaan- en houtskoolspikkels. Het aardewerk uit dit spoor werd gedateerd vanaf de 
tweede helft van de 16de eeuw tot 17de eeuw. 
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Fig. 3.2: De coupe van spoor 9 in sleuf 1. 

 
In de tweede, meest westelijke zone, waar het wateropvangbekken gepland is, werden vijf sporen 
geregistreerd. Spoor 11 bleek een boorgat te zijn en sporen 12 en 13 bleken bij het couperen 
natuurlijke verkleuringen te zijn, vermoedelijk van een erosiegreppel. Dit verklaart de aanwezigheid 
van een zeer fragmentair wandscherfje in handgevormd aardewerk in spoor 13. 
 
Spoor 14 bevatte 34 scherven in handgevormd aardewerk, verdeeld over twee lagen. Het betreft de 
onderkant van een silo met een kegelvorm, waarbij de onderkant iets breder is dan de bovenkant 
van het spoor (fig. 3.3). 
Laag 1 is rechthoekig van vorm, zowel in het vlak als in coupe. Deze laag heeft een donkergrijze kleur 
met glauconiet, houtskool en verbrande leem als bijmenging. Laag 2 was cirkelvormig in het vlak met 
een doormeter van ongeveer 1,26 m en een maximale diepte van 22 cm. Deze laag heeft een 
lichtgrijze tot grijze kleur met glauconiet, houtskool en verbrande leem als bijmenging. Gezien 
dergelijke silo’s dienst deden als tijdelijke opslagruimte waren ze vaak redelijk diep aangelegd. De 
bewaringstoestand van spoor 14 is dus eerder slecht vermits alleen de onderkant van het spoor 
bewaard bleef. Dit bewijst dat er een heel deel van het originele loopoppervlak verdwenen is, 
waardoor de kleinere sporen, zoals paalkuilen van structuren, op de hoger gelegen delen 
weggeërodeerd zullen zijn. 
Silo’s zijn gekend van zowel offsite sites, waar ze gebruikt werden als opslagruimte tussen de velden, 
als op de echte nederzettingen waar ze als bewaringsruimte dienst deden. Eén van de gekende sites 
uit de buurt waar silo’s werden opgegraven, is Kumtich-Medekensveld1. Ook hier zijn telkens 
meerdere lagen aanwezig. Volgens van den Broeke zou dit te verklaren zijn door secundair gebruik 

                                                           
1
 Smeets e.a. 2008: 7-31. 
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van de silo’s2. Huize-Lozer3, Neerharen-Rekem4, Riemst-Lafelt5, Rosmeer-Staberg6,  Tienen-
Wijngaardberg7, Tongeren-Plinius8 en Veldwezelt-Heserstraat9 zijn andere vindplaatsen in 
Vlaanderen waar silo’s zijn aangetroffen. 
Silo’s komen voor in drie hoofdvormen: de afgeknotte kegel, de flesvorm en de cilinder10.  De silo van 
Hoegaarden behoort tot de kegelvormen. 
 

 
Fig. 3.3: de coupe van spoor 14 in sleuf 2. 

 
Ongeveer 4,5 m ten noordoosten van de silo werd in het vlak een ander cirkelvormige, lichtgrijs tot 
grijs spoor (spoor 10) geregistreerd. Het had een maximale doormeter van 1,5 m. Dit spoor werd tot 
een diepte van 1 m handmatig gecoupeerd, maar omdat de wand van het spoor op die diepte nog 
steeds recht naar beneden ging, werd de rest van het spoor machinaal gecoupeerd. Het betreft een 
waterput van ongeveer 3,36 m diep. Vermoedelijk werd de breedte van de put over het volledige 
profiel behouden, maar bij het machinaal couperen heeft de machinist met de toenemende diepte 
telkens iets meer van het profiel weggenomen zodat het profiel onderaan te veel naar de achterkant 

                                                           
2
 Van den Broeke 1980: 23-24. 

3
 Van Doorselaer 1972. 

4
 Eén van de bestudeerde silo’s bevat aardewerk met Marne-Invloed. Verder zijn er twee 

14
C dateringen 

genomen: 2435 ± 35 BP en 2530 ± 50 BP.  Roymans 1985. 
5
 Pauwels & Vanderhoeven 2003. 

6
 Roosens & Lux 1969.  

7
 Martens e.a. 2004. Op basis van aardewerk gedateerd in de 6

e
/5

e
 eeuw v. Chr.  

8
 Op basis van aardewerk gedateerd op de overgang van Hallstatt C/D naar La Tène I (midden-ijzertijd). 

Dyselinck & Bink 2007. 
9
 Op basis van aardewerk gedateerd in de midden-ijzertijd. Vander Ginst e.a. 2010. 

10
 Gransar 2000. 
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van het spoor stond en hierdoor smaller lijkt. De laatste meter van het profiel werd terug in het 
midden van het spoor gepositioneerd en hieruit blijkt dat de bodem even breed is als de bovenkant 
van het spoor (fig. 3.4). 
In totaal werden 7 verschillende lagen opgetekend. Laag 1 had een lichtgrijze tot grijze kleur. Deze 
laag was tot op ongeveer 1,7 m diepte bewaard en werd 1,5 m breed ingetekend. Laag 2 werd 
geïnterpreteerd als de insteek en had een lichtgele tot grijze kleur en stopt op ongeveer 1 m diepte 
tegen de schacht aan. De maximale breedte bedraagt 1,7 m. Laag 3 is lichtgrijs van kleur en bewaard 
tot op een diepte van ongeveer 2, 3 m. De maximaal geregistreerde breedte bedraagt 1,1 m. Laag 4 is 
grijs en tot ongeveer 2,5 m diep bewaard en heeft een breedte van 1 m. Laag 5  heeft een lichtbruine 
gevlekte kleur en is 2,7 m diep en is maximaal 1,3 m breed. Laag 6 is lichtgeel tot groen van kleur en 
werd tot een diepte van ongeveer 2,9 m waargenomen. De breedte bedraagt 1,5 m. Laag 7 is blauw-
grijs van kleur. Ook deze laag is 1,5 m breed. 
Er werden geen sporen of aanwijzingen aangetroffen dat er een houten constructie aanwezig is 
geweest, ondanks dat er tot onder de grondwaterstand werd gegraven. De bodem van de waterput 
is in profiel rechthoekig van vorm. 
 

 
Fig. 3.4: De coupe van spoor 10 in sleuf 2. Links: bovenste deel van dit profiel. Rechts: onderste deel 

van de coupe van spoor 10.  
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Hoofdstuk 4 De vondsten 
 
 
4.1 Vondsten in sporen 
 
 
4.1.1 Ceramiek 
 
 
4.1.1.1 Inleiding 
 
Er zijn tijdens de opgraving 20 scherven van gedraaid aardewerk in sporen aangetroffen. Deze 
scherven worden hier, wegens de geringe meerwaarde, niet in detail besproken. De datering van dit 
aardewerk is al gegeven bij de bespreking van de sporen. 
De meerwaarde van de kleine opgraving ligt in de kennisvermeerdering betreffende het 
handgevormd aardewerk in de protohistorie. In totaal zijn er 174 scherven gevonden uit slechts twee 
sporen, die dicht bij elkaar liggen en daarom mogelijk tot dezelfde bewoningsfase behoren. 
Er wordt gebruik gemaakt van de recent gepubliceerde aardewerkstudie van Van den Broeke. Alle 
vernoemde types en aardewerkfasen zijn overgenomen uit dit werk11. Van den Broeke gebruikt drie 
hoofdtypen, namelijk type I (open vormen), type II (gesloten vormen zonder hals) en type III 
(gesloten vorm met hals). 
 
 
4.1.1.2 Ceramiek uit de silo 
 
Uit de silo (spoor 14) zijn 6 rand-, 12 bodem- en 43 wandfragment van handgevormd aardewerk 
ingezameld. 
Er zijn vier bijna complete bodems aanwezig. Deze hebben een doorsnede van 8, 9, 10 en 11,5 cm. 
Van een andere pot is de bodemdoorsnede te bepalen op 12,5 cm. Op één bodem is er een 
doorboring aanwezig. De doorboring met een diameter van minimaal 0,8 cm bevindt zich op de 
overgang van de bodem naar de buik. De doorboring is gemaakt nadat de pot kapot is gegaan. De 
functie van de doorboring is onduidelijk. Mogelijk heeft deze scherf dienst gedaan als weefgewicht. 
Er kan geen volledig potprofiel gereconstrueerd worden. Een aantal scherven geven wel informatie 
over de potvorm. Van een grote open kom of hoge pot (type I-5b) is een stuk van de rand en de buik 
teruggevonden (fig. 4.1, 1)12. De randdoorsnede van de pot kan gereconstrueerd worden op 16 cm. 
De rand is afgerond. Tot ongeveer 1 cm onder de rand is de dikte van de wand smaller dan de rest 
van de pot. 
Een randscherf is toe te schrijven aan een gesloten pot (fig. 4.1, 2). De randdoorsnede kan 
gereconstrueerd worden op 18 tot 21 cm. Op de afgeronde rand is één vingerindruk aanwezig. 
Een andere randscherf is toe te schrijven aan type I-3b (open schaal met lange rechte tot gelijkmatig-
convexe wand) of I-5 (fig. 4.1, 3). Op de afgeronde rand is ook één vingerafdruk aanwezig. Als er 
andere vingerindrukken op de rand van de pot aanwezig waren, dan moet de afstand tussen de 
vingerindrukken minimaal 4,5 cm hebben bedragen. 
Het merendeel van de bodem- en wandscherven is besmeten en afkomstig van grote potten. Een 
wandfragment van een grote pot toont een zachte overgang van buik naar schouder. Richting de 

                                                           
11

 Van den Broeke 2012. 
12

 Van den Broeke 2012: 50. 
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schouder lijkt de besmijting met klodders over te gaan op een besmijting met een sliertig patroon. 
Een andere wandfragment met een gegladde buitenzijde toont een overgang naar een uitstaande 
hals of rand. 
De overheersende matig tot grote verschraling is chamotte (potgruis). Een magering van chamotte 
en mineralen komt ook voor. De bakking is hard. 
Twee scherven vertonen sporen van secundaire verbranding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 4.1: Het handgevormd aardewerk uit de silo. Schaal 1:3. 

 
 
4.1.1.3 Ceramiek uit de waterput 
 
In de bovenste laag van de waterput (spoor 10 laag 1) zijn 8 rand- en 69 wandfragment van 
handgevormd aardewerk ingezameld. 
Er kan geen volledig potprofiel gereconstrueerd worden. Een aantal scherven geven wel informatie 
over de potvorm. Drie scherven zijn afkomstig van een matig sterk gesloten kom of hoge pot, met 
rompknik en vlakke schouder en hoge hals (type III-45a) (fig. 5.2, 1)13. De randdoorsnede kan 
gereconstrueerd worden op 23-24 cm. Op de buitenzijde is het oppervlak van de schouder en de hals 
bedekt met polijstgeultjes. De binnenzijde is glad afgewerkt.  
Een randscherf kan geplaatst worden in de typenreeks III-41 en III-42 (fig. 5.2, 2). Deze typen hebben 
een gesloten vorm met rompknik en een hals die niet langer is dan de schouder. De scherf vertoont 
echter ook overeenkomsten met potten van het type III-71 (licht gesloten schaal met een hals die 
minstens zo lang is als de schouder en die ten hoogste tweemaal zo lang is)14. Op de binnenzijde en 
buitenzijde is het oppervlak bedekt met polijstgeultjes. De randdoorsnede kan gereconstrueerd 
worden op 23-24 cm. 

                                                           
13

 Van den Broeke 2012: 69. 
14

 Van den Broeke 2012: 80. 
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Een andere randscherf behoort tot een licht gesloten schaal met knikloze overgang van buik naar 
korte schouder (type II-21) (fig. 5.2, 3)15. Op de buitenzijde is het oppervlak van de schouder bedekt 
met polijstgeultjes. De binnenzijde is glad afgewerkt. 
Twee randscherven hebben slechts een wanddikte van 0,5 cm (fig. 4.2, 4 en 5). Eén van deze 
scherven heeft een spitse verdikking aan de buitenzijde. Dergelijke randen komen veel voor bij 
Marne-aardewerk16  
 
Eén wandscherf verschaft ondanks haar geringe grootte veel informatie over de potvorm. De scherf 
vertoont namelijk een scherpe rompknik en een kleine schouder (ongeveer 1,0 cm). De rand is niet 
meer aanwezig, zodat niet meer uitgemaakt kan worden of de potvorm tot het hoofdtype II of III 
behoort. 
Van grote potten, waarvan de buitenzijde besmeten is, zijn 17 wandfragmenten teruggevonden. 
Waarschijnlijk gaat het om twee individuen. Bij één wandfragment is de overgang van buik naar 
schouder geleidelijk, waarbij alleen de buik is besmeten. Bij twee andere wandfragmenten van 
vermoedelijk eenzelfde individu is de overgang van buik en schouder niet geleidelijk maar geknikt. 
Ook hier is alleen de buik besmeten. De schouder is geglad. 
Bij een andere randscherf is de overgang van buik naar schouder ook zichtbaar. Het gaat om een 
kleine pot met een kleine schouder (ongeveer 1 cm) (fig. 4.2, 4). De buitenzijde van de wand is 
geglad. De overige wandscherven zijn weining informatief. Een aantal scherven zijn gepolijst. 
 
 

 
 

Fig. 4.2: Het handgevormd aardewerk uit de bovenste laag van de waterput. Schaal 1:3. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Van den Broeke 2012: 53. 
16

 Van den Broeke 2012: 90. 
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In laag 3 van de waterput zijn 1 randscherf en 2 wandscherven gevonden. De randscherf behoort tot 
een pot van het type I-11a (open schaal met binnenwaartse buikknik en daarboven een korte, steile 
geleding, recht tot licht convex van vorm) (fig. 4.3). De buik is gepolijst en de steile geleding is geglad. 
In Oss is deze tweeledige schaal alleen bekend uit fasen F (400-325) en G (400/375-350/325 v.Chr). 
De rol van gidstype voor deze fasen lijkt voor deze vorm ook buiten Oss weggelegd17. 
 
 

 
Fig. 4.3: Randscherf uit laag 3 van de waterput. Schaal 1:3. 

 
 
In laag 4 van de waterput zijn 1 randscherf en 3 wandscherven gevonden. De randscherf is secundair 
verbrand. Eén wandscherf is versierd met kamstreken. Een andere wandscherf lijkt versierd te zijn 
met door vingers gemaakte verticale banen, maar door de geringe grootte van de scherf is dit niet 
met zekerheid te bepalen. 
 
In de onderste laag van de waterput (spoor 10 laag 7) zijn 7 rand-, 1 bodem- en 21 wandfragment 
van handgevormd aardewerk ingezameld. 
Er kan geen volledig potprofiel gereconstrueerd worden. Een aantal scherven geven wel informatie 
over de potvorm. Er is één scherf die waarschijnlijk toebehoort aan een pot van het type I-3b of I-5 
(fig. 4.4, 1)18. De randdoorsnede van de open schaal of kom kan gereconstrueerd worden op 18 tot 
21 cm. De rand is afgerond. In een zone tot 2,5 cm onder de rand zijn een aantal ondiepe horizontale 
lijnen aanwezig. Het lijkt niet te gaan om versiering, maar om bewerkingssporen die ontstaan zijn bij 
het afwerken van de rand. 
Twee andere randscherven zijn afkomstig van twee verschillende potten die in de typenreeks II-32-
35 geplaatst kunnen worden (fig. 4.4, 2 en 3). Het gaat hierbij om vormen met ongeveer biconische 
romp, zonder hals of een uiterst korte hals19. Bij beide scherven is de buitenzijde geglad en de 
binnenzijde gepolijst, waarbij de polijstgeultjes nog zichtbaar zijn. 
Vier andere randscherven verschaffen wegens de grote fragmentatie geen informatie over de 
potvorm. Eén van deze scherven heeft ook tot 2 cm onder de rand ondiepe horizontale lijnen, die 
meer als bewerkingssporen dan versiering geinterpreteerd moeten worden. Eén van de 
randscherven heeft   een spitse verdikking aan de buitenzijde (fig. 4.4, 4). Twee andere randscherven 
hebben slechts een wanddikte van  0,5 cm. 
Drie andere scherven zijn waarschijnlijk afkomstig van eenzelfde grote pot. De buitenzijde van de 
scherven is besmeten met klodders. Eén scherf toont aan dat alleen de buik besmeten is en niet de 
schouder. 
Slechts twee scherven vertonen een versiering in de vorm van vingerindrukken, die naast elkaar in 
een lijn zijn geplaatst (fig 4.3, 5). De lijnen lijken verticaal en schuin georiënteerd te zijn. Door de 
geringe grootte van de scherven is dit echter niet met zekerheid te bepalen. 

                                                           
17

 Van den Broeke 2012: 51. 
18

 Van den Broeke 2012: 47, 50. 
19

 Van den Broeke 2012: 59. 



Het archeologisch vooronderzoek aan Klein Overlaar te Hoegaarden   

 

17 

 

Alle scherven zijn gemagerd met chamotte (soms in combinatie met fijne mineralen) en hebben een 
harde bakking. 
 
 
 

Fig. 4.4: Het handgevormd aardewerk uit de onderste laag van de waterput. Schaal 1:3. 
 
 
4.1.1.4 Datering van het aardewerk 
 
Twee overeenkomstige potvormen tussen de complexen uit de silo en waterput zijn de grote pot en 
een open schaal of kom. De waterput vertoont wel meer potvormen. 
Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het aardewerk uit de silo en de waterput tot verschillende 
bewoningsfasen behoren. De hardheid van de bakking en de verschraling zijn overeenkomstig. Het 
verschil in het voorkomen van het aantal potvormen tussen de silo en de waterput is zeer 
waarschijnlijk te wijten aan het verschil in hoeveelheid scherven tussen beide contexten. Een andere 
mogelijke verklaring is het verschil in functie van beide sporen. Zo zijn er in de silo meer grote 
(voorraad)potten te verwachten. 
De wandscherf met een scherpe rompknik en een kleine schouder wijst op invloeden van de Marne-
cultuur. De randscherf van het type III-41, 42 of 71 wijst ook op deze invloed. 
In het nabijgelegen Kumtich-Medekensveld is een site met voornamelijk silo’s opgegraven. In totaal 
zijn hier 838 aardewerkscherven gevonden. De bestudering van dit aardewerk wees uit dat door het 
voorkomen van potvormen met scherpe rompknik de site in de midden-ijzertijd en specifieker in fase 
F gedateerd kan worden20. 
Gezien het voorkomen van aardewerk met Marne-invloeden in de aardewerkcomplexen van 
Hoegaarden en Kumtich-Medekensveld is het zinvol om beide sites met elkaar te vergelijken. 
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Potvorm 
Te Hoegaarden zijn potten van alle drie de hoofdtypen vertegenwoordigd. Scherven van besmeten 
potten komen het meest voor. 
Te Kumtich zijn ook alle hoofdtypen vertegenwoordigd. Hoofdtype II is het meest vertegenwoordigd. 
Vooral besmeten, gesloten potten zonder hals komen frequent voor. 
Een pot die wel in Hoegaarden is gevonden, maar niet in Kumtich is een pot van het type III-45a. Dit 
type komt door de tijd incidenteel voor21. 
 
Afwerking 
Als bij Hoegaarden op een wandscherf de overgang van buik naar schouder aan de buitenzijde van de 
pot bestudeerd kon worden, dan werd duidelijk dat alleen de buik besmeten was en dat de schouder 
geglad of ruw gelaten was (n=4). 
Te Kumtich komt dit verschijnsel veel voor bij veel hoge potten van het type II. 
 
Versiering 
Het percentage versierde scherven ligt in Hoegaarden (3%) net zoals bij Kumtich-Medekensveld (3%) 
laag22. Te Hoegaarden komen net zoals te Kumtich vingertopindrukken voor op de bovenzijde van de 
rand. Op beide sites komen ook in een rij aangebrachte vingertopindrukken op de wand voor. Deze 
versieringswijze van vingerindrukken in een horizontale lijn is te Oss in de midden-ijzertijd niet zo 
gangbaar meer als in de vroege ijzertijd. Volgens Van den Broeke gaat het te Oss om sterke zuidelijke 
invloeden23. Kamstreekversiering komt zowel in Hoegaarden als Kumtich voor. 
 
Technische kenmerken 
Een voor de ijzertijd erg harde bakking komt zowel te Hoegaarden als Kumtich voor. Het 
verschralingsmateriaal bestaat zowel te Hoegaarden als Kumtich voornamelijk uit chamotte 
(potgruis). 
Er zijn te Hoegaarden een aantal scherven aanwezig met een geringe wanddikte. De studie van Van 
den Broeke heeft drie fases aangetoond met een geringe wanddikte, namelijk fase A2 (800-700 v. 
Chr.), F (400-325) en fasen L en M (inheems Romeins). De dunwandigheid van het aardewerk uit fase 
F is één van de uitingen van de zorgvuldigheid die de aardewerkvervaardiging in die tijd kenmerkt 
onder invloed van het aardewerk van de Marne cultuur24. Te Hoegaarden zijn vijf scherven gevonden 
met een wanddikte van 0,5 cm. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de meeste scherven 
afkomstig zijn uit de de hals of schouder van de pot. Te Kumtich varieert de wanddikte van ca. 0,4 tot 
ca. 2 cm25. 
 
 
4.1.1.4 Conclusie 
 
Geconcludeerd kan worden dat de aardewerkassemblages van Hoegaarden en Kumtich-
Medekensveld veel overeenkomsten vertonen en dat ze uit de eerste helft van de midden-ijzertijd 

                                                           
21

 Van den Broeke 2012: 69. 
22

 Het percentage versierde scherven op de midden-ijzertijd site te Tienen-Wijngaardberg ligt ook op 3%. 
Martens e.a. 2004: 86. 
23

 Van den Broeke 2012: 114. 
24

 Van den Broeke 2012: 104 
25

 Vandegehuchte e.a. 2008: 32. 
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stammen. In deze periode, die fase E (500-450 v. chr) en F (450-400/375 v. chr.) omvat, manifesteert 
de Marne-stijl zich van laag-België tot globaal de Rijn26. 
Het aardewerk te Kumtich is gedateerd in fase F wegens het frequent voorkomen van scherp 
geknikte vormen met een relatief dunne wand27. De recent verschenen studie geeft echter aan dat 
schalen in Marne-stijl, hoewel schaars, in de regio Oss al voorkomen in fase E. In fase F ontwikkelt 
het zich tot de meest voorkomende schaal in de regio. In grote complexen die voornamelijk materiaal 
uit fase G (400/375-350/325 v.Chr) omvatten, zijn schalen in Marne-stijl schaars. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat fase G in Oss slecht vertegenwoordigd is en dus onvoldoende bestudeerd is28. 
Bovendien is de site Hoegaarden-Klein Overlaar meer dan 110 km verwijderd van Oss. De 
typochronologie die voor Oss is opgezet, is dus niet zonder meer te gebruiken voor de meer 
zuidelijkere streken. Zo kan bijvoorbeeld de Marne-invloed in de meer zuidelijkere streken eerder 
begonnen zijn en later geëindigd. 
Een 14C-datering op het gevonden bot uit de waterput kan een bijdrage leveren aan de 
typochronologische studie van het handgevormd aardewerk in de zuidoostelijke regio van 
Vlaanderen. Het verloop van de calibratiecurve is gunstig te noemen voor de informatiewaarde van 
een 14C-datering. Zo moet bijvoorbeeld een onderscheid tussen fase E en fase F van het 
aardewerkcomplex geen probleem opleveren. 
 
 
4.1.2 Natuursteen 
 
In de waterput zijn twee kleine afslagen van vuursteen aangetroffen. Het gaat om een afslag in 
fijnkorrelige, bruingrijze vuursteen met fijne witte spikkels, die in de late prehistorie (neolithicum –
ijzertijd) gedateerd kan worden. De andere afslag heeft polijstsporen en kan gedateerd worden in 
het neolithicum tot bronstijd. Beide afslagen kunnen als opspit in de vulling van de waterput beland 
zijn. 
 
Naast de afslagen komt er in de vulling van de waterput kwartsiet voor. Het gaat om 6 brokstukken 
van kwartsiet van Rommersom, waarvan 3 met patina en 2 met intense patina. Deze natuursteen 
komt van nature voor in de streek rond Hoegaarden. Er is ook een afslag van deze natuursteensoort, 
wat mogelijk wijst op bewerking van deze grondstof in de late prehistorie. De afslag kan net zoals de 
brokstukken als opspit in de vulling van de waterput ziijn beland. 
Er zijn verder twee fragmenten van fossiel hout aangetroffen. Dit komt van nature voor in de streek 
rond Hoegaarden, in associatie met het kwartsiet van Rommersom en werd bij de aanleg van de HSL 
goed gedocumenteerd op de Goudberg (CAI 3164). 
 
 
4.1.2 Dierlijk bot 
 
Door de goede conserveringsomstandigheden zijn er in de onderste laag een aantal dierlijke botten 
aangetroffen. Het gaat om een losse hoektand van een vrouwelijk varken (Sus scrofa), een humerus 
en een radius van een schaap of geit (Ovis aries of Capra hircus) en fragmenten van ribben (costae) 
van een groot zoogdier. Verder zijn er vier kleine ondetermineerbare fragmenten, waarvan één 
sporen van verbranding toont. Eén bot vertoont knaagsporen van een hond. 
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 Van den Broeke 2012: 118.  
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 Vandegehuchte e.a. 2008: 39-40. 
28
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4.2 Losse vondsten 
 
Tijdens de opgraving zijn slechts enkele losse vondsten aangetroffen. 
Er is één losse scherf uit roodbakkend aardewerk aangetroffen uit de (post)middeleeuwse periode. 
Verder is er een kleine afslag in fijnkorrelige, grijze vuursteen met fijne witte spikkels als losse vondst 
aangetroffen. De afslag kan in de late prehistorie gedateerd worden. 
Met de metaaldetector is een sierknop uit een koperlegering en een ijzeren kern gevonden. Het 
voorwerp dateert in de nieuwe of nieuwste tijd (16e - 20e eeuw).  
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Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen 
 
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), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) 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 
terrein in te schatten. 
 
Hoewel het een klein onderzoek betreft, mogen de resultaten interessant genoemd worden. Het 
aardewerk van de site Hoegaarden-Klein Overlaar vertoont invloed van de Marne cultuur. 
Een deel van het aardewerk is aangetroffen in een silo, waarvan waarschijnlijk de functie het opslaan 
van graan was. Dergelijke silo’s komen in de midden- tot late ijzertijdsites in het Marne-gebied 
veelvuldig voor. Een belangrijke vraag ten opzichte van de silo’s in Vlaanderen is of de Marne cultuur 
niet alleen invloed heeft gehad op het aardewerk, maar ook op de agrarische bedrijfvoering. Het 
opslaan van graan in spiekers lijkt namelijk de overhand te hebben in andere periodes van de 
protohistorie. 
Naast de overheersende opslagmethode kan de Marne-cultuur ook invloed hebben gehad op de 
cultuurgewassen. De analyse van botanische macroresten uit de silo kan veel informatie verschaffen 
over de akkerbouw, zoals de gekweekte cultuurgewassen en de oogstmethode (door analyse van 
akkeronkruiden). Het maakt hierbij niet uit of de inhoud van de silo secundair is29. 
 
Gelet op de vastgestelde erosie, waardoor enkel de diepere sporen bewaard zullen zijn en de dikte 
van het colluviumpakket waardoor eventuele resten in situ bewaard zullen blijven, is bijkomend 
onderzoek niet noodzakelijk. 
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
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Afkortingen:  
 
Kleur: 
 
L- Licht 
D- Donker 
Br Bruin 
Gl Geel 
Go Groen 
Gr Grijs 
 
 

Aflijning: 
 
Re Redelijk 
S Scherp 
D Diffuus 
Var Variabel 
 

Textuur: 
 
Re Redelijk 
Ha Hard 
Va Vast 
Z Zand 
L Leem 
 

Bijmenging: 
 
Glau Glauconiet 
HK Houtskool 
Mg Mangaan 
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 

Inventarisnummer Spoor Sleuf Vlak Aard Aantal 

2012-361-LV1-Si LV1 1 1 Silex 1 

2012-361-LV2-Me LV2 1 1 Metaal 1 

2012-361-LV3-Ce LV3 1 1 Ceramiek 1 

2012-361-S4-Ce 4 1 1 Ceramiek 1 

2012-361-S6-Ce 6 1 1 Ceramiek 1 

2012-361-S8-Ce 8 1 1 Ceramiek 1 

2012-361-S9-Ce 9 1 1 Ceramiek 13 

2012-361-S9-Me 9 1 1 Metaal 2 

2012-361-S13-Ce 13 2 1 Ceramiek 1 

2012-361-S10L1-
An 

10 2 1 Andere: 
versteend hout 

2 

2012-361-S10L1-
Ce 

10 2 1 Ceramiek 64 

2012-361-S10L1-Si 10 2 1 Silex 6 

2012-361-S10L1-St 10 2 1 Staalname:10l 1 

2012-361-S10L3-
Ce 

10 2 1 Ceramiek 
1 

2012-361-S10L3-St 10 2 1 Staalname:10l 1 

2012-361-S10L4-St 10 2 1 Staalname:10l 1 

2012-361-S10L5-St 10 2 1 Staalname:10l 1 

2012-361-S10L6-St 10 2 1 Staalname:10l 1 

2012-361-S10L7-
Ce 

10 2 1 Ceramiek 
24 

2012-361-S10L7-
Fa 

10 2 1 Faunaresten 
13 

2012-361-S10L7-Si 10 2 1 Silex 3 

2012-361-S10L7-St 10 2 1 Staalname:10l 1 

2012-361-S14L1-
Ce 

14 2 1 Ceramiek 
4 

2012-361-S14L1-St 14 2 1 Staalname:10l 1 

2012-361-S14L2-
Ce 

14 2 1 Ceramiek 
34 

2012-361-S14L2-Si 14 2 1 Silex 1 

2012-361-S14L2-St 14 2 1 Staalname:10l 1 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 

Fotonummer Spoor Sleuf Vlak Aard Opmerkingen 

2012-361-01  1 1 Werk  

2012-361-02  1 1 Werk  

2012-361-03 1 1 1 Vlak  

2012-361-04 1 1 1 Vlak  

2012-361-05 2 1 1 Vlak  

2012-361-06 2 1 1 Vlak  

2012-361-07 3 1 1 Vlak  

2012-361-08 3 1 1 Vlak  

2012-361-09 4 1 1 Vlak  

2012-361-10 4 1 1 Vlak  

2012-361-11 5 1 1 Vlak  

2012-361-12 5 1 1 Vlak  

2012-361-13 1 1 1 Coupe  

2012-361-14 1 1 1 Coupe  

2012-361-15 6 1 1 Vlak  

2012-361-16 6 1 1 Vlak  

2012-361-17 7 1 1 Vlak  

2012-361-18 7 1 1 Vlak  

2012-361-19 8 1 1 Vlak  

2012-361-20 8 1 1 Vlak  

2012-361-21  1 1 Overzicht  

2012-361-22  1 1 Overzicht  

2012-361-23  1 1 Werk  

2012-361-24 PR1 1 1 Profiel  

2012-361-25 PR1 1 1 Profiel  

2012-361-26 PR1 1 1 Profiel  

2012-361-27 PR1 1 1 Profiel  

2012-361-28  1 1 Overzicht  

2012-361-29  1 1 Overzicht  

2012-361-30  1 1 Werk  

2012-361-31 9 1 1 Vlak  

2012-361-32 9 1 1 Vlak  

2012-361-33 9 1 1 Coupe  

2012-361-34 9 1 1 Coupe  

2012-361-35 9 1 1 Coupe  

2012-361-36 9 1 1 Coupe  

2012-361-37 9 1 1 Coupe  

2012-361-38 9 1 1 Coupe  

2012-361-39  1 1 Overzicht  
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Fotonummer Spoor Sleuf Vlak Aard Opmerkingen 

2012-361-40  1 1 Overzicht  

2012-361-41  1 1 Overzicht  

2012-361-42  1 1 Overzicht  

2012-361-43  1 1 Overzicht  

2012-361-44 11 2 1 Vlak  

2012-361-45 11 2 1 Vlak  

2012-361-46 11 2 1 Vlak  

2012-361-47 11 2 1 Vlak  

2012-361-48 11 2 1 Vlak  

2012-361-49 10 2 1 Vlak 10, 11 

2012-361-50 10 2 1 Vlak 10, 11 

2012-361-51 12 2 1 Vlak 12, 13 

2012-361-52 13 2 1 Vlak 12, 13 

2012-361-53 14 2 1 Vlak  

2012-361-54 14 2 1 Vlak  

2012-361-55 14 2 1 Vlak  

2012-361-56  2 1 Overzicht  

2012-361-57  2 1 Werk  

2012-361-58 14 2 1 Coupe  

2012-361-59 14 2 1 Coupe  

2012-361-60 14 2 1 Coupe  

2012-361-61 14 2 1 Coupe  

2012-361-62 14 2 1 Coupe  

2012-361-63 14 2 1 Coupe  

2012-361-64 14 2 1 Coupe  

2012-361-65 14 2 1 Coupe  

2012-361-66 14 2 1 Coupe  

2012-361-67 14 2 1 Coupe  

2012-361-68 14 2 1 Coupe  

2012-361-69 14 2 1 Coupe  

2012-361-70 14 2 1 Coupe  

2012-361-71 PR2 2 1 Profiel  

2012-361-72 PR2 2 1 Profiel  

2012-361-73 PR1 2 1 Profiel  

2012-361-74 PR1 2 1 Profiel  

2012-361-75 10 2 1 Coupe 10, 11 

2012-361-76 10 2 1 Coupe 10, 11 

2012-361-77 10 2 1 Coupe 10, 11 

2012-361-78 10 2 1 Coupe 10, 11 

2012-361-79 10 2 1 Coupe 10, 11 

2012-361-80 10 2 1 Coupe 10, 11 
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Fotonummer Spoor Sleuf Vlak Aard Opmerkingen 

2012-361-81 10 2 1 Coupe 10, 11 

2012-361-82 10 2 1 Coupe 10, 11 

2012-361-83 10 2 1 Coupe 10, 11 

2012-361-84  2 1 Werk  

2012-361-85  2 1 Werk  

2012-361-86  2 1 Werk  

2012-361-87 10 2 1 Coupe  

2012-361-88 10 2 1 Coupe  

2012-361-89 10 2 1 Coupe  
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Bijlage 4 Coupetekeningen 
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Bijlage 5 Opgravingsplan 
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