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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de bouw van 10 appartementen, een ondergrondse parking en een 
wijkpolitiekantoor werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van 
proefsleuven opgelegd. Dit vooronderzoek werd uitgevoerd door studiebureau Archeologie bvba op 
8 november 20111. Bij dit vooronderzoek werden vele nederzettingssporen uit de late middeleeuwen 
aangetroffen. Er werd ook een mogelijk tweede vlak aangetroffen met steentijdvondsten. Op basis 
van dit vooronderzoek en het belang van onderzoek naar nederzettingssporen in stedelijke context, 
opgenomen in de onderzoeksbalans, werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek in 
de vorm van vlakdekkende opgraving opgelegd. De totale oppervlakte van het projectgebied is 900 
m². 
De uitvoering van dit onderzoek kadert binnen de opgelegde voorwaarden in de stedenbouwkundige 
vergunning en werd door ontwikkelaar Sogiaf NV aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd 
en werd uitgevoerd van 19 december 2011 tot en met 23 december 2011.  
Naast de vlakdekkende opgraving werd een waarderend booronderzoek opgelegd om de 
aanwezigheid en de spreiding van steentijd artefacten in een mogelijk tweede vlak, dat aangetroffen 
werden in het vooronderzoek, te bepalen. Op basis hiervan volgde eventueel een opgraving van het 
tweede vlak. 
 

 
Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied. 

Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1) bevinden zich een aantal vindplaatsen in de 
omgeving van het projectgebied. Bij een opgraving in 2008 werden door de stedelijke archeologische 
dienst ter hoogte van CAI 152753 nederzettingssporen uit de ijzertijd opgegraven. Enkele losse 
aardewerkvondsten uit de ijzertijd werden aangeduid als CAI 366033.  
Bij een andere opgraving in 1976 (CAI 105012) waren enkele afvalkuilen en een dakpanconcentratie 
uit de midden-Romeinse periode en een boomstamwaterput uit de volle middeleeuwen 

                                                           
1 Smeets & Yperman 2011 
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aangetroffen. CAI 104732 is de laatmiddeleeuwse Sint-Lambertuskerk, CAI 104734 het 16de-eeuwse 
lusthof ‘Hof van Veltwijck’, CAI 104732 de 17de-eeuwse Withoef en CAI 366134 een boerderij die op 
de laat 18de-eeuwse Ferrariskaart staat afgebeeld (fig. 2). CAI 100567 ten slotte is de vindplaats van 
een aantal funderingen en kuilen uit het Ancien Régime. 
 

 
Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied. 

Het meest recente onderzoek is het voorafgaande proefsleuvenonderzoek op 8 november 2011, 
uitgevoerd door Studiebureau Archeologie bvba. Hierbij werden hoofdzakelijk sporen uit de late 
middeleeuwen aangetroffen. In een beperkt tweede vlak werd in het pleistoceen zand een silex 
aangetroffen en een mogelijke kuil.  
 
Historisch onderzoek, uitgevoerd door de heemkundige Hendrik Kanora, over het Kristus-Koningplein 
toont aan dat er een hoeve in 1621 gebouwd werd. De datering gebeurde op basis van het jaartal op 
de muurankers in de zijgevel. De eerste vermelding in de archieven is er pas in 1624, toen de 
erfgenamen van schepen Jan Faes een inventaris opmaakten van de nagelaten goederen van de 
overledene. De hoeve komt daarin voor als ‘een huys metten lande daeromme gelegen genaempt de 
Swane, aen de Plaetse’. In 1626 verkochten de erfgenamen de boerderij aan mede-erfgenaam Peeter 
Diricx Joossen. 
In 1740 was de hoeve De Zwaan eigendom van de weduwe van Petrus de Man, voormalig schepen 
van Antwerpen. De familie De Man verkocht de hoeve in 1752 aan Jan Nuyts senior. De hoeve werd 
toen ook het Schaliënhuis genoemd. Nadien werd het huis geërfd door de zoon Jan Baptist Nuyts en 
diens vrouw Anna Catharina Verbist. Na hun overlijden baatten hun kinderen Petrus Joannes, Joanna, 
Isabella en haar man Jan Baptist Andries de boerderij samen uit. In 1852 werden de eigendommen 
van het echtpaar Nuyts-Verbist verdeeld. Later veranderde hoeve De Zwaan nog een paar keer van 
eigenaar2. 
Op 6 januari 1945 sloeg een V2-bom in op de hoeve en werd het huis volledig verwoest. De 
braakliggende grond werden in 1953 omgevormd tot een dorpsplein van aangestampte assen. Drie 
jaar later kreeg het de naam Kristus-Koningplein. In 1959 werd het plein van een bestrating voorzien.  

                                                           
2 Hendrik Kanora. (1921-1940) Persoonlijk archief, Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders. 
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Hoofdstuk 2 Bodemkundige aspecten3 
 
 
2.1 Fysiografie 
 
Sinds 1 januari 1983 is Ekeren geen zelfstandige gemeente meer. Het grootste deel werd bij de stad 
Antwerpen gevoegd en een deel bij de gemeente Kapellen. Vandaag is het een district van 
Antwerpen. Er lopen enkele belangrijke verkeerswegen langs en door het dorp, zoals de autosnelweg 
A12 Antwerpen – Bergen op Zoom (fig. 3-1) en de autosnelweg A1 Antwerpen – Breda. De 
gewestweg N114 (fig. 3-2) loopt dwars door het dorp en verbindt de N 180 Noorderlaan in 
Antwerpen met de N11 in Stabroek. Ten zuiden van de Sint-Lambertuskerk is de N114 gesplitst. De 
N114a vormt de noordelijke rijrichting. 
De Ekerse putten (fig. 3-3) in het Antwerps recreatiedomein Muisbroek liggen op voormalig Ekers 
grondgebied. Het westelijk deel van de Grote Put ligt op het voormalige grondgebied van het 
verdwenen polderdorp Wilmarsdonk4. 
 

 
Fig. 3: Topografische kaart met aanduiding van het profiel en enkele algemene gegevens. 

                                                           
3 Met dank aan Prof. Em. Roger Langohr en Prof. Eric Van Ranst voor een kritische lezing van de 
analysemethodes, Nicole Vindevogel, hoofd van het laboratorium voor bodemkunde aan de UGent, voor haar 
bijstand in het verlenen van advies over analyses en de analyseresultaten, Dr. Florias Mees en Dr. Vera 
Marcellino, beiden verantwoordelijk voor het micromorfologisch onderzoek en de raadgevingen hieromtrent 
en ten slotte Dr. Carole Ampe (VLM) voor het beschikbaar stellen van het programma om de similariteitsindex 
te berekenen. 
4 http://nl.wikipedia.org/wiki/Ekeren 

1 

2 3 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ekeren
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Ten westen van het dorp loopt een bodemkundig belangrijke en landschappelijk goed afgetekende 
grens. In noordwestelijke richting loopt deze door naar het fort van Stabroek, waar ze in westelijke 
richting ombuigt en ten zuiden van het dorp van Berendrecht voorbijgaat. Het poldergebied heeft  
sinds 1960 haar ruraal karakter verloren ten gevolge van de snelle uitbreiding van de Antwerpse 
haven5.  
 
 
2.1.1 Lokale topografie 
 
Het onderzoeksgebied is gelegen op een hoogte van 7 m TAW6. Door de verstedelijking is het 
natuurlijk reliëf niet meer zichtbaar. Het algemeen landschapsbeeld geeft een vlakke indruk. Voor 
het poldergebied komt dit overeen met de werkelijkheid omdat het niveauverschil tussen uitersten 
nauwelijks 3,70 m bedraagt. Het zandgebied helt zacht van het noordoosten naar het zuidwesten. 
Het zandgebied is morfologisch meer gevarieerd dan het poldergebied. Ten westen van de baan 
Antwerpen – Bergen op Zoom (A12) (fig. 3) is het landschap overwegend effen zonder duidelijk 
microreliëf. Ten oosten van de baan is het microreliëf veel sterker en wisselen laagten en hoogten 
zonder bepaalde richting elkaar af (fig. 4).  
 

 
Fig. 4: Topografie en hydrografie rond het aangeduide projectgebied7. 

 
 
2.1.2 Lokale hydrografie 
 
Door de stedelijke context is het moeilijk een duidelijk beeld te krijgen op de natuurlijke afwatering. 
Het huidig hydrografisch net in de streek bestaat uit een kunstmatig, rechtlijnig grachtennet waarvan 

                                                           
5 De Coninck e.a. 1964: 9. 
6 Volgens het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/  
7 Fysiografisch beeld volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
vlaanderen/vha/ 

Donkse Beek 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/
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de afvoer naar het westzuidwesten gericht is. Op het grondgebied van Ekeren zijn de kunstmatige 
grachten de Essenhoutse Beek, Kleine Zwarte Beek en Pluimbeek. De natuurlijke beken zijn het 
Schoon Schijn ten noorden van het centrum en de Donkse Beek ten zuiden ervan8. Deze behoren 
allemaal tot het Beneden – Scheldebekken9. 
 
 
2.2 Algemene geologische opbouw10 
 
 
2.2.1 Tertiairgeologie 
 
De sedimenten van het onderliggende Tertiair behoren tot de Formatie van Lillo (Li) (fig. 5) die 
dateert uit het Plioceen (fig. 6). 
 
De Formatie van Lillo (Li) is een mariene lithostratigrafische eenheid, gekenmerkt door grijs tot bruin 
schelpenrijk zand. Vooral de basis van deze formatie is schelprijk en bevat enkele dikke 
schelpenbanken. Naar boven toe neemt de schelpenconcentratie geleidelijk af, maar de zanden 
blijven kalkrijk. De vijf leden die behoren tot de Formatie van Lillo zijn: 
1. het Lid van Zandvliet, 
2. het Lid van Merksem, 
3. het Lid van Kruisschans, 
4. het Lid van Luchtbal en 
5. het Lid van Oorderen. 
De top van de formatie is in de Scheldevallei aangesneden. 
Het Lid van Zandvliet is een volledig ontkalkte facies van het lid van Merksem. Het fijn licht 
glauconiethoudend zand kan siderietische concreties bevatten. Soms worden de schelparme delen 
van het Lid van Merksem of Quartaire zanden van het Lid van Brasschaat ook als het Lid van Zandvliet 
geïnterpreteerd. 
Het Lid van Merksem bestaat uit fijn tot middelmatig grijsgroen kalkhoudend zand met 
schelpfragmenten. Siderietconcreties komen regelmatig voor en het lid is wijd verspreid in het 
havengebied. Het lid gaat naar onderen toe geleidelijk over in het Lid van Kruisschans. 
Het Lid van Kruisschans is kleirijker dan het Lid van Merksem. Dit laatste lid gaat naar onderen toe in 
het Lid van Kruisschans over bij de verschijning van kleilenzen en lagen van zuivere klei. Dit lid bevat 
vaak schelpfragmenten en kleine schelpjes. Naar onderen toe gaat dit lid ook geleidelijk over in het 
Lid van Oorderen. 
Het Lid van Oorderen bestaat uit fijn glauconiethoudend en kleihoudend zand met veel schelpen en 
schelpfragmenten. In dit lid komen vaak verschillende schelpenbanken voor. Soms bevatten de 
schelpenbanken ook grind en beenderfragmenten. 
De zanden van het Lid van Luchtbal zijn bruingrijs tot witachtig van kleur, zeer schelprijk met goed 
bewaarde specimen. Dit lid is slechts in een aantal interpretaties teruggevonden in het 
havengebied11. 
 

                                                           
8 De Coninck e.a. 1964:. 12. 
9 Volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/  
10 De Coninck e.a. 1964: 12-14 
11 Jacobs e.a. 2010: 19-21. 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/
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Fig. 5: Tertiairgeologie rond het projectgebied. 

 

Fig. 6: Lithostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen. 

 
 
 

Li 

Schaal 1:10.000 
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2.2.2 Quartairgeologie 
 
Volgens de gegeneraliseerde Quartairgeologische kaart (schaal 1:200.000) is het projectgebied 
gelegen in een zone met getijdenafzettingen van het Holoceen (fig. 7). Een meer gedetailleerd beeld 
geeft de Quartairgeologische Profieltypenkaart (fig. 8). 
Volgens de Quartairgeologische Profieltypenkaart ligt het onderzoeksgebied in de Scheldepolders. Er 
kunnen verschillende facies worden onderscheiden. In het noorden en langs de oostzijde van de 
polders komt bovenop het Tertiair substraat halffijn tot grof zand voor dat soms bijkomstig materiaal 
bevat zoals keien, schelpresten, veen-, sideriet en limonietbrokken. Meer algemeen bestaat de 
Quartaire ondergrond in de Scheldepolders uit ofwel acyclische fluviatiele zandafzettigen ofwel uit 
één, in sommige gevallen meerdere fining up cycli. Beide facies worden meestal afgesloten door een 
veenlaag gevolgd door een kleiig – zandig complex bovenaan, dat is afgezet tijdens recente tijden. In 
bepaalde gebieden, zoals te Lillo ontbreken de oudere afzettingen en zijn enkel de kleiige – zandige 
estuarium-afzettingen bewaard12. 
 

 
Fig. 7: De Quartairgeologie rond het projectgebied. 

Legende13 
GH getijdenafzettingen van het Holoceen. 

ELPw eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-
Holoceen. Zand tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen. Silt 

(loess) in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen. 
HQ hellingsafzettingen van het Quartair. 

 
Het Lid van Ekeren bestaat uit estuariene afzettingen die in gans de Scheldepolders voorkomen. De 
oostelijke grens bevindt zich op de rechteroever en loopt vanaf het centrum van Zandvliet langs de 
westzijde van Berendrecht, van Stabroek en ook van Hoevenen en eindigt te Ekeren. In de polders 
worden zowel zandige als kleiige oppervlaktesedimenten aangetroffen. Als er een kleipakket aan de 
oppervlakte ligt, maakt het deel uit van een fining up sequentie of bepaalt het kleipakket het 
volledige Lid. In het geval van een fining up sequentie wordt dan onderaan zeer fijn tot halffijn zand 
aangetroffen, soms met een leemfractie naar boven toe en gevolgd door zandige leem14. 
                                                           
12 Bogemans 1997: 19 
13 Bogemans 2008: 1 
14 Bogemans 1997: 23. 

Schaal 1:10.000 



Het archeologisch onderzoek van het Kristus-Koningplein te Ekeren  
 

  

 10 

 

 
Fig. 8: Ligging van het onderzoeksgebied op de Quartairgeologische Profieltypenkaart (1:50.000). 

Legende:  
1  Estuariene afzettingen bestaande uit een kleiig-zandig complex 

 
2.2.3 De bodems 
 
Het projectgebied ligt in een bebouwde zone (OB) (fig. 9). Het projectgebied ligt op de rand van 
verschillende textuurzones, namelijk zand (Z), lemig zand (S) en (zware) klei. In het 
archeopedologisch deel wordt hierop verder ingegaan. 
 

 
Fig. 9: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied15. 

 
Er zijn twee substraten die rechtstreeks of onrechtstreeks een rol spelen bij de bodemvorming. De 
zogenaamde Kempense kleilagen zijn ontstaan gedurende één van de oudere interglaciale perioden 
van het Pleistoceen. Naast zuivere kleilagen komen in deze afzettingen ook veel lenzen grof zand en 
zelfs grintlaagjes voor. In de latere perioden van het Pleistoceen werd deze assise sterk geërodeerd, 
terwijl de zandige lagen werden vermengd. Dit kleizandig materiaal is plaatselijk veenhoudend. 

                                                           
15 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/ 

1 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/
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Pollenanalysen, uitgevoerd door R. Vanhoorne, hebben aangetoond dat deze vervening zich 
gedurende  warmere, interglaciale perioden van het pleistoceen heeft voorgedaan. 
In autochtone toestand wordt dat materiaal binnen boorbereik aangetroffen ten oosten van de baan 
Antwerpen – Bergen-op-Zoom en langs de Nederlandse grens. Als grofzandig verspoeld materiaal  
vormt het nochtans de ondergrond van het grootste gedeelte van het gebied. 
Glauconietrijk (kleiig) zand, afgezet tijdens het Plioceen en tijdens het Oud – Kwartair, komt in de 
ondergrond van het Kempens zandgebied algemeen voor, alhoewel het, bij aanboring met de 
gewone handboor, meestal in geremanieerde vorm wordt aangetroffen. Er werden namelijk 
gedurende het Pleistoceen over dat glauconietrijk substraat dekzanden afgezet waarin plaatselijk 
leemlensjes voorkomen.  
 
Ten gevolge van tardiglaciale en holocene verstuivingen trad stuifzandvorming op. Deze recente 
zandafzettingen zijn van het onderliggend Pleistoceen materiaal vaak door een keilaagje gescheiden. 
Aangezien nog nooit een spoor van profielontwikkeling in laatstgenoemde afzetting werd 
aangetroffen, lijkt ze, voor de afzetting van het recente zand, aan erosie onderhevig te zijn geweest.  
De verspreiding van die zandige lagen schijnt nauw samen te hangen met het bestaan van oude of 
huidige valleien, wat doet vermoeden dat deze zanden door opwaaien uit de valleien zijn gekomen. 
Een chronologische datering werd nog niet opgemaakt. 
Mogelijk ten gevolge van ontbossing grepen in de laatste eeuwen plaatselijk verstuivingen plaats, 
waardoor de huidige landduinen ontstonden. 
Als gevolg van de stijging van het grondwater in recente perioden vormde zich veen in de depressies 
en valleien en werd er een weinig alluvium afgezet. 
 
 
2.3 Archeopedologisch onderzoek 
 
 
2.3.1. Inleiding 
 
In verstedelijkte gebieden of in dorpskernen geeft de bodemkaart geen duidelijk beeld van de 
bodemgesteldheid. Vaak wordt het omringende bodemlandschap geëxtrapoleerd. In uniforme zones 
is zo een werkwijze betrouwbaar, in zones met een hoge bodemvariabiliteit vormt deze werkwijze 
geen basis voor een betrouwbaar resultaat. 
Ondanks het feit dat Ekeren tot het verstedelijkt gebied behoort, valt het toch buiten een stedelijke 
archeologische context. Eerder een begraven, laag stratigrafische context valt hier te verwachten. 
Misschien wel landelijk. 
Daarom staat het bodemkundige onderzoek in het teken van de verificatie van de bodem en zijn  
archeologische relevantie. 
 
Het profiel is geselecteerd op die profielwand welke een duidelijk bodemkundig en archeologisch-
stratigrafisch verband weergeeft. De geplaveide parking heeft ervoor gezorgd dat het profiel goed 
geconserveerd is. Er is ook vastgesteld dat er weinig is vergraven maar veeleer is opgehoogd. 
Een doorgedreven onderzoek is niet mogelijk gebleken vanwege de beperkte middelen. Daarom is 
voor een karakterisering van het profiel aan de hand van bodemanalyses gekozen samen met een 
onderzoek naar de humeuze horizont met behulp van micromorfologisch onderzoek. 
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Fig. 10: Het referentieprofiel met aanduiding van de bodemhorizonten. 

Vanuit een archeopedologisch standpunt moet een compromis gesloten worden tussen de 
archeologische vraagstellingen en het bodemkundig onderzoek. Daarom wordt er met het concept 
referentieprofiel gewerkt. 
Het referentieprofiel is het profiel dat een maximum aantal horizonten bevat waaruit een maximum 
aan stalen kan worden genomen om op de beste manier archeopedologische vragen te 
beantwoorden en zo de bredere archeologisch-stratigrafische en landschappelijke context 
ondersteunt. 
De standaardstalen zijn deze voor micromorfologie en voor pollenanalyse. Andere staalnames zoals 
C14 en OSL stalen kunnen in functie van de context ook worden genomen. 
 
 
2.3.2 Interpretatie 
 
De veldwaarnemingen geven al veel informatie over het profiel. In combinatie met de fysico-
chemische analyses en het micromorfologisch onderzoek is er een basis voor verdere interpretatie 
èn vraagstelling (zie ook bijlage 8). 
 
Horizont 1 is een zeer donker grijsachtig bruine horizont van ongeveer 50 tot 60 cm dik. Heel 
waarschijnlijk is deze horizont opgebouwd door de aanvoer van materiaal (mogelijk plaggen). Het 
hoge fosforgehalte kan daar een aanduiding voor zijn (4751 mg/kg). Het is de vraag of deze hoge 
waarden mogelijk te wijten zijn aan de geplaveide toestand van het terrein waardoor waterinfiltratie 
beperkt is. Daarnaast wordt de donkere kleur mogelijk bepaald door de aanwezigheid van organisch 
materiaal en de hoge waarden aan ijzer. Het is dus een antropogene laag die mogelijk deels in het 
oorspronkelijke materiaal en deels uit aangevoerd materiaal is opgebouwd. Dit wordt bevestigd door 
het micromorfologisch onderzoek waaruit blijkt dat pedokenmerken wijzen op een ploeglaag. Een 
deel van de ploeglaag bevindt zich in het oorspronkelijke materiaal.  
 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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Horizont 2 is een sterk bruinrode horizont. Wat korrelgrootte betreft staat deze dichter bij de 
onderkant van de bovenste horizont, duidend op mogelijk hetzelfde materiaal. Er komen af en toe 
schelpen in voor en grote ijzerconcreties (tot 15 cm) (fig. 11). De meeste zijn ovaalvormig en 
breekbaar. Ze zijn gelaagd. Elementen zoals de ijzerconcreties, het voorkomen van schelpen en het 
kalkhoudend zand leunen dicht aan bij het Lid van Merksem. 
 

 
Fig. 11: Stuk ijzerconcretie. 

 
Horizont 3 kan gezien worden als overgangshorizont. Hij vertoont chemische karakteristieken die 
dicht bij horizonten 1 én 2 liggen. De similariteitsindex en de korrelgrootte duiden aan dat deze meer 
aan horizont 4 verwant is. 
 
Horizont 4 is in zijn fysico-chemische samenstelling zowat in alles verschillend, behalve dan dat deze 
ook een hoge pH (H2O) heeft16. Opmerkelijk is dat deze horizont de op één na hoogste pH heeft (pH 
(H2O) = 7,59). De pH KCl is dan weer het laagst van alle horizonten (= 5,54). 
 
 
2.3.3 Besluit  
 
Door het gecombineerd veld-, fysico-chemisch en micromorfologisch onderzoek wordt het 
antropogene en geologische karakter van de site verklaard: 
a. Het gaat om een sediment dat waarschijnlijk niet van quartaire oorsprong is maar eerder van 
tertiaire oorsprong. Mogelijk gaat het om het lid van Merksem dat behoort tot de Formatie van Lillo. 
Daarvoor zijn verschillende redenen:  

1. het sediment is kalkhoudend,  
2. de bodemvorming is atypisch, 
3. de korrelgrootteverdeling over de horizonten doet niet denken aan een quartaire 
afzetting, 
4. de talrijke, geclusterde schelpenbanken in het sediment, 

                                                           
16 Anderzijds verschilt deze 2 eenheden met de pH KCl. 
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5. het voorkomen van grote ijzerconcreties (tot 15 cm), 
6. de variatie aan mineralen waaronder muscoviet, biotiet, glauconiet, hoornblende en 
toermalijn. 

b. de antropogene bodem is ongeveer 50 tot 60 cm dik. De hoge fosforgehaltes (tot 4751 mg/kg) 
wijzen op een mogelijke aanvoer van plaggen of andere bemesting. In een eerste fase is in het 
moedermateriaal geploegd waarna er geleidelijke aanvoer van materiaal is gekomen.  
 
Ekeren is een voorbeeld van een landelijke context in stedelijk gebied. Door het plaveien op het 
bestaand loopvlak is de bodem en ook de bodeminformatie goed bewaard gebleven. Dergelijk 
verzegelde contexten zijn unieke plaatsen waaruit ondanks hun grootte veel meer informatie kan 
gewonnen worden dan vooraf wordt aangenomen (cfr. Berchem, Frans van Hombeeckplein17). 
 
 
  

                                                           
17 Smeets 2012: 11-18. 
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Hoofdstuk 3 Werkmethode 
 
Na een positief vooronderzoek werd een bijkomende opgraving door Onroerend Erfgoed 
noodzakelijk geacht. Voor de bouw van de kelder en ondergronds parking diende de uitgegraven 
grond afgevoerd te worden. Er werd daarom met de aannemer overeen gekomen om de uitgegraven 
grond tot op het eerste archeologische vlak ineens af te voeren waardoor het volledig op te graven 
terrein in één keer onderzocht kon worden (fig. 12). De graafwerken werden conform de richtlijnen 
uitgevoerd door een graafmachine op rupsbanden met een platte bak. De grond werd met behulp 
van vrachtwagens afgevoerd.  
 
Voor de bodemprofielen werden de putten van het vooronderzoek opnieuw gebruikt om op de 
beperkte oppervlakte verdere verstoringen te voorkomen. Het referentieprofiel voor de 
bodemopbouw werd bemonsterd voor bodemanalyses. 
 
De aanwezige sporen in het eerste vlak werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Alle 
sporen werden digitaal topografisch ingemeten. Nadien werden de sporen gecoupeerd. Van de 
gecoupeerde sporen werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen gemaakt op schaal 1/1. 
Ook werden deze beschreven en gefotografeerd. 
Vondsten werden per spoor ingezameld. Losse vondsten werden digitaal topografisch ingemeten. 
 

 
Fig. 12: Aanleg van het vlak 
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Van zeven sporen werden houtskoolstalen genomen. Twee sporen, bestaande uit verbrande aarde 
(S48 en S84), werden bemonsterd voor een bodemanalyse (fig. 13). Van spoor 10, een brandkuil, 
werd een zeefstaal genomen om te achterhalen wat er verbrand werd. Van ditzelfde spoor werden 
ook houtskoolstalen genomen om de verbranding te dateren. Waar mogelijk werd houtskool 
ingezameld voor eventuele dateringen. 
 

 
Fig. 13: Staalname van spoor 84. 

 
Voor het waarderend booronderzoek van het tweede vlak werd in een 5 x 6 m verspringend 
driehoeksgrid geboord met behulp van een 20 cm edelmanboor. Het opgeboorde sediment werd 
gezeefd op 3 mm. Alle boringen werden digitaal topografisch ingemeten, maar aangezien hierbij 
geen archeologische waarden werden aangetroffen, werd het onderzoek na overleg met de 
bevoegde erfgoedconsulent afgesloten. 
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van de sporen 
 
In totaal werden 149 sporen opgetekend, waarvan 100 paalkuilen (waarvan 2 met een kern), 23 
kuilen, 4 grachten/greppels, 2 mogelijke standgreppels, 3 plekken met verbrande aarde, 1 brandkuil 
en een reeks spitsporen. Achteraf bleken 15 sporen18 natuurlijk te zijn. 
 
Binnen de paalkuilen is een groep van 13 individuen aanwezig van minstens 50 cm diepte die in het 
profiel rechthoekig, U- of V-vormig zijn en tot 72 cm diep gaan. Deze paalkuilen vertonen, op één na, 
geen duidelijke insteek. Onderaan is een grijzere vulling aanwezig, terwijl het bovenste deel een 
bruinere opvulling heeft (fig. 14). Gelet op het nagenoeg ontbreken van een insteek, de diepte en de 
beperkte diameter van het spoor gaat het hier waarschijnlijk om ingeheide palen. Zes van zulke 
sporen zijn te situeren op een NO-ZW lijn.  
Op deze lijn zijn ook andere, ondiepere paalkuilen terug te vinden. De onderlinge afstand tussen de 
verschillende paalkuilen op deze lijn varieert tussen de 130 en de 200 cm. Deze lijn van paalkuilen 
lijkt echter op zichzelf te staan.  
Hoewel de diepe paalkuilen op meer lijken te wijzen dan een eenvoudige afrastering, is er meer dan 
5 meter afstand tussen deze lijn en een in het zuidoosten parallel lopend greppeltje, al zijn daar geen 
andere sporen aanwezig (met uitzondering van enkele ondiepe paalkuiltjes, die zich voorbij deze 
greppel bevinden). In het noordoosten is minstens drie meter verder een recentere gracht aanwezig 
die eventuele sporen heeft vernietigd. Andere diepe paalkuilen situeren zich meer geïsoleerd binnen 
de opgraving, maar passen qua type wel in de reeks van de aangehaalde zes palen. 
 

 
Fig. 14: V-vormige diepe paalkuil. 

                                                           
18 S9, 12, 25, 74, 81, 82, 85, 86, 103, 105, 108, 119, 131, 133, 135 
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Een grote groep vierkantige of rechthoekige, redelijk ondiepe (10-30 cm) paalsporen situeert zich in 
clusters op een NW-ZO lijn en gaan door een ondiepe gracht heen (S26). Vanwege de zelfde humeuze 
opvulling zijn deze niet goed zichtbaar. In het westelijke deel van het terrein werd iets dieper 
uitgegraven, waardoor de gracht vervaagde en de sporen duidelijk zichtbaar zijn (fig. 15). Binnen 
deze lijn van clusters situeren zich ook 4 diepere paalkuilen, twee per twee, die gelet op een enkele 
oversnijding ouder zijn dan de ondiepere sporen. 
 

 
Fig. 15: Clusters van paalspoortjes. 

 
Van de paalsporen met kern (sporen 18 en 79) is vooral spoor 79 groot van omvang en bevat het een 
duidelijke insteek en kern. Spoor 18 is minder uitgesproken. 
 
Tegen de noordelijke putwand kan een mogelijke constructie afgelijnd worden. Spoornummers 7, 36, 
37 en 42 vertonen een vergelijkbare omvang en vorm in de coupe. Het betreft een rechthoekige 
structuur van ca. 3,25 m op 2,25 m. De mogelijke structuur heeft een NO-ZW oriëntatie. Het is 
mogelijk dat de structuur verder loopt naar het noordoosten. Twee andere paalsporen (spoor 21 en 
39) kunnen mogelijk ook tot deze structuur behoren, al vertonen ze een andere vorm in de coupe. 
Spoor 7 kon bemonsterd worden voor houtskool. Het betreft houtskool van vogelkers (Prunus padus) 
en leverde een datering op van 1433BP ± 34. De gekalibreerde datering is te situeren rond 649 AD. 
Dit betekent dus een datering in de laat Merovingisch of vroeg Karolingisch periode. 
 
Van de 22 kuilen zijn er drie die wijzen op een machinale uitgraving (S28, 68 en 106). Een reeks van 
identieke kuilen (S46) liggen naast elkaar, met een dunne strook van enkele cm van onverstoorde 
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bodem, in een NW-ZO lijn en ook deze lijken machinaal uitgegraven te zijn, mogelijk met een 
knijpbak. Twee andere kuilen kunnen op basis van de vondsten als vroeg 20ste-eeuws gedateerd 
worden (S75 en S140). Een derde kuil is eerder een verstoorde zone (S32) die mogelijk gelinkt kan 
worden aan de aanleg van nutsleidingen. Dit laatste spoor wordt nog duidelijk doorsneden door de 
betonnen rioleringsbuis. 
Spoor 6 vertoont een opvallende zakvorm, deze kon echter niet volledig onderzocht worden 
aangezien het spoor deels in de putwand verdween. 
 
Spoor 13 vertoont qua vorm opvallend veel gelijkenis met de reeks kuilen van spoor 46, maar bevat 
uitsluitend Romeins en mogelijk Romeins materiaal. Ook is de vulling veel heterogener en gelaagder, 
terwijl de vulling van spoor 46 monochroom grijs is. 
Spoor 16 kan het onderste deel zijn van een kuil, of eerder aansluiten bij de spitsporen van spoor 61. 
Spoor 113 is een rechthoekige kuil waar delen van een karkas van een rund in werden aangetroffen. 
De kuil lijkt hier speciaal voor gegraven te zijn. Tijdens het vooronderzoek werd deze kuil deels 
gecoupeerd waardoor er op het plan een verstoring doorheen loopt.  
De overige kuilen zijn eerder ondiep waarvan enkele een meer onregelmatigere bodem vertonen. 
 
Twee van de drie grachten (S19 en S26) lopen parallel aan elkaar met een tussenafstand van slechts 
60 – 70 cm. Spoor 19 is dieper en breder dan spoor 26. In spoor 26 situeren zich wel een groot aantal 
latere paalkuilen, waaronder een 4-tal diepe (fig. 16). Mogelijk werd spoor 26 opgegeven en 
vervangen door spoor 19. Beide grachten vertonen een min of meer vlakke bodem met een 
opstaande wand en een schuine wand bij spoor 19, terwijl spoor 26 twee opstaande wanden heeft. 
Een derde gracht is meer dan 3 meter breed, maar waarschijnlijk redelijk recent.  
 

 
Fig. 16: Paalsporen aangetroffen binnen spoor 26. 

De enige greppel (spoor 67) loopt dwars op sporen 19 en 26. Een aansluiting met spoor 26 lijkt 
vanwege het abrupte einde eerder onwaarschijnlijk. In het zuiden maakt deze greppel een lichte 
bocht en is deze niet meer te volgen. 
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Van de twee mogelijke standgreppels is spoor 1, in het uiterst noordoostelijke hoek van de 
opgraving, een eindstuk. De zuidelijke verdikking wijst eerder op een paalkuiltje. De tweede 
mogelijke standgreppel (spoor 24) is ondiep bewaard en vertoont binnen het spoor enkele diepere 
delen die als paalkuiltje geïnterpreteerd kunnen worden. Paalspoor 15 situeert zich in het verlengde 
hiervan en kan hier mogelijk toe behoord hebben. Spoor 141 situeert zich ook in datzelfde verlengde 
maar vertoont een redelijk scherpe aflijning en een strakkere vorm in het profiel. 
 
De 3 sporen die bestaan uit verbrande aarde zijn waarschijnlijk het gevolg van een hittebron aan het 
toenmalige oppervlakte. Door de hitte van bijvoorbeeld een vuur is de bodem eronder verbrand, wat 
een rood-oranje tot rode kleur veroorzaakt. De drie plekken verbrande grond werden reeds tijdens 
het vooronderzoek opgemerkt. Van spoor 48 en spoor 84 werd een staal genomen voor eventuele  
datering. Het derde spoor (spoor 80) is slechts zeer vaag verbrand en situeert zich nabij spoor 84 
waarin zelfs een kern van zeer verbrande zand is in op te merken. De sporen op zich zijn dus in situ 
verbrande aarde. 
 
De aangetroffen brandkuil (spoor 10) situeert zich aan de oostelijke putwand en kon daarom niet 
volledig uitgehaald worden. Hoewel in het vlak een duidelijke wijnrode rand kon worden opgemerkt, 
is in het profiel een zwarte rand zichtbaar. Er werd een zeefstaal van dit spoor genomen voor verder 
onderzoek, maar dit bevatte geen macroresten. Houtskool werd ingezameld voor datering, maar dit 
bleek eik (Quercus) te zijn, wat een sterk afwijkende datering (de problematiek van oud hout) kan 
veroorzaken en dus weinig bruikbaar is. 
 
Binnen de sporen werden relatief weinig oversnijdingen aangetroffen (fig. 17). De oriëntatie van de 
sporen, spoorgroepen en mogelijke constructies situeren zich alle in de zelfde richting of haaks op 
elkaar. Dit kan wijzen op een relatief korte periode waarin de mens ingrepen in de bodem heeft 
uitgevoerd en/of dat de aanwezige ingrepen zichtbaar bleven doorheen de tijd, waardoor er geen 
oversnijdingen gebeurden en/of dat de oriëntatie door de omgeving werd bepaald zoals bestaande 
structuren, wegtracés, … 
 

 
Fig. 17: Samengestelde overzichtsfoto van het vlak. 
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Hoofdstuk 5 De vondsten 
 
 
5.1 Ceramiek 
 
In 57 sporen werden vondsten aangetroffen. Op 8 sporen na werd overal ceramiek aangetroffen. Het 
betreft hoofdzakelijk rood geglazuurd aardewerk. Steengoed, grijs en wit aardewerk komt minder 
voor. Het meeste materiaal kan tussen de 15de en 16de eeuw gedateerd worden.  
Enkele sporen bevatten meer dan 10 scherven, waardoor een uitgebreidere analyse kan uitgevoerd 
worden. Het betreft hier sporen 19, 26, 28, 32 en 76. Het aantal determineerbare vondsten is enkel 
in sporen 19 en 76 groot genoeg om deze uitgebreidere analyse goed uit te voeren. 
 
 
5.1.1 Spoor 19 
 
In de vulling van spoor 19, een gracht, werden 319 fragmenten aardewerk aangetroffen.  
 

1. Steengoed 
Siegburg 
Er werd een hals/schouderfragment van een 15de-eeuwse kan gevonden uit Siegburg19. Het betreft 
een kan die sterk gelijkt op het Deventer-type s1-kan-9. De scherf van de kan is voor Siegburgse 
begrippen niet erg dun en is grijzig van kleur. De buitenkant vertoont een hevige blos. Daarnaast 
werd er een randfragment gevonden van een Jacobakan uit de 15de eeuw20. Waarschijnlijk gaat het 
om Deventer-type s1-kan-17. Het baksel is grijzig van kleur en de buitenzijde vertoont een duidelijke 
blos. Tenslotte werd er nog een slecht dateerbare halsscherf zonder blos in Siegburg aardewerk 
aangetroffen. 
 
Langerwehe 
Er werd slechts één scherf steengoed aangetroffen die afkomstig is van Langerwehe. Het gaat om 
een bodem met geknepen standring van een vrij kleine kan. Aan de buitenzijde is de bodem bedekt 
met ijzerengobe en zoutglazuur. Het stuk is 15de-eeuws.  
 
Keulen 
Er werden 2 fragmenten van Keuls steengoed teruggevonden. Beide zijn afkomstig van (vrij kleine) 
kannen en zijn te dateren in de eerste helft van de 16de eeuw21. 
 

2. Grijs aardewerk 
In deze context werden 27 fragmenten van grijs aardewerk aangetroffen. Een grote meerderheid van 
het materiaal (19 scherven) heeft een geoxideerde vaalbruine kern met een grijs oppervlak, die in 
sommige gevallen afbladdert. Het baksel is fijn zonder grote inclusies en vrij zacht. Zes van de 
scherven zijn diagnostisch. Eén hiervan betreft een worstoor van een grote grijze (water)kan (inv. nr. 
2011-445-S19-CE-006). 

                                                           
19 Bartels 1999: 54-55. 
20 Hammer 1995. Gaimster 1997. 
21 Unger.s.d. Bartels 1999: 60-62. 
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Fig. 18: Inv. nr. 2011-445-S19-CE-009 (schaal: 1/3). 

 
Een ander fragment is de rand van een grijze (kook)pot (inv. nr. 2011-445-S19-CE-007). De rand, die 
uitstaat en een dekselgeul heeft, lijkt op die van Deventer-type g-pot-4 (inv. nr. 2011-445-S19-CE-
007). Een andere potrand heeft een manchetachtige rand die vergelijkbaar is met die van Deventer-
type g-pot-5 (inv. nr. 2011-445-S19-CE-008). Ook werd er een brede, bandvormige, licht ondersneden 
rand van een grote grijze kom (teil) aangetroffen van het Deventer-type g-kom-18 (inv. nr. 2011-445-
S19-CE-009). De scherf toont de aanzet van een schenklip. Daarnaast werd er in dit baksel ook een 
brede, bandvormige, geribbelde rand van een grote kom (teil) (inv. nr. 2011-455-S19-CE-010) 
opgegraven. Ten slotte werd er ook een bodemfragment aangetroffen met de aanzet van een 
standvin. 
Verder werden er 8 grijze scherven aangetroffen met andere baksels. Vier scherven hiervan lijken 
een gelijkaardig baksel te hebben als hierboven werd beschreven, maar dan met een grijs gekleurde 
breuk. Daarnaast was er een bodemscherf met een duidelijke knik naar de bodem en de aanzet van 
een standvin in een harder grijs baksel met een lichtgrijze, goed afgelijnde kern. Daarnaast is er een 
dikke wandscherf met een donkergrijze kern met fijn zand en duidelijke porieën, kalkinclusies en 
duidelijke langgerekte zwarte inclusies van organische oorsprong. Ten slotte is er een grijze scherf 
met grote kwartsietkorrels en kalkinclusies. 
 

3. Rood aardewerk 
Het grootste deel van het aardewerk uit spoor 19 bestaat uit rood aardewerk. Het gaat om  242 
fragmenten van 161 individuen. Van 45 stukken kon de vorm worden geïdentificeerd. De grootste 
groep, met 24 individuen, bestaat uit grapen. Zo is er een grape (inv. nr. 2011-445-S19-CE-011) met 
rechte, uitstaande rand die aan het uiteinde verdikt is en een vrij bolle vorm heeft met duidelijke 
ribbels op de schouder. Er bleef één rond verticaal worstoor bewaard.  Het gaat om een Deventere-
type r-gra-75. Een andere, wat grotere grape (inv. nr. 2011-445-S19-CE-012) heeft een uitstaande, 
afgeplatte, verdikte rand met een duidelijke groef aan de binnenzijde.  
 

 

Fig. 19: Inv. nr. 2011-445-S19-CE-012 (schaal: 1/3). 

 
Dit stuk heeft een opvallend hoekig, platgedrukt oor. De vorm van deze grape is gelijkaardig aan 
Deventer-type r-gra-28. De grape is bedekt met loodglazuur en vertoont sporen van roet. Daarnaast 
werd er een kleine grape (inv. nr. 2011-445-S19-CE-013) gevonden die slechts enkele spatten 
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loodglazuur vertoont. Het randtype is gedrongener dan bij de reeds besproken grapen en afgeplat 
verdikt. Hoewel de grape vrij bol is, doet de rand denken aan de rand van Deventer-type r-gra-105. 
Het stuk vertoont duidelijke en vrij brede ribbels. Het lijkt om een wat vroeger type te gaan. De 
buitenzijde vertoont sporen van roet. Een vierde en een vijfde grape (inv. nr. 2011-445-S19-CE-013 
en inv. nr. 2011-445-S19-CE-015) zijn net als inv. nr. 2011-445-S19-CE-011 van het Deventer-type r-
gra-75, hoewel de rand korter is. Enkel de randen zijn bewaard. Eén stuk is slechts aan de binnenzijde 
spaarzaam geglazuurd, het andere vertoont loodglazuur aan zowel de binnen- als buitenkant. De 
grape met inv. nr. 2011-445-S19-CE-014 heeft een grote randdiameter en een uitstaande, afgeronde, 
verdikte rand die sterk gelijkt op die van Deventer-type r-gra-27, maar aan de binnenzijde bovendien 
een duidelijke groef heeft. Dan is er nog een graperand (inv. nr. 2011-445-S19-CE-016) met een 
uitstaande, afgeplatte verdikte rand waarvan geen voorbeeld te vinden is in het Deventersysteem. 
De rand vertoont roetaanslag aan de buitenzijde. Er werd één randfragment (inv. nr. 2011-445-S19-
CE-020) van een grape teruggevonden met een opvallend dikke rand met een zeer duidelijke 
dekselgeul en een afgeplatte verdikte rand. Dit stuk heeft in het baksel duidelijke ijzerinclusies en is 
enkel aan de binnenzijde bedekt met loodglazuur. Eén grape (inv. nr. 2011-455-S19-CE-033) is relatief 
compleet, met 9 bewaarde scherven.  
 

 

Fig. 20: Inv. nr. 2011-445-S19-CE-033 (schaal: 1/3). 

 
De grape heeft een kleine kraagrand met dekselgeul die erg gelijkt op de rand van Deventer-type r-
gra-43, maar de grape heeft een iets ronder profiel. Ten slotte zijn er nog drie individuen (inv. nr. 
2011-445-S19-CE-017, 2011-445-S19-CE-018 en 2011-445-S19-CE-019) met driehoekig verdikte 
lippen. De rand inv. nr. 2011-45-S19-CE-017 is  gelijk aan die van Deventer-type r-gra-73. De andere 
twee hebben randen die als vorm wat verder in de lengte gerekt zijn. Dit is een randvorm die niet 
gekend is in het Deventer-systeem. Alle drie deze grapen vertonen roetsporen aan de buitenzijde. 
Naast grapen werden ook twee randen (inv. nr. 2011-445-S19-CE-022 en 2011-445-S19-CE-023) 
teruggevonden die afkomstig zijn van steelkommen. Beide steelkommen hebben een min of meer 
verticale wand. Waarschijnlijk was er een duidelijke knik met de bodem, maar die is niet meer 
bewaard. De steelkommen hebben beide een ongeglazuurde buitenkant, hebben duidelijke ribbels 
op de wand en zijn beroet. Inv. nr. 2011-445-S19-CE-022 heeft een sterk uitstaande rand die iets 
verdikt eindigt en een zeer lichte dekselgeul met een groef heeft. Het stuk vertoont het meeste 
overeenkomsten met Deventer-type r-stk-5. Inv. nr. 2011-445-S19-CE-023 heeft ook een verdikte 
rand maar heeft een veel duidelijkere dekselgeul en een minder ver uitstaande rand. Er werd ook 
een steelkom van een bol type aangetroffen (inv. nr. 2011-445-S19-CE-028) dat niet gekend is in het 
Deventer-systeem. De steelkom heeft een omgeslagen rand zonder dekselgeul en vertoont ribbels op 
de wand. Verder werden er ook drie stelen gevonden.  Eén ervan, een getrokken, iets gebogen steel 
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(inv. nr. 2011-445-S19-CE-024) is van een steelkom geweest. De steel vertoont zware beroeting. 
Twee andere stelen zijn van een veel zwaarder type: een zeer breed lintoor. Eén ervan (inv. nr. 2011-
445-S19-CE-025) zou mogelijk van een grape geweest kunnen zijn. De andere (inv. nr. 2011-445-S19-
CE-026) is van een bakpan geweest. Er werden nog twee bakpannen gevonden. Het gaat om een 
rand van een bakpan van het Deventer-type r-bak-5 met een bewaarde schenklip (inv. nr. 2011-445-
S19-CE-026) en een rand van het Deventer-type r-bak-15 (inv. nr. 2011-445-S19-CE-029), met een 
omgeslagen rand en een afgeplatte bovenzijde met een opstaand randje.  
Wat betreft de kookwaar werd er ten slotte nog een kort, uitstaand randje zonder dekselgeul van 
een vrij bolle vorm met opvallende ribbels (inv. nr. 2011-445-S19-CE-021) teruggevonden. Op basis 
van de roetaanslag op de rand kan worden gesteld dat het gaat om een individu met een 
kookfunctie. De rand is echter niet gekend in het Deventer-systeem, noch voor grapes noch voor 
steelkommen.  
Naast de bovengenoemde kookwaar, werd er ook nog een aantal kommen teruggevonden. Eén 
hiervan (inv. nr. 2011-445-S19-CE-030) heeft een standring en is aan de binnenkant geglazuurd en 
heeft een spaarzaam glazuur aan de buitenzijde.  
 

 

Fig. 21: Inv. nr. 2011-445-S19-CE-030 (schaal: 1/3). 

 
Een andere, zeer grote kom (inv. nr. 2011-445-S19-CE-031) is erg verweerd en heeft een baksel met 
ijzerrijke inclusies en organische magering en heeft grote standvinnen. Een gelijkaardige kom, maar 
dan met een geknepen standring, werd ook teruggevonden (2011-445-S19-CE-032). Deze heeft ook 
aan de binnenzijde loodglazuur. De kraagrand is bewaard. Er werd een zeer groot verticaal oor (inv. 
nr. 2011-445-S19-CE-034) teruggevonden, dat afkomstig moet zijn van een zeer grote kom of anders 
van een grape. Een kom lijkt meer waarschijnlijk. Er is een bodemfragment dat waarschijnlijk van een 
kleine kom met geknepen standring afkomstig is. 
Er waren maar weinig scherven die konden worden toegeschreven aan drinkgerei. Het gaat om 
slechts twee randfragmenten van kannen met manchetranden en loodglazuur aan de binnenzijde 
(inv. nr. 2011-445-S19-CE-035 en 2011-445-S19-CE-036). 
 

4. Wit aardewerk 
Hoewel verreweg het grootste deel van het aardewerk in deze context bestaat uit rood aardewerk, is 
er ook een deel wit aardewerk. Het gaat om 42 fragmenten van 10 individuen. Het betreffen, op één 
Keuls bord na, allemaal delen van grapen.  
De grapen zijn bedekt met een loodglazuur, dat normaliter zowel de binnen- als de buitenkant 
bedekt. In een deel van de gevallen is het externe glazuur door de toevoeging van ijzer/mangaan 
bruin van kleur. Het glazuur is normaal tot vrij vet. Zo goed als alle grapen vertonen tekenen van 
verhitting en/of roetsporen. De grapen vallen uiteen in drie baksels:  

1) witgrijs, niet erg fijn met een grijze kern  
2) rozewit met zeldzame kalkinclusies en ijzerrijke kleilenzen  
3) geelrosewit baksel 

Eén van de grapen (inv. nr. 2011-445-S19-CE-004) is licht misbakken. Door een te hoge 
baktemperatuur vertoont het glazuur op sommige plekken extreme craquelering.  
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De grijswitte baksels lijken gelijk aan die van grapen die op het Fochplein van Leuven werden 
aangetroffen22. Op het Fochplein kwam dit baksel op vanaf de late 16de eeuw. Aangezien dit baksel 
ook in Leuven voorkomt, gaat het waarschijnlijk om een productie die niet enkel lokaal is. Waar het 
baksel vandaan komt, is echter niet duidelijk.  
Van de rozewitte baksels werden verschillende scherven aangetroffen. De bewaarde randvormen en 
de vrij rechte wand tussen rand en schouder lijken te wijzen op een lokale of regionale productie. 
Dergelijke grapen zijn namelijk onder andere gekend uit Dordrecht23, dat niet ver van Ekeren ligt. De 
randtypes lijken op die van Deventer-type w-gra-31. Bovendien is in ieder geval voor de 15de eeuw 
een productieplek voor wit aardewerk gekend in Antwerpen24. Deze grape stammen waarschijnlijk 
uit de 15de en/of 16de eeuw. 
Eén poot van een zeer grote grape was in een geelrosewit baksel. Het stuk heeft zowel intern als 
extern loodglazuur in een warm-gele kleur met soms een vleugje reductiegroen. Aan de buitenzijde is 
dit glazuur in druipsporen. Het oppervlak is op veel plaatsen afgesprongen. Het lijkt te gaan om een 
importproduct.  
Naast de grapen werden 6 scherven van 1 wit bord aangetroffen (inv nr 2011-445-S19-CE-003). Het 
gaat om een bord met een scherp opstaand randje, een duidelijk afgelijnde horizontale vlag en een 
bijgesneden lensvormige bodem. Waarschijnlijk had de bodem standvinnen. Het gaat om een bord 
met Deventer-type w-bor-7. Het baksel van het bord is witgrijs. De binnenzijde heeft een vet  
loodglazuur. Dit bord is afkomstig uit de regio Keulen/Frechen en stamt waarschijnlijk uit de 15de 
eeuw25. Het betreft dus een importproduct. 
 

 
Fig. 22: Inv. nr. 2011-445-S19-CE-003 (schaal: 1/3). 

 
5. Overige 

Er werd een klein randfragment aangetroffen met een Pingsdorfachtig baksel. De vorm is echter niet 
gekend voor de productie in Pingsdorf-Brühl26 of Brunssum-Schinveld27 (inv. nr. 2011-445-S19-CE-
37). Het gaat om een kleine, gesloten vorm, mogelijk een beker. De binnenzijde en de bovenkant van 
de rand zijn bedekt met loodglazuur dat hier en daar sporen van kopergroen vertoont. 

 

 
Fig. 23: Inv. nr. 2011-445-S19-CE-037 (schaal: 1/3). 

 
Er werd ook een klein scherf van een Romeins mortarium (inv. nr. 2011-445-S19-CE-39) aangetroffen, 
die residueel is voor deze context28. Een andere scherf kan ook Romeins zijn, mogelijk uit de 
Maasvallei. 

                                                           
22 Smeets & Vanderginst (eds.) 2012.  
23 Bartels 1999: 43. 
24 Bartels 1999: 148. 
25 Bartels 1999: 147-156. 
26 Sanke 2002. 
27 Bruyn 1964. 
28 Bellens 2006. 
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Ook werden er twee fragmenten van rode daktegels aangetroffen (inv. nr. 2011-445-S19-040 en 
2011-445-S19-041). 
 

6. Interpretatie 
Datering 
Alle dateerbare stukken van het aardewerk kunnen worden toegewezen aan de 15de eeuw en het 
begin van de 16de eeuw. Door de grote hoeveelheid rood aardewerk was het aantal dateerbare 
scherven echter beperkt. Het beeld van het rood en grijs aardewerk lijkt echter wel in de 15de eeuw 
te passen, hoewel het mogelijk is dat er ook nog in kleine aantallen 14de-eeuws materiaal in zit en 
daarnaast ook nog een stuk of 2 Romeinse fragmenten. Uiteraard wordt de laatste fase van de 
opvulling van de gracht gedateerd door de jongste scherf. Deze fase moet dus waarschijnlijk 
gedateerd worden in het begin van de 16de eeuw. Het daadwerkelijke in gebruik zijn van de gracht 
moet dus eerder zijn geweest. 
 
Tafonomie 
Het aardewerkassemblage van spoor 19 is erg incompleet. Het gaat in een groot deel van de gevallen 
om slechts 1 scherf per individu, met 319 scherven van 205 individuen. Hier en daar zijn er meer 
scherven per individu, maar de compleetheid van de stukken ligt in alle gevallen onder de 20%, en in 
bijna alle gevallen onder de 10%.  
Dit alles wijst er op dat het secundair afval betreft. Dit is afval dat eerst al ergens anders werd 
weggeworpen voor het uiteindelijk in deze context geraakte. Uiteraard is dit voor een grachtcontext 
niet vreemd. In combinatie met de datering van het materiaal moet er dus gedacht worden aan een 
geleidelijke opvulling van de gracht, waarbij ook aardewerk in de gracht terecht kwam. Het is echter 
ook mogelijk dat de gracht werd gedempt met afval, of aarde waarin afval vermengd zat, dat van 
ergens anders werd aangevoerd. 
 
Aardewerkgroepen en functiegroepen 
Het is duidelijk dat het rode aardewerk, met 79% van het totaal, de belangrijkste aardewerkgroep is 
in dit assemblage (fig. 24). Het grijs aardewerk komt met 12% op de tweede plaats, met daarop 
volgend het wit aardewerk met 5 %. De rest van de aardewerkgroepen is slechts marginaal aanwezig. 
Het is opmerkelijk dat dit ook geldt voor het steengoed, in de grafiek vertegenwoordigd door S1 
(steengoed uit Siegburg) en S2 (overig steengoed uit het Rijnland), dat normaal gesproken in deze 
periode toch een belangrijk deel van het aardewerk uitmaakt en de grootste importgroep is. 
Het aandeel van importaardewerk is hoe dan ook uitzonderlijk klein, met slechts 4% van het totale 
ensemble (fig. 25). Al dit importaardewerk komt uit het Rijnland, met enkele fragmenten steengoed 
uit Raeren, Langerwehe en Siegburg en een wit bord uit de regio Keulen-Frechen. 
Het overheersende aandeel in rood, grijs en wit aardewerk hangt samen met de functie, want deze 
aardewerkgroepen worden vooral gebruikt voor koken en voedselbereiding. Dit beeld wordt ook 
gegeven door fig. 26, met 140 scherven in de categorie koken en voedselbereiding. Door de grote 
fragmentatiegraad is ook de groep indetermineerbaar uitzonderlijk groot. Doordat kookwaar 
makkelijker te herkennen is dan de andere categorieën, door sporen van beroeting of verhitting, 
geeft dit een iets vertekend beeld. Toch is duidelijk dat de categorie koken en voedselbereiding 
duidelijk het belangrijkste is in dit assemblage. Wordt er gekeken naar de voorkomende vormen, dan 
steken de grapes en de kommen duidelijk boven de rest uit (fig. 27). 
Een interpretatie van de status geven moet altijd met veel voorzichtigheid gebeuren, maar het zeer 
kleine aandeel van importaardewerk en steengoed doet toch een bescheiden budget vermoeden, of 
een afgelegen locatie met weinig aanvoer van importwaar. 
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Fig. 24: Verhouding van de aardewerkgroepen. 

 

 
Fig. 25: Het aandeel van het importaardewerk. 
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Fig. 26: Verhouding tussen de functiegroepen, in aantal scherven. 

 

 
Fig. 27: Vormtellingen, in aantal scherven. 
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5.1.2 Spoor 67 
 
In de vulling van spoor 67, een gracht, werden 52 scherven aardewerk aangetroffen.  
 

1. Steengoed 
Met slechts 5 fragmenten is het aandeel Duits steengoed in deze context beperkt. Het betreft 2 
bodem-, 2 wand- en 1 randfragment. Het randfragment (inv. nr. 2011-445-S67-009) kon 
geïdentificeerd worden als een Deventer-type s2-kan-34. De kan heeft een vrij kleine hals en heeft 
twee ribbels op de hals en komt waarschijnlijk uit Keulen of Aken.  
 

 
Fig. 28: Inv. nr. 2011-445-S67-CE-009 (schaal: 1/3). 

 
Op basis van gelijkaardige stukken uit de literatuur kan deze kan gedateerd worden rond het midden 
van de 16de eeuw29. Van de andere fragmenten is niet genoeg bewaard om een Deventer-type toe te 
kunnen wijzen. Wel is het duidelijk dat het kannen betreft. De bodemtypes (2 geknepen standringen 
en 1 geknepen standring met ingezette bodem en sporen van aandrukken met een stok aan de 
binnenzijde) ondersteunen de datering van de eerder besproken kan, en wijzen op een datering in de 
eerste helft van de 16de eeuw.  
 

2. Grijs aardewerk 
Er werden in deze context 22 fragmenten grijs aardewerk aangetroffen van 7 individuen. Hierbij werd 
een kogelpot (inv. nr. 2011-445-67-CE-003) aangetroffen. De rand is verdikt en staat iets naar buiten, 
met bovenop een groef. Op de overgang van rand naar wand bevindt zich een ribbel. Hoewel moeilijk 
te dateren, is deze pot duidelijk ouder dan het steengoed en dateert waarschijnlijk uit de 13de of 14de 
eeuw. Daarnaast werd er een rand van een grote kom (teil) (inv. nr. 2011-445-67-CE-007) met een 
bandvormige rand aangetroffen. De rand is gelijkaardig aan die van het Deventer-type g-kom-10, 
hoewel de rest van de kom niet bewaard is, en mogelijk afwijkt van dit type.  
 

 
 Fig. 29: Inv. nr. 2011-445-S67-CE-007 (schaal: 1/3). 

Dergelijke teilen in grijs aardewerk met bandvormige rand zijn niet eenvoudig te dateren. Precies 
dezelfde rand komt bij Koen De Groote30 niet voor, maar gelijkaardige randen komen in de regio 
rond Oudenaarde voor tussen 1300 en 1550, hoewel de meeste van de teilen uit deze regio dateren 
uit de periode 1300-1375. Het harde baksel van de teil maakt echter een latere datum 
aannemelijker.  

                                                           
29 Gaimster 1997: 107, 227, 228. Von Bock 1986. 
30 De Groote 2008: 262. 
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Daarnaast konden er drie exemplaren van grote grijze (water)kannen worden herkend. Van geen 
enkele was een rand of bodem bewaard. De vorm kon dus niet worden gereconstrueerd. Eén van de 
ooraanzetten was gedecoreerd met drie vingerindrukken. De datering is opnieuw problematisch, 
maar valt waarschijnlijk binnen de periode 1300-1600. Van alle drie de exemplaren bleven meerdere 
scherven bewaard. Toch bleef de compleetheid van alle stukken ruim onder de 20%. 
Tenslotte werden er nog twee kleine grijze wandscherven gevonden die niet aan een vorm konden 
worden toegewezen. 
 

3. Rood aardewerk 
De meest complete vorm die in deze context werd aangetroffen, was een vergiet (inv. nr. 2011-445-
67-CE-002) in een bleek rood baksel dat niet gekend is binnen het Deventer-systeem. Het stuk is voor 
circa 60 procent bewaard en is archeologisch compleet.  
 

 
Fig. 30: Inv. nr. 2011-445-S67-CE-002 (schaal: 1/3). 

 
Het is een vrij klein vergiet met een haaks uitstaande, omgeslagen rand. Het heeft geen pootjes of 
standring maar een bolle bodem. Het heeft ook geen handvatten. De gaten in de wand zijn van 
buiten uit naar binnen gestoken en de binnenzijde van het vergiet is bedekt met loodglazuur.  Het 
lijkt om een vrij vroege vorm te gaan, en aangezien vergieten pas vanaf ongeveer de 15de eeuw 
voorkomen, is dit exemplaar waarschijnlijk 15de of 16de-eeuws. 
Een ander relatief goed bewaard individu is een kan (inv. nr. 2011-445-67-CE-001) in rood aardewerk.  
De kan is vrij groot en vertoont een flinke ribbel onder de rand en een lichte ribbel op de overgang 
tussen de hals en het bolle lichaam. De schouder en hals zijn spaarzaam bedekt met reductiegroen 
loodglazuur. Het oppervlak van de kan is iets grijzig. Deze kanvorm, die wederom niet gekend is 
binnen het Deventer-systeem, kan op basis van vergelijking met het materiaal van het Fochplein te 
Leuven31 met enige voorzichtigheid gedateerd worden in de tweede helft van de 15de of de eerste 
helft van de 16de eeuw.  
Acht andere rode fragmenten konden worden toegeschreven aan één kan, maar de vorm van dit stuk 
kon niet worden gereconstrueerd.  
Er werd een steel van een bakpan (inv. nr. 2011-445-67-CE-004) in rood aardewerk aangetroffen. De 
bakpan is ondiep met een afgeplatte rand en vertoont horizontale groeven aan de buitenzijde. De 
steel is lintvormig, met een centrale ribbel en iets naar binnen omgeslagen randen. Het stuk vertoont 
zwarte kookaanslag en roet aan de onderzijde en de binnenzijde is met loodglazuur bedekt.  
 

                                                           
31 Smeets & Vanderginst (eds.) 2012.  
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Fig. 31: Inv. nr. 2011-445-S67-CE-004 (schaal: 1/3). 

 
Ook werden er 4 randen (inv. nr. 2011-445-67-CE-005 en 2011-445-67-CE-008) aangetroffen die 
waarschijnlijk van bakpannen en/of teilen afkomstig zijn. Ze hebben een brede kraagrand die aan de 
onderkant iets uitsteekt. De scherf met inv. nr. 2011-445-67-CE-005 heeft een schenklip. Al deze 
randen hebben aan de binnenkant loodglazuur. Er werd ook een wandscherf van een dergelijke vorm 
aangetroffen. 
Tenslotte werden er nog 3 kleine losse fragmenten in rood aardewerk aangetroffen. Het gaat om een 
wandscherf met reductiegroen loodglazuur aan de buitenkant, die mogelijk afkomstig is van een kan, 
een deel van een steel gelijkaardig aan die van inv. nr. 2011-445-67-CE-004 en ten slotte om een 
sterk verweerd randje van een kop of kan met sporen van loodglazuur aan de buitenzijde.   
 

4. Wit 
Eén grote scherf van een grape was in hetzelfde geelrosewitte baksel als het al eerder beschreven 
stuk uit spoor 19. Het gaat hier om een deel van de bodem met poot. Het stuk vertoont sporen van 
gebruik in het vuur. 
 

5. Overige 
Binnen dit aardewerkassemblage werd ook één zeer klein fragmentje geverfd aardewerk 
aangetroffen, dat uit de Romeinse tijd stamt.  
 

6. Interpretatie 
Bij de verhouding van de aardewerkgroepen wordt het kleine Romeinse fragment, dat als residueel 
kan worden geïnterpreteerd, buiten beschouwing gelaten. Zoals in fig. 32 wordt getoond, is het 
aandeel van rood aardewerk en grijs aardewerk ongeveer even groot, met respectievelijk 44% en 
46%. De restgroepen zijn dan het Duitse steengoed (in de figuur aangegeven met S2) met 8% en 1 
scherf wit aardewerk.  
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Fig. 32: Verhouding van de aardewerkgroepen. 

De datering van het vrij schaarse steengoed in deze context doet vermoeden dat het einde van de 
opvulfase in het midden van de 16de eeuw geplaatst moet worden. De ruwe dateringen van het grijs 
en het rood aardewerk lijken deze datering te bevestigen. Het meeste materiaal lijkt uit de periode 
1450-1550 stammen. Toch was er ook in minstens één geval sprake van een ouder stuk (inv. nr. 
2011-445-67-CE-003). Het lage percentage wit aardewerk en het grote aandeel grijs aardewerk (fig. 
32) wijst er op dat de vulling van deze gracht waarschijnlijk ouder is dan die in gracht 19. De 
einddatering van de twee sporen ligt echter niet veel uit elkaar, en de jongste scherf van dit spoor is 
jonger dan die van spoor 19.  
De meest waarschijnlijke verklaring is dat de vulling van spoor 19 een groter aandeel aan ouder 
materiaal bevat. Samen met het feit dat het aardewerk uit deze context over het algemeen erg 
fragmentair bewaard is (op het redelijk complete vergiet na, is van alle stukken minder dan 20% 
bewaard), geeft dit het beeld van secundair afval.  
Het aandeel import binnen deze context is wederom klein met 8% (fig. 33). Dit is wel iets meer dan in 
spoor 19. 
 

 
Fig. 33: Verhouding tussen import aardewerk en lokaal/regionaal aardewerk. 
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Wanneer er wordt gekeken naar functiegroepen (fig. 34), valt het op dat er slechts 2 
indetermineerbare scherven waren binnen dit assemblage. De verdeling tussen drinkgerei, koken en 
voedselbereiding en opslag en vervoer is ongeveer gelijk. Het lijkt dus om gewoon huishoudelijk afval 
te gaan. Als deze functiegroepen vervolgens nog een keer worden opgesplitst in vormen (fig. 35), dan 
blijken vooral de kannen nadrukkelijk aanwezig te zijn, zowel in de functiecategorie drinkgerei als in 
de categorie opslag en vervoer. 
 

 
Fig. 34: Verhoudingen tussen functiegroepen. 
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Fig. 35: Aantallen per vorm binnen de functiegroepen. 
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5.1.3 Spoor 26  
 
Datering: late middeleeuwen of vroege post-middeleeuwen 
 
Het spoor bevat voornamelijk fragmenten van grijs aardewerk waaronder een schaal met schenklip 
(inv. nr. 2011-445-S26-CE-009) , maar ook een enkele scherf steengoed, rood en wit aardewerk. 
 

 
Fig. 36: Inv. nr. 2011-445-S26-CE-009 (schaal: 1/3). 

 
 
5.1.4 Spoor 28 
 
Datering: late middeleeuwen of vroege post-middeleeuwen 
 
Dit spoor bevatte 10 scherven van evenveel individuen en bevat naast 2 scherven steengoed en grijs 
aardewerk voornamelijk rood geglazuurd aardewerk. 
 
 
5.1.5 Overige sporen 
 
In spoor 32 is er naast ceramiek uit de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd een redelijk 
significant aandeel (potentieel) Romeins aardewerk aanwezig. Het gaat in alle gevallen om kleine 
scherven die geïsoleerd of in lage aantallen voorkomen. De aanwezigheid van Romeins materiaal is 
geen anomalie gelet op de nabijheid van Romeinse vindplaatsen (o.a. CAI 105012) in de omgeving. 
Door de fragmentaire staat van de Romeinse ceramiek en de aanwezigheid van grotere aantallen 
recenter materiaal binnen dezelfde sporen, dienen deze vondsten vaak dan ook als intrusief 
beschouwd te worden.  
Andere sporen met Romeins materiaal bevatten naast een enkele Romeinse scherf geen ander 
materiaal, waardoor het niet uit te sluiten is dat het hier gaat om mogelijk Romeinse sporen. Enkel 
bij spoor 13 kan met een grotere zekerheid gesproken worden van een mogelijk Romeins spoor. 
Hierin werden een tiental kleine scherven Romeinse ceramiek van diverse makelij aangetroffen. 
 
Recentere ceramiek werd aangetroffen in verschillende sporen. Het betreft o.a. een grote scherf 
porselein uit spoor 140 en een klein cilindervormig potje met onderaan het cijfer 15 uit spoor 75. 
 
Een stukje pijpaarde werd gevonden is spoor 33. Het betreft een versierd fragment van de steel. 
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5.2 Faunaresten 
 
Negen sporen bevatten faunaresten. Hierbij is spoor 113 het meest opvallende aangezien hier een 
groot aantal beenderen en tanden in werden aangetroffen (fig. 37).  
 
Het gaat hier om verschillende elementen van één volwassen rund, dat minstens 36 maanden oud 
moet zijn geweest (de derde maaltand was reeds doorgebroken). Te oordelen naar de tandslijtage 
gaat het bovendien om een dier dat ook een stuk ouder was dan deze minimumleeftijd. Op basis van 
metingen op de humerus (GL=244,3 mm) kon een schofthoogte berekend worden van 101 cm. 
Verder werd er tandcalculus vast gesteld op de molaren in de onderkaak en was de rechtse 
metatarsus vergroeid met het os centrotarsale. Mogelijk is deze gewrichtsaandoening geassocieerd 
met osteoarthritis.  
 

 
Fig. 37: Vrijleggen van de resten van een rund. 

  



Het archeologisch onderzoek van het Kristus-Koningplein te Ekeren  
 

  

 37 

Inventaris: 
- Mandibula links & rechts 

� L: P2, P3, M1, M2, M3  
� R:  P2, P3, M1, M2, M3 (metingen: 7=115,0; 15a=63,9; 15b=44,9; 15c=40,1; 

11=87,0; grant stage: M1=l; M3=l; veel tandcalculus ; maar minstens 36 
maanden 

- Maxilla links & rechts 
� P2, P3, M1, M2 
� P3, M1, M2 

- Scapula links & rechts; dist fused 
- 6 ribfragmenten 
- Humerus links & rechts; prox32 fused & dist fused; Gl=244,3; BT=72,6; Bd=75,0; SD=33,9; 

schofthoogte=101,1 cm 
- Radius links & rechts: Prox fused & dist fused; Gl=258,6; Bp=68,0; Bd=59,1; SD=36,2 
- Rib 
- Carpus/tarsus (5x) 
- Metacarpus rechts; prox fused; Bp=51,2 
- Metatarsus rechts + os centrotarsale rechts; pathologisch vergroeid met elkaar; prox fused; 

Bp=47,0; SD=24,0; mogelijke diagnose= spavin; aandoening als gevolg van osteoarthritis. 
- Ulna links & rechts; prox fused 
- Calcaneus links 
- Astragallus links 
- Tibia links 
- Femur links & rechts; prox fused 

In spoor 19 werden ook enkele faunafragmenten aangetroffen. 
 

- Rund 
o Metacarpus: prox fused 
o Metatarsus 
o M1/2 rechts (maxillair) 
o Humerus links 

 
In spoor 27 en 45 werd telkens een M1/2 tand aangetroffen van een rund, respectievelijk onderkaak 
en bovenkaak.  
 
In spoor 144 zat een M2 tand van een varken. 
  

                                                           
32 Prox=proximaal & dist=distaal. 
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5.3 Glas 
 
In vijf sporen werden stukjes glas aangetroffen. In drie sporen (19, 28 en 67) werd gebogen en vlak 
groenig glas teruggevonden. In spoor 75 (inv. nr. 2011-445-S75-GL) werd een 15 cm hoog flesje van 
helder glas met duidelijke luchtbellen aangetroffen in de vorm van een mannetje met een hoge hoed 
(in gebruik vanaf de 19de eeuw, populair vanaf 185033), bovenaan was geen schroefdraad aanwezig 
wat wijst op een stop als afsluiting. In spoor 140 zit een stukje dun helder glas. 
 

 
Fig. 38: inv. nr. 2011-445-S75-GL 

 
5.4 Metaal 
 
Metaal werd aangetroffen in zes sporen. Het betreft voornamelijk ijzeren nagels (sporen 19, 55, 67, 
68 en 130). In spoor 67 werd een deel van een ijzeren lemmet aangetroffen. Een metaalslak kon uit 
sporen 13 en 130 gehaald worden. De enige niet-ijzeren vondst werd gedaan in spoor 19, waarbij 
een dun opgedraaid koperen plaatje van 2,5 cm lang werd aangetroffen.   

                                                           
33 De Leeuw 1993: 201 
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Hoofdstuk 6 Besluit 
 
Naar aanleiding van het aantreffen van bewoningsporen bij het vooronderzoek werd een 
vlakdekkende opgraving noodzakelijk geacht door Onroerend Erfgoed. Hierbij werden de 
vaststellingen van het vooronderzoek bevestigd. Er werden sporen aangetroffen van de late 
middeleeuwen en de nieuwe tijd. Vanwege de beperkte oppervlakte van het projectgebied (0,09 ha) 
konden de meeste sporen niet tot structuren herleid worden. Er zijn wel verschillende aanwijzingen 
die kunnen wijzen op de aanwezigheid van constructies, zoals de lijn met diepe paalsporen, twee 
mogelijke stukjes standgreppel en de reeks van kleinere paalsporen doorheen een gracht. In het 
noordoosten kunnen mogelijk vier paalkuilen behoord hebben tot een gebouw of een vierpalige 
spieker. Deze werd via 14C gedateerd rond 650 AD, al zijn er geen verdere vondsten gedaan die deze 
datering ondersteunen. De oriëntatie van de verschillende sporenlijnen en grachten wijzen op een 
vrij constante perceelindeling of kortstondige occupatie. Het gebrek aan veel elkaar doorsnijdende 
sporen suggereert een lage bouwactiviteit.  
Recentere verstoringen zijn, gelet op de huidige verstedelijkte context, eerder beperkt gebleven. De 
oorsprong moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat tot het einde van de Tweede 
Wereldoorlog op het Kristus-Koningplein een boerderij gestaan heeft. De effectieve boerderij lag ten 
westen van het projectgebied. Het projectgebied zelf situeerde zich binnen de zone van de 
landbouwactiviteiten. De aangetroffen ploeghorizont vertoont sporen van een geleidelijke ophoging, 
wat een continue gebruik van de grond voor landbouwactiviteiten naar voren schuift. De 
bodemanalyse van het referentieprofiel bevestigt dit, waarbij horizont 1 een duidelijke cultuurlaag is, 
mogelijk opgebouwd uit plaggen, die mogelijk door de afdekking o.a. een hoge fosfaatwaarde heeft 
behouden. Deze landbouwactiviteiten gaan waarschijnlijk terug tot de aangetroffen sporen. De 
oudste datering van de boerderij gaat terug tot 1621. Het is mogelijk dat een oudere fase van deze 
boerderij nog terug te vinden is op de plaats van de vroegere boerderij. Deze oudere fase kan dan 
mogelijk gelinkt worden aan de aangetroffen sporen en bijhorende vondsten, die in de 15de – 16de 
eeuw te dateren zijn. Het aangetroffen vondstmateriaal, met een zeer beperkt aandeel import of 
luxe, wijst op een doorsnee bewoning van vermoedelijk landbouwers. Van latere periodes ontbreekt 
een duidelijke aanwezigheid, wat erop wijst dat na deze bewoning het terrein landbouwgrond is 
gebleven. Voorts is er ook ouder aangetroffen materiaal, met name de vondsten uit de Romeinse 
tijd. Deze zijn in situ echter beperkt tot één spoor. De aanwezigheid van Romeins materiaal als residu 
in andere sporen wijst echter wel op de aanwezigheid van deze periode in of nabij het projectgebied, 
maar niet meer in de vorm van herkenbare structuren. 
 
Deze opgraving moet als een puzzelstuk gezien worden dat samen met eventuele toekomstige 
opgravingen van de rest van het plein mogelijk wel kan leiden tot een herkenbaar beeld waarbij 
structuren zichtbaar worden. De aanwezige informatie is momenteel niet voldoende om een 
herkenbaar beeld op te hangen. 
 
De aanwezigheid van het tweede vlak werd via boringen onderzocht, maar er werden geen vondsten 
aangetroffen waardoor het archeologisch niet relevant was een tweede vlak aan te leggen. Het 
sediment van vlak 2 komt overeen met horizont 4 van het referentieprofiel en wijkt duidelijk af van 
de overige horizonten. Dit verschil kan wijzen op een andere herkomst van dit sediment. De mogelijk 
tertiaire datering van de sedimenten van de volledige site is echter geen argument om steentijd uit 
te sluiten aangezien deze tertiaire bodem ook het medium is waarin de aangetroffen sporen zitten. 
De eventuele aanwezigheid en densiteit van het litisch materiaal is niet van dusdanige omvang dat 
deze gecapteerd kon worden in de boringen.  
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Onderzoeksvragen 
 
Wat is de aard, omvang, en situering van de aanwezige sporen? 
In totaal werden 149 sporen opgetekend, alle te situeren op het eerste vlak. De sporen betreffen 100 
paalkuilen (waarvan 2 met een kern), 23 kuilen, 4 grachten/greppels, 2 mogelijke stukjes 
standgreppels, 3 plekken met verbrande aarde, 1 brandkuil en een reeks spitsporen. Achteraf bleken 
16 sporen natuurlijk te zijn. Binnen de paalkuilen is een groep van 13 individuen aanwezig van 
minstens 50 cm diepte die in het profiel rechthoekig, U- of V-vormig zijn en tot 72 cm diep gaan. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De sporen zijn goed bewaard, meestal duidelijk zichtbaar en beperkt gebioturbeerd. Dit is 
waarschijnlijk deels het gevolg van de afdekking van het plein met harde bestrating waardoor 
recente bioturbatie  en andere natuurlijke bodemwerking die een negatieve invloed heeft op de 
leesbaarheid van de sporen niet heeft plaatsgevonden. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van de vondsten? 
De meeste vondsten zijn goed bewaard en vertonen vrij weinig sporen van verwering. Het materiaal 
is wel fragmentair met uitzondering van enkele stukken zoals het glazen flesje is spoor 75. Het 
aanwezige Romeinse materiaal is nog fragmentairder bewaard en vertoont wel duidelijke 
verweringssporen, waarschijnlijk als gevolg van meermaalse depositie. 
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Met uitzondering van een ruis van Romeinse aanwezigheid, een met 14C gedateerde kuil uit de 7de 
eeuw en een beperkte recente ingreep zoals de reeks van machinaal gegraven kuilen (S46) vertoont 
het vondstenensemble uit de sporen een overheersende datering tussen de 15de en 16de eeuw. Er is 
dus sprake van een relatief korte maar intense aanwezigheid in deze periode. 
 
Zijn er structuren aanwezig? Zo ja, welke en wat is hun soort, typologie en datering? 
Er werden enkel indicaties aangetroffen van mogelijke structuren zoals de lijn met diepe paalsporen, 
twee mogelijke stukjes standgreppel en de reeks van kleinere paalsporen doorheen een gracht. In 
het noordoosten kunnen mogelijk vier paalkuilen behoord hebben tot een gebouw of een vierpalige 
spieker. Deze werd via 14C gedateerd rond 650 AD. De oriëntatie van de verschillende sporenlijnen en 
grachten wijzen op een vrij constante perceelindeling of kortstondige occupatie.  
 
Is er een nederzetting of gekende archeologische site in de nabijheid van het onderzoek waarmee de 
sporen in verband gebracht kunnen worden? 
Vermoedelijk mogen de sporen en mogelijke structuren in verband gebracht worden met de 
voormalige boerderij op het Kristus-Koningplein. Deze werd voor het eerst vermeld toen deze 
gebouwd werd in 1621, maar heeft mogelijk een oudere voorloper. Vanwege de beperkte 
oppervlakte ontbreekt echter een overzicht om structuren met zekerheid te herkennen en moet 
deze opgraving eerder gezien worden als een puzzelstuk dat deel uitmaakt van het volledige plein. 
De ruis van Romeins materiaal sluit eerder aan bij een opgraving in 1976 (CAI 105012) ten westen 
van het projectgebied waarbij ook Romeins materiaal werd aangetroffen. 
 
Welke informatie kan verkregen worden uit de ligging van de sporen in het landschap? 
Het huidige landschap is sterk verstedelijkt, maar de bodemopbouw wijst op een duidelijke 
cultuurlaag, dit als gevolg van intense landbouwactiviteiten waarbij de zandgrond werd verrijkt met 
mogelijke plaggen. Het toenmalige (ten tijde van de sporen, 15-16de eeuw) landschap moet gezien 
worden als een agrarisch gebied, waarbinnen de ligging van de voormalige boerderij (tot in de 
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Tweede Wereldoorlog) op het Kristus-Koningplein niet ongewoon is. Ook de vondsten wijzen op een 
agrarische bewoning. 
 
Zijn er vergelijkingen mogelijk tussen de sporen en archeologische sites op de zandgronden in 
noordelijk Vlaanderen en zuidelijke Nederalnd? 
Vanwege de beperkte oppervlakte en slechts een indicatie van structuren is deze vergelijking 
momenteel  niet mogelijk. Wanneer de andere delen van het plein misschien ooit opgegraven 
worden en de structuren zichtbaar worden, kan deze vergelijking mogelijk wel gemaakt worden 
omdat dan het grotere geheel duidelijker is waarmee kan vergeleken worden. 
 
Zijn er archeologische resten uit het Paleo-, Meso- of Neoliticum? 
Neen. De aanwezigheid van het tweede vlak met potentieel steentijd werd via boringen onderzocht, 
maar er werden geen vondsten aangetroffen uit deze periode. Ook op vlak 1 ontbraken vondsten uit 
deze periode. Dit sluit echter de aanwezigheid van deze periode niet uit maar de eventuele 
aanwezigheid en densiteit van het lithisch materiaal is niet van dusdanige omvang dat deze 
gecapteerd kon worden in de boringen. 
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 

Sp Aard Vorm Aflijning Kleur Textuur Bijmenging Vondsten Opmerkingen 

1 Standgreppel Langwerpig ReD DBr m. DBr-Zw 
en Br-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Keitjes, HK, 
BC 

  

2 Paalkuil Ovaal ReS Br-Or m. DBr-
Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Keitjes   

3 Paalkuil Vierkantig ReS DBr m. DBr-Zw 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
BC, HK 

  

4 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Or m. 
DBr-Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
HK 

  

5 Paalkuil Vierkantig ReS DBr m. DBr-Or 
en DBr-Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

6 Kuil Ovaal ReS Br-Or m. DBr-
Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Keien, BC, 
HK 

 Deels in putwand. 

7 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Zw m. 
DGr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK  Staalname 

8 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Zw  ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

9 Natuurlijk Cirkel ReD Br m. Br-Or vl. ZeZaLo Z Bio   

10 Brandkuil Rechthoekig ZeS Zw m. DGr-Br 
en DRd-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Verbrande Fe-
concretie 

Zwart en wijnrood 
verbrande rand, Staalname 

11 Kuil Onregelmatig ReS DBr m. Br-Gr 
en DBr-Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
BC, HK 

Kraaltje Deels in putwand. 

12 Natuurlijk Ovaal ReD LBr-Gr  ZeZaLo Z Bio, HK   

13 Kuil Rechthoekig ReS DBr m. DBr-Zw 
en Br-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek, Metaal Vergelijkbaar met spoor 46 
maar ouder? 

14 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. 
DBr-Zw en Br-
Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

15 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. Br-
Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, BC, HK Ceramiek  

16 Kuil Onregelmatig ZeD DGr-Br m. Br-
Or en LBr-Gl 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
BC, HK 

Ceramiek, 
Faunaresten, 
Bouwceramiek 

Onderste deel van kuil? 
Spitsporen zoals spoor 61? 
Geen tekening 

17 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Or m. 
DBr-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

18 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS DOr-Br m. 
DBr-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek Vorm kern: Rechthoekig 
afgerond 
Kleur kern: DGrBr 
Vulling kern: HK Fe 

19 Gracht Langwerpig ReS DBr-Or m. 
DBr-Gr en DBr-
Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
HK 

Ceramiek, 
Faunaresten, Glas, 
Metaal 

Deels in putwand. 
Komt overeen met S6 en 
S30 van het 
vooronderzoek. 

20 Paalkuil Ei-vormig Var LGr-Br m. LOr-
Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Faunaresten Vorm kern: Ovaal 
Kleur kern: DGrBr 
Vulling kern: HK Fe 
Geen kern zichtbaar in 
profiel 

21 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

22 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Keitjes, Fe, 
HK 

  

23 Paalkuil Cirkel ZeD Br m. Br-Or vl. ZeZaLo Z Bio   

24 Standgreppel Langwerpig Var DBr-Gr m. 
DGr-Zw en 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, BC, HK Ceramiek  

25 Natuurlijk Rechthoekig ReS DBr-Gr m. 
DBr-Or  

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

26 Gracht Langwerpig ReS DGr-Br m. Gr-
Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek Deels in putwand. 
 

27 Kuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. 
DBr-Zw  

ZeZaLo Z Bio, Mossel, HK Silex  

28 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Br m. 
DBr-Zw en DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, BS, DP, 
Tegel, VL, HK, LS 

Ceramiek, Glas, , 
FaunarestenVerbra
nde leem 

Deels in putwand. 

29 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr m. DBr-Or 
en DGr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek Mogelijk natuurlijk. 

30 Paalkuil Cirkel ReS DBr m. DBr-Or 
en DBr-Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   
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Sp Aard Vorm Aflijning Kleur Textuur Bijmenging Vondsten Opmerkingen 

31 Paalkuil Ovaal ReS Br m. DBr en 
DBr-Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, BC, HK Ceramiek  

32 Kuil Onregelmatig Var DGr-Br m. 
DGr-Zw en 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
BC, LS, HK 

Ceramiek, 
Faunaresten 

Komt overeen met S20 van 
het vooronderzoek. 

33 Paalkuil Cirkel ReS DBr m. DBr-Gr 
en DOr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek, 
Pijpaarde 

 

34 Kuil Onregelmatig ReS DBr m. DBr-Gr 
en Br-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

35 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr  ZeZaLo Z Bio, HK Faunaresten  

36 Paalkuil Cirkel ReS DGr m. DBr-Gr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, BC, HK   

37 Paalkuil Cirkel ReS DGr m. DBr-Gr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, BC, HK   

38 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

39 Paalkuil Onregelmatig ReS DGr-Br m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, BC, HK   

40 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

41 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

42 Paalkuil Ovaal ReS DBr m. DGr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK, BC   

43 Kuil Onregelmatig Var DBr-Gr m. 
DGr-Zw en Gr 
vl. 

ZeZaLo Z Fe, Bio, Keitjes, 
HK, BC 

Faunaresten  

44 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

45 Kuil Rechthoekig ZeD Gr m. DGr-Br 
en LBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
HK 

Ceramiek  

46 Kuil Rechthoekig ZeS DGr m. DBr-
Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, BC, HK Ceramiek Reeks van gelijkaardige 
kuilen in O-W oriëntatie  

47 Paalkuil Cirkel ReD DGr-Br m. Gr 
en Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK  Achteraf blijkt dit ook een 
diepe paalkuil te zijn. 

48 Verbrande aarde 

 

ReS DRd  ZeZaLo Z Bio   

49 Paalkuil Rechthoekig Var DGr-Br m. DRd 
en Br-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK  Komt overeen met S7 van 
het vooronderzoek. 

50 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK Ceramiek Komt overeen met S8 van 
het vooronderzoek. 

51 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

52 Paalkuil Driehoekig ReS DGr-Br m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK  Komt overeen met S9 van 
het vooronderzoek. 

53 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK  Komt overeen met S10 van 
het vooronderzoek. 

54 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK Ceramiek  

55 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Zw m. 
DGr-Br en DBr-
Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK, BC Ceramiek, Metaal Komt overeen met S12 van 
het vooronderzoek. 

56 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Zw m. 
DGr vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK  Komt overeen met S14 van 
het vooronderzoek. 

57 Kuil Rechthoekig ZeS DGr-Zw m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

58 Paalkuil Ovaal ReS Br-Gr m. DGr-
Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

59 Paalkuil Vierkantig ReS Zw m. DGr-Zw 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

60 Schelpconcentrat
ie 

     

  

61 Spitsporen 

 

ReS DGr-Br  ZeZaLo Z Bio Ceramiek  

62 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Gr m. Br-
Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
HK, BC, BS 

Ceramiek Te associëren met spoor 
28? 

63 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Gr m. 
DOr-Br en 
DGr-Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK  Bevat verbrande aarde. 
Komt overeen met S18 van 
het vooronderzoek. 

64 Paalkuil Onregelmatig ReS DBr-Gr m. 
DBr-Or en Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

65 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. LGr-
Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK Ceramiek  
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66 Kuil Nier-vormig ReS DBr-Gr m. 
DOr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek Zuidelijk deel is mogelijk 
natuurlijk. 

67 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr m. DBr 
sp. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, BC, HK Ceramiek, Glas, 
Metaal 

Deels in putwand 

68 Kuil Rechthoekig ZeS DBr-Zw m. 
DGr en Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, BC, HK Metaal, Ceramiek  

69 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr  ZeZaLo Z Bio, HK Ceramiek  

70 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Or m. 
DBr-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
HK 

Ceramiek  

71 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. 
DGr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, BC, HK   

72 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. Br-
Or en DGr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

73 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

74 Natuurlijk Cirkel ZeD Br-Or m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

75 Kuil Onregelmatig ZeS DGr-Br m. 
DBr-Or en Or-
Ro vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
HK 

Glas, Ceramiek  

76 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK, BC Ceramiek  

77 Paalkuil Vierkantig ReS DBr-Gr m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK, BC   

78 Paalkuil Rechthoekig ReD Br-Or m. DBr-
Rd en Br-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes   

79 Paalkuil met kern Ovaal ReS DBr-Gr m. DBr 
en Or-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK, BC  Vorm kern: Cirkel 
Kleur kern: DGrBr m DBrZw 
vl. 
Vulling kern: HK BC 

80 Verbrande aarde Rechthoekig ReD Br-Rd m. Br vl. ZeZaLo Z Bio, Fe  Komt overeen met S25 van 
het vooronderzoek. 

81 Natuurlijk Ovaal ReD Br m. Br-Rd vl. ZeZaLo Z Bio   

82 Natuurlijk Ovaal ReD Br m. Br-Rd vl. ZeZaLo Z Bio  Komt overeen met S27 van 
het vooronderzoek. 

83 Paalkuil Vierkantig ReS DBr-Gr m. Br-
Rd vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

84 Verbrande aarde Ovaal ReD DRd-Br m. Rd-
Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe  Donkerdere kern  
Komt overeen met S26 van 
het vooronderzoek. 

85 Natuurlijk Cirkel ReD Br m. Br-Rd vl. ZeZaLo Z Bio   

86 Natuurlijk Ovaal ReD DBr m. Br-Rd 
vl. 

ZeZaLo Z Bio   

87 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr-Gr  ZeZaLo Z Bio, HK  Komt overeen met S31 van 
het vooronderzoek. 

88 Paalkuil Ovaal ReS Gr-Br m. DBr-
Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

89 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr-Gr m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

90 Paalkuil Rechthoekig ZeS Gr-Br m. Gr-Or 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK, BC   

91 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr-Gr m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

92 Paalkuil Rechthoekig ZeS Gr-Br m. Gr-Or 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK, BC   

93 Paalkuil Rechthoekig ZeS Gr-Br m. Gr-Or 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Schelpen, 
HK, BC 

Ceramiek  

94 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr-Gr m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

95 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr-Gr m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

96 Paalkuil Rechthoekig Var DBr-Gr m. Or-
Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

97 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr-Gr m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

98 Paalkuil Vijfhoekig ZeS DBr-Gr m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

99 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe   

100 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. Br-
Or sp. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   
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101 Paalkuil Ei-vormig ReS DBr-Or  ZeZaLo Z Bio, Fe   

102 Paalkuil Vierkantig ReS DBr m. DBr-Gr 
en DGr-Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

103 Natuurlijk Rechthoekig ZeS DRd-Gr m. 
DRd vl. 

ReZaLo 
Z>K 

Bio, HK   

104 Paalkuil Onregelmatig ReS DBr m. DBr-Or 
en Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

105 Natuurlijk Ovaal ReS DBr m. DOr en 
Gr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek, 
Faunaresten 

 

106 Kuil Niet zichtbaar ZeS DOr-Br m. 
DGl-Or en 
DGr-Zw vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe   

107 Paalkuil Niet zichtbaar ReS DBr m. DBr-Gr 
en DGl-Ro vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK, BC   

108 Natuurlijk Cirkel ReS DBr-Gr  ZeZaLo Z Bio, HK   

109 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

110 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. 
DBr-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

111 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. 
DBr-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

112 Paalkuil Ei-vormig ReS DGr-Br m. 
DBr-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

113 Kuil Rechthoekig ReD Br-Gr m. DGr-
Br en Br-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Faunaresten Komt overeen met S32 van 
het vooronderzoek. 
Doorsneden door coupe  

114 Paalkuil Rechthoekig ReD Br m. DGr-Br 
en Or-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

115 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br m. Gr-
Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek Plan: Verwisseld met S116 

116 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ZeZaLo Z Bio, Fe, HK  Plan: Verwisseld met S115 

117 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ZeZaLo Z Bio, Fe, BC, HK Ceramiek  

118 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr  ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

119 Natuurlijk Cirkel ReS DOr-Gr m. 
DBr-Gr en LGr-
Gl vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

120 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

121 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. 
DOr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK  Komt overeen met S43 van 
het vooronderzoek. 

122 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. 
DBr-Gl vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

123 Paalkuil D-vormig ReS DBr-Gr m. 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK, BC Ceramiek  

124 Paalkuil Rechthoekig Var DBr-Or m. 
DOr-Gr en DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe   

125 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek Komt overeen met S46 van 
het vooronderzoek. 

126 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br m. 
DBr-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK Ceramiek Komt overeen met S38 van 
het vooronderzoek. 

127 Paalkuil Cirkel ReS DBr m. DBr-Or 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK  Komt overeen met S36 van 
het vooronderzoek. 

128 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. Or-
Wt vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK  Deel van S33 en S34 van 
het vooronderzoek. 

129 Paalkuil Onregelmatig ReS DBr-Gr m. 
DOr-Rd en DGr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK, BC Ceramiek Komt overeen met S42 van 
het vooronderzoek. 

130 Gracht Langwerpig ReS DBr-Gr m. 
DBr-Gl  

ZeZaLo Z Bio, Fe, Keitjes, 
BC, HK, Schelpen 

Ceramiek, Metaal Deels in putwand. 
Komt overeen met S45 van 
het vooronderzoek. 

131 Natuurlijk Nier-vormig ReS DBr-Gr m. DOr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK  Komt overeen met S41 van 
het vooronderzoek. 

132 Paalkuil Onregelmatig ReS DBr-Gr m. 
DGr-Br en 
DOr-Ro vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK  Komt overeen met S40 van 
het vooronderzoek. 

133 Natuurlijk Onregelmatig ReS DBr-Gr m. 
DOr-Rd en 
LWt-Gr vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

134 Paalkuil Ovaal ReS DBr m. DGr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  
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135 Natuurlijk Cirkel ReS DBr m. DGr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

136 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr m. DGr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

137 Paalkuil Vierkantig ReS DBr m. DGr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

138 Paalkuil Onregelmatig ReS DGr m. DGr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK Ceramiek  

139 Paalkuil Rechthoekig? ReS DGr m. DGr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK  Niet zichtbaar in grondplan 

140 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr m. DGr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, BC, DP, HK Ceramiek, Glas  

141 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

142 Kuil Ovaal ReD DOr-Gr m. 
DGr-Br en DBr-
Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK   

143 Paalkuil Cirkel ReD DBr-Gr m. 
DBr-Rd en 
DGr-Or vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

144 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. Gr-
Br en DOr-Br 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe   

145 Paalkuil Vierkantig ZeS DBr-Or m. 
DGr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe   

146 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK, BC   

147 Paalkuil Vierkantig ReS DBr-Gr m. 
DGr-Br en 
DOr-Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK, BC   

148 Paalkuil Vierkantig ReS DBr-Gr m. DBr 
vl. 

ZeZaLo Z Bio, HK   

149 Paalkuil Cirkel ReD Gr-Br m. LRz-
Br vl. 

ZeZaLo Z Bio, Fe, HK Ceramiek  

 
Afkortingen: 
 
Kleur: 
 
L- Licht 
D- Donker 
Br Bruin 
Gl Geel 
Go Groen 
Gr Grijs 
Or Oranje 
Rd Rood 
Ro Roest 
Wt Wit 
Zw Zwart 
 
m met 
vl vlekken 
sp spikkels 

Aflijning: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
S Scherp 
D Diffuus 
Var Variabel 

Textuur: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
Za Zacht 
Ha Hard 
Va Vast 
Lo Los 
Z Zand 
L Leem 
K Klei 

Bijmenging: 
 
Bio Bioturbatie 
Glau Glauconiet 
BC Bouwceramiek 
HK Houtskool 
Fe IJzerconcreties 
FeZ IJzerzandsteen 
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 

Inventarisnummer Spoornummer Werkput Vlak Aard 
2011-445-LV1-Ce LV1 1 1 Ceramiek 
2011-445-LV2-Ce LV2 1 1 Ceramiek 
2011-445-LV3-Ce LV3 1 1 Ceramiek 
2011-445-LV4-Ce LV4 1 1 Ceramiek 
2011-445-S10-An 10 1 1 Verbrande Fe-concretie 
2011-445-S10-St 10 1 1 Zeefstaal 
2011-445-S11-An 11 1 1 Kraaltje 
2011-445-S13-Ce 13 1 1 Ceramiek 
2011-445-S13-Me 13 1 1 Metaal 
2011-445-S15-Ce 15 1 1 Ceramiek 
2011-445-S16-Ce 16 1 1 Ceramiek 
2011-445-S16-Fa 16 1 1 Faunaresten 
2011-445-S18-Ce 18 1 1 Ceramiek 
2011-445-S19-Ce 19 1 1 Ceramiek 
2011-445-S19-Fa 19 1 1 Faunaresten 
2011-445-S19-Gl 19 1 1 Glas 
2011-445-S19-Me 19 1 1 Metaal 
2011-445-S20-Fa 20 1 1 Faunaresten 
2011-445-S24-Ce 24 1 1 Ceramiek 
2011-445-S26-Ce 26 1 1 Ceramiek 
2011-445-S27-Si 27 1 1 Silex 
2011-445-S28-An 28 1 1 Verbrande leem 
2011-445-S28-Ce 28 1 1 Ceramiek 
2011-445-S28-Fa 28 1 1 Faunaresten 
2011-445-S28-Gl 28 1 1 Glas 
2011-445-S29-Ce 29 1 1 Ceramiek 
2011-445-S31-Ce 31 1 1 Ceramiek 
2011-445-S32-Ce 32 1 1 Ceramiek 
2011-445-S32-Fa 32 1 1 Faunaresten 
2011-445-S33-Ce 33 1 1 Ceramiek 
2011-445-S33-Pi 33 1 1 Pijpaarde 
2011-445-S34-Ce 34 1 1 Ceramiek 
2011-445-S35-Fa 35 1 1 Faunaresten 
2011-445-S43-Fa 43 1 1 Faunaresten 
2011-445-S45-Ce 45 1 1 Ceramiek 
2011-445-S46-Ce 46 1 1 Ceramiek 
2011-445-S50-Ce 50 1 1 Ceramiek 
2011-445-S54-Ce 54 1 1 Ceramiek 
2011-445-S55-Ce 55 1 1 Ceramiek 
2011-445-S55-Me 55 1 1 Metaal 
2011-445-S57-Ce 57 1 1 Ceramiek 
2011-445-S61-Ce 61 1 1 Ceramiek 
2011-445-S62-Ce 62 1 1 Ceramiek 
2011-445-S65-Ce 65 1 1 Ceramiek 
2011-445-S66-Ce 66 1 1 Ceramiek 
2011-445-S67-Ce 67 1 1 Ceramiek 
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Inventarisnummer Spoornummer Werkput Vlak Aard 
2011-445-S67-Gl 67 1 1 Glas 
2011-445-S67-Me 67 1 1 Metaal 
2011-445-S68-Ce 68 1 1 Ceramiek 
2011-445-S68-Me 68 1 1 Metaal 
2011-445-S69-Ce 69 1 1 Ceramiek 
2011-445-S70-Ce 70 1 1 Ceramiek 
2011-445-S75-Ce 75 1 1 Ceramiek 
2011-445-S75-Gl 75 1 1 Glas 
2011-445-S76-Ce 76 1 1 Ceramiek 
2011-445-S93-Ce 93 1 1 Ceramiek 
2011-445-S96-Ce 96 1 1 Ceramiek 
2011-445-S98-Ce 98 1 1 Ceramiek 
2011-445-S105-Ce 105 1 1 Ceramiek 
2011-445-S105-Fa 105 1 1 Faunaresten 
2011-445-S110-Ce 110 1 1 Ceramiek 
2011-445-S111-Ce 111 1 1 Ceramiek 
2011-445-S113-Fa 113 1 1 Faunaresten 
2011-445-S115-Ce 115 1 1 Ceramiek 
2011-445-S117-Ce 117 1 1 Ceramiek 
2011-445-S122-Ce 122 1 1 Ceramiek 
2011-445-S123-Ce 123 1 1 Ceramiek 
2011-445-S125-Ce 125 1 1 Ceramiek 
2011-445-S126-Ce 126 1 1 Ceramiek 
2011-445-S129-Ce 129 1 1 Ceramiek 
2011-445-S130-Ce 130 1 1 Ceramiek 
2011-445-S130-Me 130 1 1 Metaal 
2011-445-S133-Ce 133 1 1 Ceramiek 
2011-445-S134-Ce 134 1 1 Ceramiek 
2011-445-S138-Ce 138 1 1 Ceramiek 
2011-445-S140-Ce 140 1 1 Ceramiek 
2011-445-S140-Gl 140 1 1 Glas 
2011-445-S143-Ce 143 1 1 Ceramiek 
2011-445-S149-Ce 149 1 1 Ceramiek 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 

Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-001 1 1 1 Vlak 
2011-445-002 1 1 2 Vlak 
2011-445-003 1 1 3 Vlak 
2011-445-004 1 1 4 Vlak 
2011-445-005 1 1 5 Vlak 
2011-445-006 1 1 6 Vlak 
2011-445-007 1 1 7 Vlak 
2011-445-008 1 1 7 Vlak 
2011-445-009 1 1 8 Vlak 
2011-445-010 1 1 8 Vlak 
2011-445-011 1 1 9 Vlak 
2011-445-012 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-013 1 1 10 Vlak 
2011-445-014 1 1 10 Vlak 
2011-445-015 1 1 11 Vlak 
2011-445-016 1 1 12 Vlak 
2011-445-017 1 1 13 Vlak 
2011-445-018 1 1 14 Vlak 
2011-445-019 1 1 15 Vlak 
2011-445-020 1 1 17 Vlak 
2011-445-021 1 1 18 Vlak 
2011-445-022 1 1 20 Vlak 
2011-445-023 1 1 21 Vlak 
2011-445-024 1 1 22 Vlak 
2011-445-025 1 1 22 Vlak 
2011-445-026 1 1 23 Vlak 
2011-445-027 1 1 24 Vlak 
2011-445-028 1 1 25 Vlak 
2011-445-029 1 1 27 Vlak 
2011-445-030 1 1 27 Vlak 
2011-445-031 1 1 16 Vlak 
2011-445-032 1 1   Overzicht 
2011-445-033 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-034 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-035 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-036 1 1 29 Vlak 
2011-445-037 1 1 29 Vlak 
2011-445-038 1 1 30 Vlak 
2011-445-039 1 1 31 Vlak 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-040 1 1 31 Vlak 
2011-445-041 1 1 33 Vlak 
2011-445-042 1 1 34 Vlak 
2011-445-043 1 1 34 Vlak 
2011-445-044 1 1 35 Vlak 
2011-445-045 1 1 36 Vlak 
2011-445-046 1 1 36 Vlak 
2011-445-047 1 1 37 Vlak 
2011-445-048 1 1 37 Vlak 
2011-445-049 1 1 38 Vlak 
2011-445-050 1 1 39 Vlak 
2011-445-051 1 1 39 Vlak 
2011-445-052 1 1 40 Vlak 
2011-445-053 1 1 40 Vlak 
2011-445-054 1 1 41 Vlak 
2011-445-055 1 1 41 Vlak 
2011-445-056 1 1 42 Vlak 
2011-445-057 1 1 41 Vlak 
2011-445-058 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-059 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-060 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-061 1 1 43 Vlak 
2011-445-062 1 1 19 Vlak 
2011-445-063 1 1 26 Vlak 
2011-445-064 1 1 44 Vlak 
2011-445-065 1 1 44 Vlak 
2011-445-066 1 1 45 Vlak 
2011-445-067 1 1 46 Vlak 
2011-445-068 1 1 47 Vlak 
2011-445-069 1 1 48 Vlak 
2011-445-070 1 1 48 Vlak 
2011-445-071 1 1 49 Vlak 
2011-445-072 1 1 50-54 Vlak 
2011-445-073 1 1 50-54 Vlak 
2011-445-074 1 1 55 Vlak 
2011-445-075 1 1 55 Vlak 
2011-445-076 1 1 56 Vlak 
2011-445-077 1 1 56 Vlak 
2011-445-078 1 1 57 Vlak 
2011-445-079 1 1 58 Vlak 
2011-445-080 1 1 58 Vlak 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-081 1 1 59 Vlak 
2011-445-082 1 1 59 Vlak 
2011-445-083 1 1 60 Vlak 
2011-445-084 1 1 62 Vlak 
2011-445-085 1 1 62 Vlak 
2011-445-086 1 1 63 Vlak 
2011-445-087 1 1 63 Vlak 
2011-445-088 1 1 64 Vlak 
2011-445-089 1 1 64 Vlak 
2011-445-090 1 1 65 Vlak 
2011-445-091 1 1 65 Vlak 
2011-445-092 1 1 66 Vlak 
2011-445-093 1 1 66 Vlak 
2011-445-094 1 1 69 Vlak 
2011-445-095 1 1 69 Vlak 
2011-445-096 1 1 70 Vlak 
2011-445-097 1 1 70 Vlak 
2011-445-098 1 1 71 Vlak 
2011-445-099 1 1 71 Vlak 
2011-445-100 1 1 72, 73 Vlak 
2011-445-101 1 1 72, 73 Vlak 
2011-445-102 1 1 74 Vlak 
2011-445-103 1 1 74 Vlak 
2011-445-104 1 1 75 Vlak 
2011-445-105 1 1 76, 77 Vlak 
2011-445-106 1 1 76, 77 Vlak 
2011-445-107 1 1 76, 77 Vlak 
2011-445-108 1 1 78 Vlak 
2011-445-109 1 1 78 Vlak 
2011-445-110 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-111 1 1 79 Vlak 
2011-445-112 1 1 79 Vlak 
2011-445-113 1 1 80-86 Vlak 
2011-445-114 1 1 80-86 Vlak 
2011-445-115 1 1 80-86 Vlak 
2011-445-116 1 1 80-86 Vlak 
2011-445-117 1 1 87 Vlak 
2011-445-118 1 1 87 Vlak 
2011-445-119 1 1 88-98 Vlak 
2011-445-120 1 1 88-98 Vlak 
2011-445-121 1 1 88-98 Vlak 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-122 1 1 101 Vlak 
2011-445-123 1 1 100 Vlak 
2011-445-124 1 1 99 Vlak 
2011-445-125 1 1 32 Vlak 
2011-445-126 1 1 67 Vlak 
2011-445-127 1 1 102 Vlak 
2011-445-128 1 1 102 Vlak 
2011-445-129 1 1 103 Vlak 
2011-445-130 1 1 103 Vlak 
2011-445-131 1 1 104 Vlak 
2011-445-132 1 1 104 Vlak 
2011-445-133 1 1 105 Vlak 
2011-445-134 1 1 105 Vlak 
2011-445-135 1 1 106 Vlak 
2011-445-136 1 1 107 Vlak 
2011-445-137 1 1 108 Vlak 
2011-445-138 1 1 109 Vlak 
2011-445-139 1 1 110 Vlak 
2011-445-140 1 1 111 Vlak 
2011-445-141 1 1 112 Vlak 
2011-445-142 1 1 113 Vlak 
2011-445-143 1 1 114 Vlak 
2011-445-144 1 1 115 Vlak 
2011-445-145 1 1 107 Vlak 
2011-445-146 1 1 107 Vlak 
2011-445-147 1 1 108, 109 Vlak 
2011-445-148 1 1 108, 109 Vlak 
2011-445-149 1 1 110 Vlak 
2011-445-150 1 1 110 Vlak 
2011-445-151 1 1 111 Vlak 
2011-445-152 1 1 111 Vlak 
2011-445-153 1 1 112 Vlak 
2011-445-154 1 1 112 Vlak 
2011-445-155 1 1 112 Vlak 
2011-445-156 1 1   Overzicht 
2011-445-157 1 1   Overzicht 
2011-445-158 1 1 113 Vlak 
2011-445-159 1 1 113 Vlak 
2011-445-160 1 1 114 Vlak 
2011-445-161 1 1 114 Vlak 
2011-445-162 1 1 114 Vlak 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-163 1 1 114 Vlak 
2011-445-164 1 1 115, 116 Vlak 
2011-445-165 1 1 115, 116 Vlak 
2011-445-166 1 1 117, 118 Vlak 
2011-445-167 1 1 117, 118 Vlak 
2011-445-168 1 1 119 Vlak 
2011-445-169 1 1 119 Vlak 
2011-445-170 1 1 68 Vlak 
2011-445-171 1 1 120, 121 Vlak 
2011-445-172 1 1 120, 121 Vlak 
2011-445-173 1 1 122 Vlak 
2011-445-174 1 1 122 Vlak 
2011-445-175 1 1 123, 124 Vlak 
2011-445-176 1 1 123, 124 Vlak 
2011-445-177 1 1 125 Vlak 
2011-445-178 1 1 125 Vlak 
2011-445-179 1 1 126 Vlak 
2011-445-180 1 1 126 Vlak 
2011-445-181 1 1 127 Vlak 
2011-445-182 1 1 127 Vlak 
2011-445-183 1 1 127 Vlak 
2011-445-184 1 1 128 Vlak 
2011-445-185 1 1 128 Vlak 
2011-445-186 1 1 129 Vlak 
2011-445-187 1 1 129 Vlak 
2011-445-188 1 1 130 Vlak 
2011-445-189 1 1 130 Vlak 
2011-445-190 1 1 130 Vlak 
2011-445-191 1 1 130 Vlak 
2011-445-192 1 1 131 Vlak 
2011-445-193 1 1 131 Vlak 
2011-445-194 1 1 132 Vlak 
2011-445-195 1 1 132 Vlak 
2011-445-196 1 1 133 Vlak 
2011-445-197 1 1 133 Vlak 
2011-445-198 1 1   Overzicht 
2011-445-199 1 1   Overzicht 
2011-445-200 1 1   Overzicht 
2011-445-201 1 1   Overzicht 
2011-445-202 1 1   Overzicht 
2011-445-203 1 1   Overzicht 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-204 1 1   Overzicht 
2011-445-205 1 1   Overzicht 
2011-445-206 1 1   Overzicht 
2011-445-207 1 1   Overzicht 
2011-445-208 1 1   Overzicht 
2011-445-209 1 1   Overzicht 
2011-445-210 1 1   Overzicht 
2011-445-211 1 1   Overzicht 
2011-445-212 1 1   Overzicht 
2011-445-213 1 1   Overzicht 
2011-445-214 1 1   Overzicht 
2011-445-215 1 1   Overzicht 
2011-445-216 1 1   Overzicht 
2011-445-217 1 1   Overzicht 
2011-445-218 1 1   Overzicht 
2011-445-219 1 1 1 Coupe 
2011-445-220 1 1 1 Coupe 
2011-445-221 1 1 1 Coupe 
2011-445-222 1 1 3 Coupe 
2011-445-223 1 1 3 Coupe 
2011-445-224 1 1 4 Coupe 
2011-445-225 1 1 4 Coupe 
2011-445-226 1 1 21 Coupe 
2011-445-227 1 1 21 Coupe 
2011-445-228 1 1 23 Coupe 
2011-445-229 1 1 23 Coupe 
2011-445-230 1 1 18 Coupe 
2011-445-231 1 1 18 Coupe 
2011-445-232 1 1 22 Coupe 
2011-445-233 1 1 22 Coupe 
2011-445-234 1 1 15 Coupe 
2011-445-235 1 1 15 Coupe 
2011-445-236 1 1 15 Coupe 
2011-445-237 1 1 5 Coupe 
2011-445-238 1 1 5 Coupe 
2011-445-239 1 1 17 Coupe 
2011-445-240 1 1 17 Coupe 
2011-445-241 1 1 2 Coupe 
2011-445-242 1 1 2 Coupe 
2011-445-243 1 1 11 Coupe 
2011-445-244 1 1 11 Coupe 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-245 1 1 50 Coupe 
2011-445-246 1 1 50 Coupe 
2011-445-247 1 1 24 Coupe 
2011-445-248 1 1 24 Coupe 
2011-445-249 1 1 53, 52 Coupe 
2011-445-250 1 1 53, 52 Coupe 
2011-445-251 1 1 57 Coupe 
2011-445-252 1 1 57 Coupe 
2011-445-253 1 1 58 Coupe 
2011-445-254 1 1 58 Coupe 
2011-445-255 1 1 59 Coupe 
2011-445-256 1 1 59 Coupe 
2011-445-257 1 1 100 Coupe 
2011-445-258 1 1 100 Coupe 
2011-445-259 1 1 54 Coupe 
2011-445-260 1 1 54 Coupe 
2011-445-261 1 1 99 Coupe 
2011-445-262 1 1 99 Coupe 
2011-445-263 1 1 101 Coupe 
2011-445-264 1 1 101 Coupe 
2011-445-265 1 1 101 Coupe 
2011-445-266 1 1 55 Coupe 
2011-445-267 1 1 55 Coupe 
2011-445-268 1 1 27 Coupe 
2011-445-269 1 1 27 Coupe 
2011-445-270 1 1 30 Coupe 
2011-445-271 1 1 30 Coupe 
2011-445-272 1 1 64 Coupe 
2011-445-273 1 1 64 Coupe 
2011-445-274 1 1 62 Coupe 
2011-445-275 1 1 62 Coupe 
2011-445-276 1 1 29 Coupe 
2011-445-277 1 1 29 Coupe 
2011-445-278 1 1 31 Coupe 
2011-445-279 1 1 31 Coupe 
2011-445-280 1 1 60 Coupe 
2011-445-281 1 1 36 Coupe 
2011-445-282 1 1 36 Coupe 
2011-445-283 1 1 36 Coupe 
2011-445-284 1 1 40 Coupe 
2011-445-285 1 1 40 Coupe 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-286 1 1 41 Coupe 
2011-445-287 1 1 41 Coupe 
2011-445-288 1 1 37 Coupe 
2011-445-289 1 1 37 Coupe 
2011-445-290 1 1 8 Coupe 
2011-445-291 1 1 8 Coupe 
2011-445-292 1 1 42 Coupe 
2011-445-293 1 1 42 Coupe 
2011-445-294 1 1 26 Coupe 
2011-445-295 1 1 26 Coupe 
2011-445-296 1 1 26 Coupe 
2011-445-297 1 1 26 Coupe 
2011-445-298 1 1 26 Coupe 
2011-445-299 1 1 26 Coupe 
2011-445-300 1 1 26, 134 Coupe 
2011-445-301 1 1 26, 134 Coupe 
2011-445-302 1 1 26, 134-140 Coupe 
2011-445-303 1 1 26, 134-140 Coupe 
2011-445-304 1 1 26, 134-140 Coupe 
2011-445-305 1 1 26, 134-140 Coupe 
2011-445-306 1 1 38 Coupe 
2011-445-307 1 1 38 Coupe 
2011-445-308 1 1 39 Coupe 
2011-445-309 1 1 39 Coupe 
2011-445-310 1 1 47 Coupe 
2011-445-311 1 1 47 Coupe 
2011-445-312 1 1 14,  141 Coupe 
2011-445-313 1 1 14,  141 Coupe 
2011-445-314 1 1 51 Coupe 
2011-445-315 1 1 51 Coupe 
2011-445-316 1 1 69 Coupe 
2011-445-317 1 1 69 Coupe 
2011-445-318 1 1 10 Coupe 
2011-445-319 1 1 10 Coupe 
2011-445-320 1 1 14,  141 Detail 
2011-445-321 1 1 63 Coupe 
2011-445-322 1 1 63 Coupe 
2011-445-323 1 1 16, 24 Coupe 
2011-445-324 1 1 16, 24 Coupe 
2011-445-325 1 1 45, 46 Coupe 
2011-445-326 1 1 45, 46 Coupe 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-327 1 1 45, 46 Coupe 
2011-445-328 1 1 44 Coupe 
2011-445-329 1 1 44 Coupe 
2011-445-330 1 1   Overzicht 
2011-445-331 1 1   Overzicht 
2011-445-332 1 1   Overzicht 
2011-445-333 1 1 13, 12 Coupe 
2011-445-334 1 1 13, 12 Coupe 
2011-445-335 1 1 36 Coupe 
2011-445-336 1 1 43 Coupe 
2011-445-337 1 1 43 Coupe 
2011-445-338 1 1 7 Coupe 
2011-445-339 1 1 7 Coupe 
2011-445-340 1 1 7 Coupe 
2011-445-341 1 1 7 Coupe 
2011-445-342 1 1 6 Coupe 
2011-445-343 1 1 6 Coupe 
2011-445-344 1 1 6 Coupe 
2011-445-345 1 1 20 Coupe 
2011-445-346 1 1 20 Coupe 
2011-445-347 1 1 56 Coupe 
2011-445-348 1 1 19, 48, 49 Coupe 
2011-445-349 1 1 19, 48, 49 Coupe 
2011-445-350 1 1 79 Coupe 
2011-445-351 1 1 79 Coupe 
2011-445-352 1 1 71 Coupe 
2011-445-353 1 1 71 Coupe 
2011-445-354 1 1 33, 144, 142, 143 Coupe 
2011-445-355 1 1 33, 144, 142, 143 Coupe 
2011-445-356 1 1 33, 142 Coupe 
2011-445-357 1 1 33, 142 Coupe 
2011-445-358 1 1 87 Coupe 
2011-445-359 1 1 87 Coupe 
2011-445-360 1 1 73, 72 Coupe 
2011-445-361 1 1 73, 72 Coupe 
2011-445-362 1 1 90 Coupe 
2011-445-363 1 1 90 Coupe 
2011-445-364 1 1 91, 88 Coupe 
2011-445-365 1 1 91, 88 Coupe 
2011-445-366 1 1 91, 88 Coupe 
2011-445-367 1 1 96 Coupe 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-368 1 1 96 Coupe 
2011-445-369 1 1 97 Coupe 
2011-445-370 1 1 97 Coupe 
2011-445-371 1 1 75 Coupe 
2011-445-372 1 1 75 Coupe 
2011-445-373 1 1 76 Coupe 
2011-445-374 1 1 76 Coupe 
2011-445-375 1 1 77 Coupe 
2011-445-376 1 1 77 Coupe 
2011-445-377 1 1 78 Coupe 
2011-445-378 1 1 78 Coupe 
2011-445-379 1 1 81, 80 Coupe 
2011-445-380 1 1 81, 80 Coupe 
2011-445-381 1 1 86, 84, 83 Coupe 
2011-445-382 1 1 86, 84, 83 Coupe 
2011-445-383 1 1 84 Coupe 
2011-445-384 1 1 84 Coupe 
2011-445-385 1 1 127 Coupe 
2011-445-386 1 1 127 Coupe 
2011-445-387 1 1 126 Coupe 
2011-445-388 1 1 126 Coupe 
2011-445-389 1 1 85, 82 Coupe 
2011-445-390 1 1 80-86 Coupe 
2011-445-391 1 1 80-86 Coupe 
2011-445-392 1 1 115, 116 Coupe 
2011-445-393 1 1 115, 116 Coupe 
2011-445-394 1 1 115, 116 Coupe 
2011-445-395 1 1 125 Coupe 
2011-445-396 1 1 125 Coupe 
2011-445-397 1 1 114 Coupe 
2011-445-398 1 1 114 Coupe 
2011-445-399 1 1 123, 124 Coupe 
2011-445-400 1 1 123, 124 Coupe 
2011-445-401 1 1 122 Coupe 
2011-445-402 1 1 122 Coupe 
2011-445-403 1 1 113 Coupe 
2011-445-404 1 1 113 Coupe 
2011-445-405 1 1 112 Coupe 
2011-445-406 1 1 112 Coupe 
2011-445-407 1 1 111 Coupe 
2011-445-408 1 1 111 Coupe 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-409 1 1 111 Coupe 
2011-445-410 1 1 113 Coupe 
2011-445-411 1 1 113 Coupe 
2011-445-412 1 1 113 Coupe 
2011-445-413 1 1 109 Coupe 
2011-445-414 1 1 109 Coupe 
2011-445-415 1 1 109 Coupe 
2011-445-416 1 1 109 Coupe 
2011-445-417 1 1 110 Coupe 
2011-445-418 1 1 110 Coupe 
2011-445-419 1 1 110 Coupe 
2011-445-420 1 1 120, 121 Coupe 
2011-445-421 1 1 120, 121 Coupe 
2011-445-422 1 1 129 Coupe 
2011-445-423 1 1 129 Coupe 
2011-445-424 1 1 132 Coupe 
2011-445-425 1 1 132 Coupe 
2011-445-426 1 1 132 Coupe 
2011-445-427 1 1 132 Coupe 
2011-445-428 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-429 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-430 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-431 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-432 1 1 126 Coupe 
2011-445-433 1 1 126 Coupe 
2011-445-434 1 1 66 Coupe 
2011-445-435 1 1 65 Coupe 
2011-445-436 1 1 65 Coupe 
2011-445-437 1 1 102 Coupe 
2011-445-438 1 1 102 Coupe 
2011-445-439 1 1 103 Coupe 
2011-445-440 1 1 103 Coupe 
2011-445-441 1 1 104 Coupe 
2011-445-442 1 1 104 Coupe 
2011-445-443 1 1 107 Coupe 
2011-445-444 1 1 107 Coupe 
2011-445-445 1 1 35,  34 Coupe 
2011-445-446 1 1 35,  34 Coupe 
2011-445-447 1 1 89, 98 Coupe 
2011-445-448 1 1 89, 98 Coupe 
2011-445-449 1 1 95, 94 Coupe 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-450 1 1 95, 94 Coupe 
2011-445-451 1 1 95, 94 Coupe 
2011-445-452 1 1 93 Coupe 
2011-445-453 1 1 93 Coupe 
2011-445-454 1 1 145 Coupe 
2011-445-455 1 1 145 Coupe 
2011-445-456 1 1 146 Coupe 
2011-445-457 1 1 146 Coupe 
2011-445-458 1 1 106 Coupe 
2011-445-459 1 1 106 Coupe 
2011-445-460 1 1 92 Coupe 
2011-445-461 1 1 92 Coupe 
2011-445-462 1 1 128 Coupe 
2011-445-463 1 1 128 Coupe 
2011-445-464 1 1 143 Coupe 
2011-445-465 1 1 143 Coupe 
2011-445-466 1 1 138 Coupe 
2011-445-467 1 1 138 Coupe 
2011-445-468 1 1 138 Coupe 
2011-445-469 1 1 138 Coupe 
2011-445-470 1 1 117, 118 Coupe 
2011-445-471 1 1 117, 118 Coupe 
2011-445-472 1 1 137 Coupe 
2011-445-473 1 1 137 Coupe 
2011-445-474 1 1 137 Coupe 
2011-445-475 1 1 128 Coupe 
2011-445-476 1 1 128 Coupe 
2011-445-477 1 1 144 Coupe 
2011-445-478 1 1 144 Coupe 
2011-445-479 1 1 136, 135 Coupe 
2011-445-480 1 1 136, 135 Coupe 
2011-445-481 1 1 147 Coupe 
2011-445-482 1 1 147 Coupe 
2011-445-483 1 1 148 Coupe 
2011-445-484 1 1 148 Coupe 
2011-445-485 1 1 149 Coupe 
2011-445-486 1 1 149 Coupe 
2011-445-487 1 1 149 Coupe 
2011-445-488 1 1 149 Coupe 
2011-445-489 1 1 70 Coupe 
2011-445-490 1 1 70 Coupe 
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Inv. Nr. Werkput Vlak Spoor Aard 
2011-445-491 1 1 134 Coupe 
2011-445-492 1 1 134 Coupe 
2011-445-493 1 1 134 Sfeerfoto 
2011-445-494 1 1 134 Sfeerfoto 
2011-445-495 1 1 134 Sfeerfoto 
2011-445-496 1 1 125 Coupe 
2011-445-497 1 1 125 Coupe 
2011-445-498 1 1 125 Coupe 
2011-445-499 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-500 1 1   Sfeerfoto 
2011-445-501 1 2 13 Vlak 
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Bijlage 4 Coupetekeningen 
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Bijlage 5 Profielbeschrijving 
 
Plaats: Ekeren – Kristus-Koningplein. 
Coördinaten: 51°16’41.40”N; 4°25’11.56”O. 
Datum: woensdag 21.12.2011. 
Landgebruik: parking. 
Weersomstandigheden: droog, zonnig tot bewolkt. 
Bodemeenheid: OB, bebouwde zone 
 
 
Profielbeschrijving 
 
Ap1: 0 – 48cm: bouwvoor;  zand; bovenaan zeer donker grijsachtig bruin (10YR 3/2) tot bruin (10YR 
4/3); structuurloos, massief; weinig wortels;  scherpe, onregelmatig rechte ondergrens; baksteen en 
kalk; weinig zichtbare bioturbaties. 
 
Ap2 : 48 – 50/60 cm: zand; donker bruin (10 YR 3/3); structuurloos, massief; weinig tot geen wortels; 
scherpe tot diffuse onregelmatig golvende ondergrens; weinig zichtbare bioturbaties. 
 
CI: 50/60 –  113 cm: grof zand; sterk bruin (7,5 YR 4/6); structuurloos, korrels; geen wortels; vrij 
abrupte (1 tot 2 cm) overgang naar fijner zand. 
 
AB: 113 – 125 cm: zand; geelachtig bruin tot licht geelachtig bruin (10 YR 5,5/4); structuurloos; 
diffuse overgang; wortelrelicten. 
 
CII: > 125 cm: zand; bruinachtig geel (10 YR 6/6); structuurloos, korrels; verbrokkelde Bt mogelijk niet 
meer in situ (6). 
  
Algemene opmerking: Voor 4 en 5 geldt dat het mogelijk een deel van een kuil betreft. Het verspreid 
voorkomen van de Bt brokken doet vermoeden dat ze verplaatst zijn. 
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Foto referentieprofiel met locatie staalnames en labonummer 
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Bijlage 6 Opgravingsplan 
 

 
Opgravingsplan met aanduiding van de diepe paalsporen (blauwe cirkels) en mogelijke structuur 
(blauwe lijn). 
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Bijlage 7 14C datering van S7 
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Bijlage 8 Archeopedologisch onderzoek 
(Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie bvba) 

 
1. Inleiding 
 
In verstedelijkte gebieden of in dorpskernen geeft de bodemkaart geen duidelijk beeld van de 
bodemgesteldheid. Vaak wordt het omringende bodemlandschap geëxtrapoleerd. In uniforme zones 
is zo een werkwijze betrouwbaar, in zones met een hoge bodemvariabiliteit vormt deze werkwijze 
geen basis voor een betrouwbaar resultaat. 
Ondanks het feit dat Ekeren tot het verstedelijkt gebied behoort, valt het toch buiten een stedelijke 
archeologische context. Eerder een begraven, laag stratigrafische context valt hier te verwachten. 
Misschien wel landelijk. 
Daarom staat het bodemkundige onderzoek in het teken van de verificatie van de bodem en zijn  
archeologische relevantie. 
 
 
2. Methodologie van het onderzoek 
 
 
2.1 Selectie van het profiel 
 
Het profiel is geselecteerd op die profielwand welke een duidelijk bodemkundig en archeologisch-
stratigrafisch verband weergeeft. De geplaveide parking heeft ervoor gezorgd dat het profiel goed 
geconserveerd is. Er is ook vastgesteld dat er weinig is vergraven maar veeleer is opgehoogd. 
Een doorgedreven onderzoek is niet mogelijk gebleken vanwege de beperkte middelen. Daarom is 
voor een karakterisering van het profiel aan de hand van bodemanalyses gekozen samen met een 
onderzoek naar de humeuze horizont met behulp van micromorfologisch onderzoek. 
 

 
Fig. 39: Het referentieprofiel met aanduiding van de bodemhorizonten. 
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2.2 Definitie referentieprofiel 
 
Vanuit een archeopedologisch standpunt moet een compromis gesloten worden tussen de 
archeologische vraagstellingen en het bodemkundig onderzoek. Daarom wordt er met het concept 
referentieprofiel gewerkt. 
Het referentieprofiel is het profiel dat een maximum aantal horizonten bevat waaruit een maximum 
aan stalen kan worden genomen om op de beste manier archeopedologische vragen te 
beantwoorden en zo de bredere archeologisch-stratigrafische en landschappelijke context 
ondersteunt. 
De standaardstalen zijn deze voor micromorfologie en voor pollenanalyse. Andere staalnames zoals 
C14 en OSL stalen kunnen in functie van de context ook worden genomen. 
 
 
3. Onderzoeksmethoden 
 
 
3.1 Bodemanalyses 
 
 
3.1.1 Inleiding 
 
Het is sterk aangeraden dat de beslissing welke analyses en welke analysemethode moeten worden 
uitgevoerd, genomen wordt door een bodemkundige. Vele vragen gesteld in het kader van het 
archeologisch onderzoek kunnen al beantwoord worden op het terrein en zeer precieze analytische 
cijfers zijn niet altijd nodig. Veronderstel hierbij een begraven bewerkingshorizont die dateert uit de 
Romeinse periode. Indien de bovenliggende bodem een akker is die gedurende eeuwen bemest en 
bekalkt is, dan is het nutteloos de pH en het basenbestand van de Romeinse bodem te bepalen 
aangezien die sterk beïnvloed is door de bovenliggende bodem. Organische stof en textuurbepaling 
kunnen nuttig zijn hoewel de textuurbepaling met de vingertest op het terrein dikwijls al voldoende 
informatie levert. 
De meeste bodemanalyses worden uitgevoerd op de luchtdroge ‘fijne grond’. Dit is het monster dat 
men bekomt door (1) de bodem te drogen (luchtdroog), (2) te malen en (3) te zeven op een zeef van 
2 mm. De grove fractie (> 2 mm) is dus verwijderd. 
 
 
3.1.2 Granulometrie (of korrelgroottesamenstelling) en textuur 
 
Granulometrie of korrelgroottesamenstelling omvat alle korrelgroottefracties aanwezig in de 
bodem, van klei (kleiner dan 0,002 mm of 2 µm of micrometer, ook soms micron genoemd) over 
leem (van 0,002 tot 0,050 mm), zand (van 0,050 tot 2 mm) tot “grove fractie” die groter is dan 2 mm. 
Textuur is een term gebruikt in de bodemkunde en die enkel de relatieve proportie geeft van klei, 
leem en zandfracties uitgedrukt op 100 %. Die fracties worden bepaald na het vernietigen van 
organische stof, van alle oplosbare stoffen (zouten) en alle elementen groter dan 2 mm. Om 
analytische redenen wordt het monster ook dikwijls eerst ontkalkt. Dit alles kan in bepaalde gevallen 
een sterke verstoord beeld geven van de samenstelling van de bodem; bijvoorbeeld een humusrijke 
laag met veel kalk afkomstig van mortel en schelpfragmenten. 
Als men de proportie aan grove fractie (> 2 mm) correct wenst te bepalen, is een speciale 
monstername nodig op het terrein die rekening houdt met de afmetingen van deze elementen. 
Om verwarring te vermijden is volgende methode verhelderend: 
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1. voor de textuurbepaling op de textuurdriehoek werd enkel de gecategoriseerde34 fijne fractie 
gebruikt, 
2. voor de similariteitsindex werden alle gecategoriseerde fractie gebruikt, 
3. voor de sedimentologische parameters werden alle fracties gebruikt. 
 
De textuuranalyse betreft de scheiding van de bodem in korrelgroottefracties, namelijk klei35(0-2µm), 
leem36- (2-6337µm) en zand (63-2000µm). De analyse wordt uitgevoerd op de fijne aarde (< 2mm). 
Om een goede dispersie van de klei en leemfractie te bekomen moeten alle cementerende 
materialen als organische materiaal, CaCO3 en aanwezige opgeloste zouten verwijderd worden. 
De fijne fracties (leem en klei) worden gescheiden van het zand door natte zeving op een zeef van 
63µm. De zandfractie (wat op de zeef blijft) wordt gedroogd en gezeefd op een set van verschillende 
zeven. Iedere fractie wordt gewogen. 
De bepaling van de klei en leem gebeurt met behulp van een pipet van Robinson-Köhn na dispersie 
van de colloïdale fractie met een dispergerende stof. De tijd en de diepte van de pipetopname 
worden afgeleid van de Wet van Stokes. 

 De granulometrische samenstelling kan verschillende doelen hebben: 
a. als essentieel element in de evaluatie van de fysische bodemvruchtbaarheid, met name: 

9 bewerkbaarheid (lichte – zware gronden), 
9 poriënvolume (bodemverluchting, waterinfiltratie, waterbergend vermogen), 
9 bodemopwarming, 
9 specifieke ladingseigenschappen van klei (niet- of wel zwellend klei…), 
9 cultuurgebonden eigenschappen aan de grondsoort38. 

b. als informatiebron over de afkomst van het materiaal, 
c. als bepaling voor de eventuele aanwezigheid van een lithologische discontinuïteit. 

De textuur resultaten worden met behulp van een similariteitsindex gebruikt om een mogelijke 
lithologische discontinuïteit op te sporen. De cijfers van deze index geven de graad van 
overeenkomst van de gekozen korrelgrootteklassen tussen twee horizonten aan. De index kan hierbij 
variëren van 0 tot 100. Hoge cijfers wijzen op een goede overeenkomst in de granulometrie terwijl 
lage cijfers belangrijke granulometrische verschillen aangeven en op die manier op een mogelijke 
discontinuïteit duiden. 
De index wordt één maal met de kleifractie en één maal zonder de kleifractie berekend39. Door de 
vergelijking tussen de twee respectieve matrices te maken is het mogelijk om na te gaan of de klei in 
het profiel is gemigreerd. Er is meer overeenkomst als de cijfers van de similariteitsindex zonder 
kleifractie hoger zijn dan de deze met de kleifractie. Dat betekent dat de kleifractie mogelijk de 
oorzaak is van het granulometrisch verschil. Dit laatste kan te wijten zijn aan kleimigratie. 
  

                                                           
34 Gecategoriseerd betekent de indeling in zeer fijn, fijn, medium, grof, zeer grof. 
35 Soms wordt hiervoor ook de term ‘lutum’ gebruikt maar dit kan tot misverstanden leiden. 
36 Een andere gebruikelijke term is ‘silt’ (engelse vertaling van leem) omdat leem soms ook naar de grondsoort 
kan verwijzen (leemstreek, leembodems gekenmerkt door een leemfractie hoger dan 70%). 
37 Er wordt nog vaak gebruik gemaakt van de 50 µm grens tussen leem en zandfractie. Daarom is een 
korrelgroottebepaling op die grens nog altijd opportuun. 
38 Ameryckx e.a. 1995: 96-97. 
39 In deze studie niet toegepast omdat dit niet past binnen de archeologische context. 
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Tabel 1: De categorieën van de similariteitsindex gebruikt in het onderzoek. 

De indeling van de fracties berust op het gebruik van het programma GRADISTAT dat ontworpen is 
om op basis van de korrelgrootteverdeling uitspraken te kunnen doen over de afzettingswijze van de 
sedimenten (tabel 1). 
 

Aantal klassen Korrelgrootte 
(µm) Fractie Onderverdeling 

(gecategoriseerd) 
1 < 2 Klei klei 
2 2 – 10 

Leem 

Fijn 
3 10 – 16 Medium 
4 16 – 20  

Grof 5 20 – 32 
6 32 – 50  

Zeer grof 7 50 – 63 
8 63 – 90 

Zand 

 
Zeer fijn 9 90 – 125 

10 125 – 180  
Fijn 11 180 – 250 

12 250 – 355  
Medium 13 355 – 500 

14 500 – 710  
Grof 15 710 – 1000 

16 1000 – 1400  
Zeer grof 17 1400 – 2000 

18 2000 – 2800 

Grind 

Zeer fijn 
19 2800 – 4000 
20 4000 – 5600 

Fijn 
21 5600 – 8000 
22 8000 – 11200 

Medium 
23 1200 – 16000 
24 > 16000 Grof 

Tabel 2: Verband tussen de korrelgrootte zoals gebruikt in het labo en de onderverdeling van de 
fracties volgens  Blott en Pye 40. 

 
3.1.3 De zuurtegraad (pH) 
 
De pH van de bodem wordt gemeten in een grond : vloeistof mengsel 1:2.5 met een pH meter. 
De vloeistof is ofwel water (pH-H2O), ofwel een 1M KCl oplossing (pH-KCl). 
                                                           
40 Blott e.a.2001: 1239. 
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Een bodem met een pH tussen 3,5 en 4,2 wordt als zeer zuur beschouwd en is daarom weinig 
vruchtbaar. Als de pH van de bodem < 5,5 is wordt er uitwisselbaar Al(uminium) aangetroffen. Een 
belangrijke drempelwaarde , aangezien onder deze waarde een merkbare hoeveelheid uitwisselbaar 
aluminium aanwezig is en er daardoor bepaalde gewassen, zoals graan en luzerne, vatbaar zijn voor 
aluminiumvergiftiging. Uitwisselbaar Al(uminium) heeft een negatieve invloed op de activiteit van de 
micro-organismen (rhizobium); De celdeling stopt en fosfor (P) slaat neer met Al(uminium) en is niet 
meer beschikbaar voor de plant. Vanuit landbouwkundig oogpunt kan het optimum gelegd worden 
tussen pH 6,5 en 7,5 in niet-kalkhoudende bodems. De pH van kalkhoudende bodems (die CaCO3 
bevatten) ligt algemeen tussen 7,3 en 8,541. 
De zuurtegraad van de bodem wijst enkele op de vrije waterstofionen (H+) die in de vloeistof 
aanwezig zijn na het schudden van het grondmonster in gedistilleerd water. Een gedeelte van de 
totale hoeveelheid waterstofionen (H+) dat in de bodem aanwezig is bevindt zich in geadsorbeerde 
toestand (klei, humus) en bepaalt de potentiële of uitwisselingszuurheid. De som van potentiële en 
actuele zuurheid is de totale zuurheid. De geadsorbeerde H-ionen kunnen vrijgemaakt worden door 
het grondmonster te schudden met een oplossing van een sterk electroliet, bijvoorbeeld 
kaliumchloride (KCl). Daarom wordt ook een onderscheid gemaakt tussen: 
- de pH/H2O die een maat is voor de actuele zuurheid; 
- de pH/KCl die een maat is voor de totale zuurheid. 
De pH/KCl verschilt meestal 0,5 tot 1 eenheid met de pH/H2O en is normaal gezien lager42. 
 
 
3.1.4 Kationenuitwisselingsvermogen (CEC = Cation Exchange Capacity = T) 
 
De CEC wordt bepaald door uitloging van de grond met 1M  NH4OAc (pH7) gebruik makend van een 
mechanische extractor. Na het uitwassen van de overmaat NH4+, wordt de totale 
uitwisselingscapaciteit bepaald door destillatie en titratie. 
De kationen worden bepaald in de extractievloeistof met een ICP-OES. 
De concentratie wordt berekend in cmol(+)/kg. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vastleggings- en uitwisselingsvermogen.  
Het vastleggingsvermogen of sorptiecapaciteit wordt bepaald door klei en humus. Beide hebben een 
uitgesproken negatieve lading. Ze zijn dus in staat om positief geladen deeltjes te fixeren of vast te 
leggen en zo beschikbaar te houden voor planten. De sorptie is de som van de oppervlakkige 
(adsorptie) en de inwendige (absorptie) vastlegging van ionen door colloïden. De grootte van het 
vastleggingsvermogen is dan weer afhankelijk van de hoeveelheid klei en humus aanwezig in het 
profiel en ook van de samenstelling van de kleifractie. 
De positieve ionen die door de elektrisch geladen bodemdeeltjes kunnen worden vastgelegd zijn 
afkomstig van drie mogelijke bronnen. Ten eerste uit de natuurlijke verwering van mineralen; uit het 
organisch materiaal (humus) en ten derde uit toegediende meststoffen. 
Dit alles betekent dat positief geladen ionen moeilijk kunnen wegspoelen op voorwaarde dat de 
bodem  genoeg humus en /of klei bevat om ze te kunnen vastleggen. 
Het vastleggen van de positieve ionen is niet voldoende. Ze moeten langs het bodemvocht door 
planten kunnen worden opgenomen. Wanneer echter het klei of humusdeeltje één of meer positiev 
ladingen verliest moet dit vervangen worden door andere. Er gebeurt een kationenuitwisseling 
waardoor de bodem een uitwisselingsvermogen bezit43. 

                                                           
41 Bats e.a. 2010: 188. 
42 Ameryckx e.a. 1995: 132. 
43 Ameryckx e.a. 1995:. 127-128. 
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3.1.5 Uitwisselbare kationen (S) 
 
De methode voor de extractie en analyse van de uitwisselbare kationen (S) – calcium (Ca2+), 
magnesium (Mg2+), kalium (K+) en natrium (Na+) – maakt gebruik van ammoniumacetaat (NH4OAc). 
Na de filtratie worden de hoeveelheden Ca2+, Mg2+, K+ en Na+ gemeten op de vloeistof, 
gebruikmakend van atomische absorptie met een vlam44. 
 
Door het bepalen van de vier natuurlijke uitwisselbare kationen (Ca2+, Mg2+, K+ en Na+)(S) samen met 
de bepaling van het totale uitwisselingsvermogen (CEC) (T) kan ook de basenverzadiging worden 
berekend (V=S/T). 
 
 
3.1.6 Totale stikstof (N) 
 
Het gehalte aan totale stikstof (organische N en NH4+) wordt bepaald door middel van de methode 
van Kjeldahl. De bepaling voltrekt zich na mineralisatie in een zwavelig milieu (reagenten: H2S04 en 
K2S04 + Se, voor het verhogen van de temperatuur en als katalysator). De hoeveelheden NH4+ die na 
de mineralisatie ontstaan, worden bepaald door middel van destillatie (in aanwezigheid van NaOH) 
en terug titratie. 
 
Stikstof (N) is één van de belangrijkste voedingsstoffen voor de plant. In de bodem is het element 
aanwezig onder natuurlijke, organische omstandigheden (o.a. als afbraakproduct van de humus) of 
onder minerale vorm (meestal als element van bemesting). Een berekening van het organisch 
stikstofgehalte uit de humus laat toe de natuurlijke stikstofreserve in de bodem te bepalen, 
overeenkomend met het ecologisch evenwicht in een gesloten, natuurlijk systeem. Hierbij is geen 
rekening gehouden met de mogelijke stikstoffixatie door bacteriën of met het stikstofverlies als 
gevolg van vervluchtiging aan de oppervlakte en/of uitloging in de diepte45. 
 
 
3.1.7 Organische koolstof (C) 
 
Methode van Walkley and Black. De organische koolstof wordt bepaald door oxidatie met 1N 
K2Cr2O7 in de aanwezigheid van geconcentreerd H2SO4, en getitreerd met ijzersulfaat. 
 
Bodems ontwikkeld in colluvium of alluvium hebben horizonten die relatief rijk zijn aan organisch 
materiaal. Dit komt over het algemeen overeen met een periode van stabiliteit. Meteen wordt hierin 
een stopzetting van erosie en sedimentatie gezien. Op deze niveaus is de kans groter dat sporen van 
menselijke activiteit, zoals landbouwpraktijken en bewoning, worden aangetroffen. Het onderscheid 
tussen landelijke en stedelijke contexten is hierbij van groot belang omdat de aard van de menselijke 
activiteiten gevoelig verschilt46. 
 
 
 
 

                                                           
44 Bats e.a. 2010: 187-188. 
45 Ameryckx e.a. 1995: 123-124. 
46 Bats e.a. 2010: 187. 
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3.1.8 Totale fosfor (Pt), anorganische fosfor (Pa) en organische fosfor (Po) 
 
De verhouding Po/Pa geeft informatie over de omzetting van organische fosfor in anorganische 
fosfor. Deze laatste is oplosbaar en komt ruwweg overeen met opneembare fosfor. 
De helft van het staal wordt eerst verbrand bij 550°C. Hierdoor wordt de organische fosfor (Po) 
omgezet naar anorganische fosfor (Pa). Het verbrande staal maakt het mogelijk de totale fosfor (Pt) 
te bepalen, terwijl het niet verbrande staal het gehalte aan anorganische fosfor (Pa) weergeeft. Uit 
de voorgaande resultaten wordt dan het gehalte aan organische fosfor (Po) berekend. De extractie 
gebeurt door middel van zwavelzuur (H2SO4) 12N. De bepaling gebeurd door middel van 
colorimetrie bij 712 nm. De waarden worden uitgedrukt in P2O5 (omrekeningsfactor 2,29 om van P 
naar P2O5 over te gaan). 
 
Het fosforgehalte47 is geschikt voor het opsporen van bepaalde menselijke activiteiten, zoals het 
aanbrengen van excrementen. Op een directe manier door de aanwezigheid van vee of op een 
indirecte manier door het gebruik van mest. Daarnaast staan grote hoeveelheden fosfor soms in 
verband met de ontbinding van beenderen. Omdat er in opgravingscontexten soms meerdere, niet 
duidelijk te onderscheiden ploeglagen aanwezig zijn kan het fosforgehalte hierover meer 
duidelijkheid verschaffen48. 
 
 
3.1.9 Extractie en analyse van dithionietextraheerbaar ijzer (Fed) [en Al en Si] 
 
Mehra & Jackson (1960). Het staal wordt verwarmd in een oplossing van natrium 
citraat/bicarbonaat. Na toevoeging van natrium dithioniet (reductans)  worden Fe, Al, Si en Mn 
gemeten met ICP-OES. 
 
Het gehalte aan vrij ijzer wordt hiermee bepaald. Vrij ijzer komt in principe terecht als 
verweringsproduct van ijzerhoudende primaire mineralen en het gehalte neemt toe naarmate de 
verwering intensiever wordt. Het ligt aan de basis van oxidatie-reductieverschijnselen, die gepaard 
gaan met een alternatieve opvulling van de poriën met lucht of met water als gevolg van een 
schommelende grondwatertafel. De term omvat dus alle ijzer, ook in concreties, met uitzondering 
van het ijzer dat zich in het kristalrooster bevindt van mineralen zoals glauconiet, biotiet, enz. Deze 
analyse wordt gebruikt om na te gaan of er sprake kan zijn van podzolisatie en of de bruine kleur B 
horizont te wijten is aan ijzer of niet. Een bruine kleur kan het gevolg zijn van organische 
kleurstoffen. Als kleicolloïden migreren, gebeurt dit meestal met ijzer, waardoor de horizonten die 
met klei zijn verrijkt, een bruinere kleur vertonen en meer ijzer bevatten dan de 
uitlogingshorizonten49. 
Hoge gehalten aan vrij ijzer gaan over het algemeen gepaard met lage pH waarden.  
 
 
 

                                                           
47 Het fosforgehalte kan gezien worden als een maat voor de aanwezigheid van fosfaten en mogelijkheid voor 
de bepaling van het antropogeen karakter van een bodemhorizont. Daarom wordt er soms in de tekst naar 
fosfaten verwezen terwijl dit strikt genomen niet met analyses wordt bepaald. De omrekeningsfactor is: 2.29 
mg P/kg = 1 mg P2O5/kg. 
48 Bats e.a. 2010: 187. 
49 Bats e.a; 2010: 188. 
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3.1.10  Extractie en analyse van het oxalaatextraheerbaar ijzer (Feo) [en Al en Si] 
 
Het gehalte aan oxalaatextraheerbaar ijzer wordt geëxtraheerd (in het donker) door een mengsel van 
oxalaatzuur en ammoniumoxalaat. Fe, Al en Si worden gemeten door middel van ICP-OES. 
 
Hiermee wordt het gehalte actief ijzer gemeten. Bij lagere pH en hoge grondwaterstand, of bij 
slechte afvoer van water kan het gehalte actief ijzer stijgen. Een te hoog gehalte actief ijzer of 
aluminium legt fosfaat vast in een voor de plant onbereikbare vorm. Sommige gronden bevatten veel 
ijzeroer. Wanneer de grond voldoende belucht en ontwaterd is zal het ijzergehalte op deze ijzerrijke 
gronden vrij normaal zijn en geen fosfaatfixatie veroorzaken. Een bodem met zwakke kalktoestand of 
die lijdt aan wateroverlast heeft vrijwel altijd een hoger mobiel ijzergehalte. 
 
 
3.1.11 Bulkdensiteit 
 
De droge bulkdensiteit van de bodem wordt afgeleid uit de massa en het volume van een 
bodemmonster. Het staal wordt op een aluminium schaal gelegd waarvan het gewicht bekend is. Het 
staal, met een bekend volume, wordt op het schaaltje in de oven geplaatst en gedroogd op 105°C 
gedurende 24 u. Na droging wordt het staal en het schaaltje meteen gewogen om te vermijden dat 
er vocht uit de lucht wordt opgenomen. Het oven droog gewicht (in g) gedeeld door het volume (in 
cm3) is de maat voor de bulkdensiteit (ISO 11272)50. 
 
De lucht-waterhuishouding van een grond wordt bepaald door het totaal poriënvolume en door de 
grootte van de poriën. Omdat de bodem in zijn geheel een poreus materiaal is kan geen soortelijk 
gewicht of soortelijke massa bepaald worden. Wel kan er gebruik gemaakt worden van een 
schijnbaar soortelijke gewicht (s.s.g.). Dat is het gewicht in gram/cm3 van een ongestoorde, 
ovendroge grond per volume-eenheid. 
Over het algemeen varieert het schijnbaar soortelijk gewicht (in g/cm3) tussen 1,1-1,6 voor kleiige-
lemige texturen, tussen 1,3-1,7 voor zandige texturen en tussen 1,7-2,0 voor compacte lagen51. 
Tegelijk is bulkdensiteit een maat voor de compactie wat in de archeologie kan gebruikt worden voor 
oude loopvlakken. 
 
 
3.1.12 Kalkgehalte 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de analyse is het belangrijk om op het terrein na te gaan of de 
bodemmatrix reageert op HCL op het terrein (zie §3.13 Veldtesten). Redelijk frequent observeert 
men dat er kalkhoudende fragmenten in de bodem voorkomen (mortel, kalkzandsteen, kalksteen…) 
maar dat de bodemmatrix niet reageert. In dergelijk geval is het nutteloos de hoeveelheid kalk in een 
gemalen bodemmonster (de ‘fijne grond’) te bepalen. 
 
Het bodemmonster wordt behandeld met een sterk zuur (HCl 2M). Het volume aan geproduceerd 
koolstofdioxide wordt gemeten met behulp van een calcimeter (Schleiber eenheid) en wordt 
vergeleken met het volume aan koolstofdioxide geproduceerd door zuiver calcium carbonaat (ISO 
10693)52. 

                                                           
50 ISO 11272, Soil quality – Determination of dry bulk density., First edition, 1998-07-01 
51 Ameryckx e.a. 1995:. 154-156. 
52 ISO 10693, Soil Analysis Method 7 (SA07), Determination of Carbonate Content, 06/2006 
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Het kalkgehalte dat in de bodem aanwezig is, is meestal een restproduct van een verwering waarin 
oorspronkelijk meer van dit element aanwezig was. Onder een vochtig klimaat wordt CaCO3 
doorgaans opgelost en uit de wortelzone en de bodem weggespoeld. De aanwezigheid van kalk 
beïnvloed de fysische en de chemische eigenschappen van het profiel. De loessgronden in België 
waren oorspronkelijk kalkhoudend (een 10%) maar door eeuwenlange natuurlijke uitloging is in de 
bovenste meter meestal geen kalk meer aanwezig. In de dieper liggende onverweerde C horizont is 
dit wel nog zo. Ook de gevoeligheid van bepaalde gewassen en het behoudt van structuur in 
kleigronden maakt de bepaling van het kalkgehalte belangrijk53. 
 
 
3.1.13 Afgeleide berekeningen 

 
3.1.13.1 C/N-verhouding 
 
De verhouding tussen koolstof (C) en stikstof (N)54 maakt het mogelijk de dynamiek van de 
voedselketen te evalueren. Deze is verantwoordelijk voor de snelheid en de kwaliteit van de afbraak 
van organische materiaal (zoals strooisel) en vormt een van de belangrijke factoren van de chemische 
vruchtbaarheid, in het bijzonder op sites onder bos en weide. Een goed afgebroken humus heeft in 
vochtige, gematigde streken een C/N-verhouding rond 12, of minder. 
De C/N verhouding staat in verband met het humustype (tabel 2). Er zijn de terrestrische, semi-
terrestrische en subaquatische humus. In dit verband behoren de humustypes tot de terrestrische 
humus. 
 

Humustype C/N verhouding pH Vegetatie 
Ruwe humus (Mor) > 20 3,5 tot 4,5 Naaldhout 
Half-ruwe humus (Moder) Tussen 12 en 20 5 tot 6 Loofhout 
Zachte humus (Mull) < 12 rond 7 Weiden, akkers 

Tabel 3: Verband tussen humustype, C/N verhouding en pH.  

 
3.1.13.2 Graad van verzadiging (V=S/T) 
 
De verzadigingsgraad (V) wordt berekend op basis van de optimale verzadiging van het 
uitwisselingscomplex (T) en de actuele hoeveelheid aanwezige kationen (S). 
Hoe hoger de graad van verzadiging, hoe beter de relatieve bodemvruchtbaarheid. Dit betekent ook 
dat als de T-waarde erg laag is en de V-waarde 100% is, de relatieve bodemvruchtbaarheid goed is, 
maar de absolute bodemvruchtbaarheid nog altijd laag. Als de verzadiging boven de 100% ligt, 
betekent dit dat de kationen niet in de bodemoplossing zijn gefixeerd en dat ze snel uit de bodem 
kunnen worden geloogd55. 
Als er een lagere dan 100% basenverzadiging is dan worden de vrije negatieve ladingen op het klei-
humuscomplex gecompenseerd door H3O+ ionen. Kleimineralen waarop teveel H3O+ ionen aanwezig 
zijn worden onstabiel en de ionen dringen in het rooster om er andere kationen te vervangen. Het 
vrijgekomen Al(uminium) veroorzaakt de zuurheid.  
In dit geval is de basenverzadiging afhankelijk van de waterstofionen in de bodemoplossing en dus 
het verband met de pH evident. Een eenvoudige pH meting geeft dus een goed idee van de totale 
                                                           
53 Ameryckx e.a. 1995:.. 139. 
54 Resultaat van de analyse van de totale stikstof (N). 
55 Bats e.a. 2010: 188. 
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hoeveelheid beschikbare kationen voor de plantenvoeding. Deze meting zegt echter niks over de 
aard en de relatieve samenstelling van dit kationencomplex.  
 
De relatie pH-basenverzadiging kan als volgt worden omschreven: (pH H2O) 
- pH > 8,5 100% basenverzadiging, met dominantie van het grotendeels toxische Na; 
- 7,0<pH<8,5 100% basenverzadiging, met een dominantie van Ca; 
- 5,8<pH<7,0 50 tot 100% basenverzadiging; 
- 5,5<pH<5,8 35 tot 50% basenverzadiging; 
- 4,8<pH<5,5 15 tot 35% basenverzadiging, met een zekere kans op hoge Al-gehalten; 
- pH<4,8 minder dan 15% basenverzadiging en reële kans op Al-toxiciteit; 
-pH<3,0 potentiële zure sulfaatbodems56. 
 
 
3.1.14 Veldtesten 

 
3.1.14.1 Bodemkleur 
 
De kleur van de bodem wordt bepaald voor de horizonten afzonderlijk. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de internationale Soil Munsell Color Chart. Deze bestaat uit een driedimensionale 
schaal.  
Er is een vast kleurenpallet dat bestaat uit de 5 hoofdkleuren: geel (Y), rood (R), purper (P), blauw (B) 
en groen (G). Halfweg tussen geel en rood wordt een combinatie gebruikt (YR). De code 5 YR 
betekent 50% geel en 50% rood en wordt de HUE genoemd. Voor de bodemkleuren is het gamma 
beperkt tussen GY en R. Voor elk blad met vaste HUE wordt een toevoeging gedaan van wit naar 
zwart van boven naar onder (de VALUE). De basiskleur wordt van rechts naar links verdund 
(intensiteit of CHROMA). 
De Munsell kaart is een onmisbaar instrument om de bodem te beschrijven. De kleur van de bodem 
wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid aanwezige organische stof (bruin tot zwart), de aard 
van de ijzerverbindingen (geoxideerd ijzer heeft een gele tot rode kleur; gereduceerd ijzer slaat 
blauw tot grijs uit) en de specifieke kleuren van de bodemmineralen (glauconiet = groen tot 
groenachtig; kwartszand = wit tot grijswit). 
Het opmeten van de kleur moet gebeuren onder identieke omstandigheden, d.w.z. na bevochtiging 
van de grond en in de schaduw57. 

 

3.1.14.2 Compactiegraad 
 
De compactiegraad staat in verband met de cohesie- en adhesiegraad van de bodemdeeltjes en met 
de weerstand die hieraan geboden wordt. De gemeten compactiegraad is een momentopname en 
kan relatief snel veranderen. Om de tien centimeter wordt de compactie gemeten. Wanneer er zich 
tussenin duidelijke bodemhorizonten bevinden kunnen deze ook apart worden bepaald. Op het 
terrein kan ze gemeten worden met een penetrometer. Het is een toestel dat de druk meet 

                                                           
56 Ameryckx e.a. 1995: 129-130. 
57 Ameryckx e.a. 1995:. 113-115. 
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(N/cm2)58. Wanneer de compactiegraad stijgt, stijgt de penetratieweerstand. Hierbij stijgt ook de 
bulkdensiteit59. 

 

3.1.14.3 Kalkgehalte 
 
Een eenvoudige maar efficiënte manier om de aanwezigheid van kalk in de grond te bepalen is 
gebruik te maken van HCl (zoutzuur) (10% oplossing). Het is een niet kwantitatieve manier van meten 
maar is bruikbaar in een brede variatie aan bodems. In de leemstreek is het kalkgehalte in de bodem 
interessant om te bepalen omdat het hier een maat voor de ontkalking in de tijd is. In alluviale en 
colluviale bodems is de aan- en afwezigheid van kalk in de opeenvolgende sedimentlagen dikwijls 
een belangrijke informatie. Antropogene lagen waarin zich kalkmortel bevindt of schelpengruis lenen 
zich hiertoe. 
 
 
3.2 Micromorfologie of micropedologie 
 
Naast fysico-chemische analyses is het micromorfologisch onderzoek een belangrijk onderdeel van 
het bodemkundig onderzoek. Het vult de analyseresultaten aan of kan onafhankelijk daarvan voor 
interpretatie worden gebruikt. 
Micromorfologie is een methode om bodemstalen met microscopische en ultramicroscopische 
technieken te bestuderen om op die manier de verschillende samenstellende delen en hun 
onderlinge samenhang te achterhalen, zowel in ruimte als in tijd. Het doel is te zoeken naar 
processen die verantwoordelijk zijn voor de vorming of omvorming van de bodem in het algemeen of 
van speciale kenmerken van natuurlijke aard (vb. kleihuidjes, nodules) of van kunstmatige aard (vb. 
irrigatiekorst, ploegzool). 
De studie is gebaseerd op (i) de principes van behoudt van de structuur en het maaksel en (ii) op 
functioneel onderzoek. Daarom moet het onderzoek ook worden uitgevoerd op onverstoorde en 
georiënteerde stalen. Dit in contrast met de andere onderzoeksmethoden die worden gebruikt in de 
bodemkunde. Chemische, fysische en mineralogische analyses vereisen gewoonlijk vermenging, 
vermaling, oplossing of verdeling van representatieve bodemstalen. De bekomen resultaten zijn 
gemiddelden. Met functionele studie wordt bedoeld dat alle waarnemingen worden gericht op de 
functionaliteit van ieder bodemdeel in de bodem als een geheel60. 
De meest microscopische waarnemingen van bodemmateriaal gebeuren op slijpplaatjes. Het 
bodemmateriaal wordt eerst doordrenkt met plastic (hars). Daarna worden er dunne schijfjes van 
geslepen (30 µm). In een volgende stadium worden ze vastgelijmd op een glasplaatje en gepolijst tot 
op een dikte waarop het materiaal licht doorlaat. 
Voor normale waarnemingen tussen gekruiste polarisatoren wordt zogenaamd lineair gepolariseerd 
licht gebruikt (PPL). Onder deze omstandigheden vertonen mineralen uitdoving bij een rotatie van 
90° als hun trillingsrichting parallel is tegenover deze van de polarisator of analysator. Om dit te 
vermijden wordt circulair gepolariseerd licht gebruikt (XPL). 
Deze techniek is vooral bruikbaar als uitdovingsfenomenen van anisotropische korrels moeten 
worden vermeden, zoals voor porositeitsstudies, de studie van oriëntatie van klei en b-maaksels. Om 
te vermijden dat er belangrijke informatie zou verloren gaan met deze waarnemingstechniek (vb. 

                                                           
58 Op het terrein werd een handpenetrometer gebruikt (kg/cm2). 
59 De Vos, 2005: 35 
60 Stoops, 2003: 5. 
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uitdoving van mineralen, uitdovingslijnen in kleihuidjes) moeten slijpplaatjes altijd in PPL en XPL 
worden onderzocht61. 
 
 
4. Archeopedologische karakterisering van de bodem 
 
 
4.1 Inleiding 
 
De archeopedologische karakterisering van de bodem is vooral gericht op de verticale karakterisering 
van het referentieprofiel. Wanneer er sprake is van een grotere bodemvariabiliteit en een grotere 
oppervlakte spelen ruimtelijk-stratigrafische karakteristieken een grotere rol. Zo kunnen andere 
onderzoeksvragen die betrekking hebben op bodemopbouw, erosie/depositie, zichtbaarheid van de 
sporen, bewaringstoestand van de bodem, enz… beter worden beantwoord. In deze context volstaat 
de studie van het referentieprofiel. 
  
 
4.2 Profielbespreking 
 
Algemene gegevens 
1. Plaats : Ekeren – Kristus-Koningplein. 
2. Coördinaten : 51°16'41.40"N ; 4°25'11.56"O.  
3. Datum : dinsdag 08.10.2011. 
4. Landgebruik : parking. 
5. Weersomstandigheden : droog, zonnig tot bewolkt. 
6. Bodemeenheid : OB : bebouwde zone 
 
Profielbeschrijving 
 
H1 
Ap1 : 0 – 50/60cm : bouwvoor;  zand ; bovenaan zeer donker grijsachtig bruin (10YR 3/2) tot bruin 
(10YR 4/3) ; structuurloos, massief ; weinig wortels ;  scherpe, onregelmatig rechte ondergrens ; 
baksteen en kalk ; weinig zichtbare bioturbaties. 
 
 
H2 
CI : 50/60 –  80 cm : grof zand ; sterk bruin (7,5 YR 4/6) ; structuurloos, korrels ; geen wortels ; vrij 
abrupte (1 tot 2 cm) overgang naar fijner zand. 
 
H3 
? : 80 – 110/120 cm : zand ; geelachtig bruin tot licht geelachtig bruin (10 YR 5,5/4) ; structuurloos ; 
diffuse overgang ; wortelrelicten. 
 
H4 
< 110/120 cm : zand ; bruinachtig geel (10 YR 6/6) ; structuurloos, korrels. 

  

                                                           
61 Stoops, 2003: 21 
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Foto en schematisch overzicht 

 
Fig. 40: Bodemopbouw en bodemhorizonten in het referentieprofiel. 

 

 
Fig. 41: Schematisch overzicht van het referentieprofiel. 
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4.3 Fysico-chemische analyses 
 
 
4.3.1 Textuur62 
 

4.3.1.1 Textuurvariatie 
 
De textuur van de verschillende horizonten verschilt nauwelijks. Enkel in horizont 1 (H1) is het 
zandpercentage wat lager, wat gecompenseerd wordt door een hoger percentage aan leem (fig. 14). 
 

 
Fig. 42: De textuurvariatie binnen het referentieprofiel. 

 

4.3.1.2 Similariteitsmatrix 
 
Door de dominantie van zand zou men kunnen verwachten dat de similariteit vrij hoog is. Toch blijkt 
uit de similariteitsindex dat deze eerder matig is. Enkel horizonten 3 en 4 (H3 en H4) vertonen enige 
gelijkenis.  
 
 

4.3.1.3 Korrelgrootteverdeling 
 
De grafieken van de korrelgrootteverdeling, meer bepaald de lijngrafiek (fig. 16), geeft een duidelijk 
zicht over de spreiding van de korrelgroottes over de afzonderlijke horizonten. Alle horizonten 
vertonen een piek in de fractie 125-180 µm (fijn zand). Voor horizonten 3 en 4 verschuift deze naar 

                                                           
62 Alles toegepast op de fijne fractie omdat de grove fractie niks bevat. 
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links en is de fractie 90-125 µm (zeer fijn zand) ook hoog. Horizont 2 bevat aanzienlijk meer materiaal 
van de fractie 250-500 µm (medium zand63) ten opzichte van de andere horizonten. Horizont 1 ligt 
daar tussenin. Dat kan verklaren waarom in de similariteitsindex horizonten 3 en 4 gelijkenissen 
(91%) vertonen en horizonten 1 en 3 ook (83%).  
 

 
Fig. 43: De textuurvariatie volgens de diepte, per horizont. 

 

 
H1 H2 H3 H4 

H1 100 76 83 74 
H2  100 66 58 
H3   100 91 
H4   

 
100 

Tabel 4: De similariteitsindex met een gemiddelde similariteit van 74,6 %. 

                                                           
63 In de profielbeschrijving is dit genoteerd als grof zand. 
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Fig. 44: Staafdiagram van de korrelgrootteverdeling in het referentieprofiel.  

 
Fig. 45: Lijndiagram van de korrelgrootteverdeling in het referentieprofiel. 

 
4.3.2 Zuurtegraad (pH) 
 
De zuurtegraad van alle horizonten ligt boven 7 (pH H2O). In de humeuze horizont ligt deze iets later. 
Het valt op dat in horizont 4 het verschil tussen de gemeten pH waarden in H2O en KCl meer dan 
twee eenheden bereikt. Daar waar dit verschil normaal één eenheid bedraagt. 
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Fig. 46: De zuurtegraad volgens de diepte, per horizont. 

 
4.3.3 Kationenuitwisselingsvermogen (CEC) 
 
De CEC ligt tot driemaal hoger in de zwarte horizont (H1) als in de andere horizonten. Mogelijk is de 
aanwezigheid van organisch materiaal hiervan de oorzaak. 
 

 
Fig. 47: De CEC per horizont. 
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4.3.4 Uitwisselbare basische kationen 
 
Onder de uitwisselbare basische kationen is het vooral Calcium dat een belangrijke rol speelt (fig. 19). 
De hoeveelheid van dit kation is het hoogst in horizont 1 (tot 2,5 maal) terwijl deze de laagste pH 
heeft. Het verloop van de CEC curve wordt bepaald door de waarde van het uitwisselbaar basisch 
kation Ca (fig. 20). 
 

 
Fig. 48: Uitwisselbare basische kationen volgens de diepte. 

 

 
Fig. 49: Verband tussen CEC en uitwisselbare basische kationen in de diepte, per horizont. 
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4.3.5 Totale stikstof (N) 
 
Het stikstofgehalte is het hoogst in de bovenste horizont (H1). Voor de andere horizonten wordt dit 
herleid tot de helft daarvan en de laatste horizont bevat nagenoeg geen stikstof meer. 
 

 
Fig. 50: Stikstofgehalte in de diepte, per horizont. 

 
 

2.4.3.2.4.6 Organische koolstof (C) 
 
Geheel volgens de verwachting is het in de bovenste horizont (H1) dat er organische koolstof 
aanwezig is.  
 

 
Fig. 51: Het organisch koolstofgehalte volgens de diepte, per horizont. 
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4.3.7 Totale fosfor (Pt), anorganische fosfor (Pa) en organische fosfor (Po) 
 
Het totaal fosforgehalte ligt in de bovenste horizont heel hoog, tot 4751 mg/kg. Het gehalte daalt 
sterk (tot een kwart) in horizont twee. In horizont vier bedraagt dit nog slechts 93 mg/kg. 
De verhouding organische fosfor/totale fosfor neemt dan weer toe in de diepte. Dit heeft 
hoofdzakelijk te maken met de hogere absolute waarden van totale fosfor. 
 

 
Fig. 52: fosforgehalte volgens de diepte, per horizont. 

 
Fig. 53: De verhouding tussen organische en totale fosfor volgens de diepte, per horizont. 

30 78 88 100
H1 H2 H3 H4

Tot P2O5 mg/kg 4751 1025 648 93
Inorg P2O5 mg/kg 4696 984 589 78
Org P2O5 mg/kg 55 41 59 14

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Fo
sf

aa
tg

eh
al

te
 (m

g/
kg

) 

Diepte (cm) en horizonten (H) 

Fosforgehalte per horizont 

Tot P2O5 mg/kg

Inorg P2O5 mg/kg

Org P2O5 mg/kg

H1 H2 H3 H4
P2O5org/P2O5tot (%) 0,01 0,04 0,09 0,15

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

P 2
O

5o
rg

/P
2O

5t
ot

 (%
) 

Diepte (cm) en horizonten (H) 

Verhouding P2O5org/P2O5tot per horizont 

P2O5org/P2O5tot (%)



Het archeologisch onderzoek van het Kristus-Koningplein te Ekeren  
 

  

 103 

4.3.8 Dithioniet extraheerbaar ijzer (Fe), aluminium (Al) en Silicium (Si) 
 
De hoogste waarde ligt bij het DCB ijzer. De waarden zijn van dezelfde grootte orde in horizonten 1, 2 
en 3. De roestbruine kleur van de horizonten 2 en 3 bevestigen dit beeld. 
 

 
Fig. 54: DCB extraheerbaar ijzer, aluminium en silicium volgens de diepte, per horizont. 

 
4.3.9 Oxalaat extraheerbaar ijzer (Fe), aluminium (Al) en Silicium (Si) 
 
De waarden van oxalaat extraheerbaar ijzer zijn het hoogst van allemaal en verminderen met de 
diepte om uiteindelijk bijna tot nul herleid te worden in horizont 4. 
 

 
Fig. 55: Oxalaatextraheerbaar ijzer, Aluminium en silicium volgens de diepte, per horizont. 
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4.3.10 C/N verhouding 
 
Om de koolstof/stikstof verhouding te bepalen is enkel de bovenste horizont bruikbaar omdat er in 
de andere horizonten geen organische koolstof aanwezig is. Volgens de gegevens zou het moeten 
gaan om een Moder (half-ruwe humus). De pH ligt dan tussen 5 en 6 wat niet strookt met de pH 
waarde in deze horizont (tabel 5). 
 

 
Fig. 56: C/N verhouding per horizont. 

 
Humustype C/N verhouding pH Vegetatie 

Ruwe humus (Mor) > 20 3,5 tot 4,5 Naaldhout 
Half-ruwe humus (Moder) Tussen 12 en 20 5 tot 6 Loofhout 
Zachte humus (Mull) < 12 rond 7 Weiden, akkers 

Tabel 5: Terrestrische humustypes en hun relatie met C/N verhouding, pH en vegetatie. 

 
4.3.11 Graad van verzadiging 
 
Alle horizonten worden gekenmerkt door een hoge basenverzadiging. Deze waarden gaan mee met 
de pH (H2O).  Voor een pH tussen 7,0 en 8,5, zoals hier het geval is geldt 100% basenverzadiging, met 
een dominantie van Ca. Dit klopt volgens de metingen. 
 
 
4.3.12 Bodemkleur 
 
Voor wat betreft de bodemkleur zijn het vooral de bovenste horizont (H1) en horizont 2 die 
interessant zijn.  
De donkere grijsachtig bruine kleur in de bovenste horizont wordt waarschijnlijk bepaald door 
aanwezigheid van organisch materiaal terwijl in de tweede horizont vooral het ijzer een grote rol 
speelt. 
 

H1 H2 H3 H4
C/N 18,25 0 0 0
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H1 = zeer donker grijsachtig bruin (10YR 3/2) 
H2 = sterk bruin (7,5 YR 4/6) 

 
Fig. 57: Basenverzadiging per horizont. 

 
4.4 De micromorfologie 
 
De micromorfologische analyse is gericht op het beantwoorden van volgende vragen: 

1. gaat het om een ploeglaag? 
2. Welke zijn de micromorfologische karakteristieken ervan? 

 

 
Fig. 58: Slijpplaatje van Ap1 (H1) met overzicht van de grondmassa met grove fragmenten(slijpplaatje 

n° 36275). 
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4.4.1 Waarnemingen 
 
- grof/fijn gerelateerde verdeling: monisch tot enaulisch. 

- Grove fractie: voornamelijk kwarts, enkele gesteentefragmenten, opake korrels, muscoviet, 
biotiet, glauconiet, hoornblende, toermalijn. Verspreide grove zandkorrels en op zijn minst 
één spons spicule. 
- Fijne fractie: donker, fijn materiaal, meestal microgranulair. 

- pedokenmerken: grote aggregaten/nodule met hoog kleigehalte en onregelmatige maar scherpe 
grenzen, voornamelijk enkelvoudig gespatieerde porfierisch grof/fijn gerelateerde verdeling, niet 
duidelijk anorthisch betreffende de korrelgrootteverdeling van de grove fractie. Helder geelachtig 
bruine klei met ongedifferentieerd b-maaksel, veelal met zones met variabele concentratie van 
Fe(ijzer)/Mn(mangaan) oxides. Enkele bevatten grote houtskoolfragmenten (36275_2, fig. 30; één 
gefragmenteerd, 36275_4, fig. 34); een groot opaak fragment bedekt door dezelfde oranje-bruin fijn 
material; een groot donker, leemrijk fragment, met zwak puntgewijs gespikkeld b-maaksel, grote 
onregelmatige holtes of vervormde gangen, donker hypohuidje; verspreide houtskool fragmenten. 
 

4.4.2 Interpretatie 
 
Het voorkomen van het fijn materiaal (36275_5, fig. 35) past bij een ploeglaag. Ook de 
aggregaten/nodules (36275_1, fig. 28; 36275_2, fig. 30) en fragmentatie van nodules (36275_4, fig. 
34) mogelijk afkomstig van het onderliggend materiaal, door beploeging. Interessant zou zijn om te 
zien of het materiaal beneden dezelfde apecten vertoont als deze aggregaten/nodules. Het donker 
isotroop fragment (36275_3, fig. 32) is ook een exotisch element.  
 
 

 
Fig. 59: Aggregaat/nodule met hoog gehalte aan helder geelachtig bruine klei en zones met 

concentraties aan Fe/Mn oxides (36275_1). 
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Fig. 60: idem in XPL met ongedifferentieerd b-maaksel van het fijne materiaal (36275_1x). 

 
Fig. 61: Houtskoolfragment in nodule (36275_2). 

 
Fig. 62: Idem in XPL (36275_2x). 
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Fig. 63: Exotisch element (36275_3). 

 
Fig. 64: Idem XPL (36275_3x). 

 
Fig. 65: Houtskoolfragment mogelijk gebroken door ploegen (36275_4). 
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Fig. 66: Voorkomen van het fijne materiaal (36275_5). 

 
Fig. 67: Idem in XPL (36275_5x). 

 
5. Interpretatie 
 
De veldwaarnemingen geven al veel informatie over het profiel. In combinatie met de fysico-
chemische analyses en het micromorfologisch onderzoek is er een basis voor verdere interpretatie 
èn vraagstelling. 
 
Horizont 1 is een zeer donker grijsachtig bruine horizont van ongeveer 50 tot 60 cm dik. Heel 
waarschijnlijk is deze horizont opgebouwd door de aanvoer van materiaal (mogelijk plaggen). Het 
hoge fosforgehalte kan daar een aanduiding voor zijn (4751 mg/kg). Het is de vraag of deze hoge 
waarden mogelijk te wijten zijn aan de geplaveide toestand van het terrein waardoor waterinfiltratie 
beperkt is. Daarnaast wordt de donkere kleur mogelijk bepaald door de aanwezigheid van organisch 
materiaal en de hoge waarden aan ijzer. Het is dus een antropogene laag die mogelijk deels in het 
oorspronkelijke materiaal en deels uit aangevoerd materiaal is opgebouwd. Dit wordt bevestigd door 
het micromorfologisch onderzoek waaruit blijkt dat pedokenmerken wijzen op een ploeglaag. Een 
deel van de ploeglaag bevindt zich in het oorspronkelijke materiaal.  
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Horizont 2 is een sterk bruinrode horizont. Wat korrelgrootte betreft staat deze dichter bij de 
onderkant van de bovenste horizont, duidend op mogelijk hetzelfde materiaal. Er komen af en toe 
schelpen in voor en grote ijzerconcreties (tot 15 cm) (fig. 27). De meeste zijn ovaalvormig en 
breekbaar. Ze zijn gelaagd. Elementen zoals de ijzerconcreties, het voorkomen van schelpen en het 
kalkhoudend zand leunen dicht aan bij het Lid van Merksem. 
 

 
Fig. 68: Stuk ijzerconcretie. 

 
Horizont 3 kan gezien worden als overgangshorizont. Hij vertoont chemische karakteristieken die 
dicht bij horizonten 1 én 2 liggen. De similariteitsindex en de korrelgrootte duiden aan dat deze meer 
aan horizont 4 verwant is. 
 
Horizont 4 is in zijn fysico-chemische samenstelling zowat in alles verschillend, behalve dan dat deze 
ook een hoge pH (H2O) heeft (fig. 15)64. Opmerkelijk is dat deze horizont de op een na hoogste pH 
heeft (pH (H2O) = 7,59). De pH KCl is dan weer het laagst van alle horizonten (= 5,54). 
 
 
6. Besluiten  
 
Door het gecombineerd veld-, fysico-chemisch en micromorfologisch onderzoek wordt het 
antropogene en geologische karakter van de site verklaard: 
a. Het gaat om een sediment dat waarschijnlijk niet van quartaire oorsprong is maar eerder van 
tertiaire oorsprong. Mogelijk gaat het om het lid van Merksem dat behoort tot de Formatie van Lillo. 
Daarvoor zijn verschillende redenen:  

1. het sediment is kalkhoudend,  
2. de bodemvorming is atypisch, 
3. de korrelgrootteverdeling over de horizonten doet niet denken aan een quartaire 
afzetting, 
4. de talrijke, geclusterde schelpenbanken in het sediment, 

                                                           
64 Anderzijds verschilt deze 2 eenheden met de pH KCl. 
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5. het voorkomen van grote ijzerconcreties (tot 15 cm), 
6. de variatie aan mineralen waaronder muscoviet, biotiet, glauconiet, hoornblende en 
toermalijn. 

b. de antropogene bodem is ongeveer 50 tot 60 cm dik. De hoge fosforgehaltes (tot 4751 mg/kg) 
wijzen op een mogelijke aanvoer van plaggen of andere bemesting. In een eerste fase is in het 
moedermateriaal geploegd waarna er geleidelijke aanvoer van materiaal is gekomen.  
 
Ekeren is een voorbeeld van een landelijke context in stedelijk gebied. Door het plaveien op het 
bestaand loopvlak is de bodem en ook de bodeminformatie goed bewaard gebleven. Dergelijk 
verzegelde contexten zijn unieke plaatsen waaruit ondanks hun grootte veel meer informatie kan 
gewonnen worden dan vooraf wordt aangenomen (cfr. Berchem, Frans van Hombeeckplein65). 
  

                                                           
65 Smeets 2012: 11-18. 



Het archeologisch onderzoek van het Kristus-Koningplein te Ekeren  
 

  

 112 

 
 



Het archeologisch onderzoek van het Kristus-Koningplein te Ekeren  
 

  

 113 

Bijlage 9 Bodemanalyses 
 

Textuur totale grond (%): alle fracties (tot zand in µm, vanaf grind in mm) 
Labnr. Prof. Hor. 

 
2- 10- 16- 20- 32- 50- 63- 90- 125- 180- 250- 355- 500- 710- 1000- 1400- 2- 2,8- 4- 5,6- 8- 11,2- 

 

   

< 2 
µm 10 µm 

 16 
µm 

 20 
µm 

 32 
µm 

 50 
µm 

 63 
µm 90 µm 

125 
µm 

180 
µm 

250 
µm 

355 
µm 

500µ
m 

710µ
m 

1000µ
m 

1400µ
m 

2000µ
m 

2,8m
m 4mm 

5,6m
m 8mm 

11,2m
m 16mm 

>16m
m 

12/40
9 OSL H1 2,5 1,1 0,7 0,6 1,6 2,3 3,1 2,1 24,9 34,7 9,8 8,3 6,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12/41
0a OSL H2 0,6 0,7 0,0 0,0 0,5 0,7 1,4 0,9 14,7 26,2 14,3 19,2 15,5 4,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12/41
0b OSL H3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 1,1 1,5 34,6 48,7 5,4 2,5 3,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12/41
1 OSL H4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,7 41,2 52,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Chemische analyses 

 

Labnr. Prof. 
Diepte 
(cm) Hor. 

       
Kjeldahl W.B. Tot Inorg Org DCB DCB DCB Oxal Oxal Oxal 

    
pH H2O pH KCl CEC Na K Ca Mg N OC P2O5 P2O5 P2O5 Al Fe Si Al Fe Si 

    
1:2,5 1:2,5 

cmolc/k
g 

cmolc/k
g 

cmolc/k
g 

cmolc/k
g 

 
cmolc/k

g % % mg/kg mg/kg mg/kg % % % % % % 

12/409 OSL 30  H1 7,41 6,45 7,16 0,12 0,21 6,09 0,09 0,02 0,4 4751 4696 55 0,06 0,80 0,12 0,05 0,48 0,01 
12/410

a OSL 78 H2 7,56 6,39 2,30 0,03 0,10 2,54 0,05 0,01 <0,1 1025 984 41 0,05 0,97 0,11 0,02 0,17 <0,01 
12/410

b OSL 88 H3 7,60 6,31 2,54 0,09 0,10 2,34 0,05 0,01 <0,1 648 589 59 0,02 0,70 0,10 0,02 0,09 <0,01 

12/411 OSL 100 H4 7,59 5,54 2,02 0,05 0,08 1,70 0,04 <0,01 <0,1 93 78 14 0,01 0,14 0,12 0,01 0,01 <0,01 
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Bijlage 10 Micromorfologie 
 
Algemene gegevens OSL profiel (staal nr. 36275) 
 
1. Staalnemer(s) :   Ludo Fockedey. 
2. Staalnummer :  OSL profiel – 1. 
3. Spoornummer :  - 
4. Datum :   Dinsdag, 20.12.2011. 
5. Tijdstip :   16:57 u. 
6. Site nr. :   2011-445. 
7. Site naam :   Ekeren-Kristus Koningplein. 
8. Coördinaten :  51°16'41.95"N ; 4°25'10.84"O. 
9. Hoogteligging :  7 m TAW. 
10. Doel :   Bodemanalyse en micromorfologie. 
11. Profielstaalnameplaats : Onderkant van de bewerkingslaag. 
 
profieloverzicht met locatie staalname 
 

 
 

 

1 



Het archeologisch onderzoek van het Kristus-Koningplein te Ekeren  
 

  

116 
 

Beschrijving en interpretatie (Vera Marcelino & Florias Mees) 
 
Question: plough layer? 
Description: 

- c/f rd: monic to enaulic; 
- coarse fraction: mainly quartz, 
some rock fragments, opaque 
grains, also muscovite, biotite, 
glauconite, hornblende, 
tourmaline, sand with scattered 
coarse sand grains, at least one 
sponge spicule; 
- fine fraction: dark fine material, 
mostly microgranular; 
- pedofeatures: large 
aggregates/nodule with high clay 
content and irregular but sharp 
boundaries, predominantly single-
spaced porphyric c/f rd, not 
clearly anorthic for the grain size 
distribution of coarse fraction, 
limpid yellowish brown clay with 
undifferentiated b-fabric, 
commonly containing zones with 
variable concentration of Fe/Mn 
oxides, some contain large 
charcoal fragments (36275_2; 
one fragmented, 36275_4); one 
large opaque fragment covered 
by same orange-brown fine 
material; one large dark, silt-rich 
fragment, with weak stipple-
speckled b-fabric, large vughs or 
deformed channels, dark hypocoating; scattered charcoal fragments 

 

Comments: Appearance of the fine material (36275_5) is compatible with a plough layer. 
Also the aggregates/nodules (36275_1, 36275_2) and fragmentation of nodules (36275_4) 
probably derived from the underlying material by ploughing. It could be interesting to see if 
the material below has the same aspect as these aggregates/nodules. The dark isotropic 
fragment (36275_3) is also an exotic element. 
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Afbeeldingen 
 
Picture Sample Feature 
36275_1 2011-445 Aggregate/nodule with high content of limpid yellowish 

brown clay and containing zones with variable 
concentration of Fe/Mn oxides 

36275_1x 2011-445 Idem in XPL, showing undifferentiated b-fabric of the fine 
material 

36275_2 2011-445 Charcoal fragment inside nodule 

36275_2x 2011-445 Idem in XPL 

36275_3 2011-445 Exotic element 

36275_3x 2011-445 Idem in XPL 

36275_4 2011-445 Charcoal fragment, probably broken by ploughing 

36275_5 2011-445 Appearance of the fine material 

36275_5x 2011-445 Idem in XPL 
 

    
36275_1      36275_1x 

    
36275_2      36275_2x 
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36275_3      36275_3x 
 

 
36275_4 

    
36275_5      36275_5x 
 
 

 



Het archeologisch onderzoek van het Kristus-Koningplein te Ekeren

Bijlage 11 Ceramiekcatalogus
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Grijs aardewerk

120

1
1. 2011-445-19-CE-5

2. cfr. r-twe-nt

3. dubbelbak

4. grijs aardewerk

5

6

7 mogelijk gemaakt in veldoven

1
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2
1. 2011-445-19-CE-6
2. g-kan-?
3. kan
4. grijs aardewerk
5
6
7 grote waterkan

3
1. 2011-445-19-CE-9
2. g-kom-18
3. kom
4. grijs aardewerk
5
6
7

4
1. 2011-445-19-CE-10
2. g-kom-?
3. kom
4. grijs aardewerk
5
6
7

4

3

2
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5
1. 2011-445-19-CE-7
2. cfr. g-pot-4
3. pot
4. grijs aardewerk
5
6
7

6
1. 2011-445-19-CE-8
2. cfr. g-pot-5
3. pot
4. grijs aardewerk
5
6
7

7
1. 2011-445-19-CE-37
2. pi-be?
3. beker?
4. Pingsdorftype aardewerk
5
6 loodglazuur
7

Pingsdorftype aardewerk

7

6

5
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8
1. 2011-445-19-CE-26
2. r-bak?
3. bakpan
4. rood aardewerk
5
6
7

9
1. 2011-445-19-CE-27
2. r-bak?
3. bakpan
4. rood aardewerk
5
6
7 sporen van verhitting

10
1. 2011-445-19-CE-29
2. r-bak?
3. bakpan
4. rood aardewerk
5
6
7

Rood-wit aardewerk

10

9

8
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11
1. 2011-445-19-CE-3
2. w-bor-7
3. bord
4. wit aardewerk
5
6
7

12
1. 2011-445-19-CE-1
2. r-gra-nt
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur met ijzerpsikkels
7

13
1. 2011-445-19-CE-4
2. r-gra?
3. grape
4. wit aardewerk
5
6 loodglazuur, reductiegroen
7 glazuur extreem craquelé

13

12

11
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14
1. 2011-445-19-CE-11
2. r-gra-75
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur met enkele ijzerspikkels
7 roetsporen

15
1. 2011-445-19-CE-12
2. r-gra-28
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

1

14

15
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16
1. 2011-445-19-CE-13
2. r-gra-75
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

17
1. 2011-445-19-CE-14
2. cfr. r-gra-27 variatie
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

18
1. 2011-445-19-CE-15
2. r-gra-75
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

18

17

16
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19
1. 2011-445-19-CE-16
2. r-gra?
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

20
1. 2011-445-19-CE-17
2. cfr. r-gra-73
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

21
1. 2011-445-19-CE-19
2. r-gra?
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

21

20

19
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22
1. 2011-445-19-CE-20
2. r-gra?
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

23
1. 2011-445-19-CE-21
2. r-gra?
3. grape?
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

24
1. 2011-445-19-CE-25
2. r-gra?
3. grape?
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 sporen van verhitting?

24
23

22
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25
1. 2011-445-19-CE-33
2. r-gra?
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

26
1. 2011-445-19-CE-38
2. r-gra?
3. grape
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

27
1. 2011-445-19-CE-30
2. r-kom-?
3. kom
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

27

26

25
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28
1. 2011-445-19-CE-32
2. r-kom?
3. kom
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

29
1. 2011-445-19-CE-2
2. cfr. r-pot-21
3. pot
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur

7

29

28
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30
1. 2011-445-19-CE-22
2. cfr. r-stk-5
3. steelkom
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

32
1. 2011-445-19-CE-24
2. r-stk?
3. steelkom
4. rood aardewerk
5
6
7 roetsporen

31
1. 2011-445-19-CE-23
2. r-stk?
3. steelkom
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

33
1. 2011-445-19-CE-28
2. r-stk?
3. steelkom
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen

33

32

31

30
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Grijs aardewerk

34
1. 2011-445-67-CE-7
2. cfr. g-kom-30
3. kom
4. grijs aardewerk
5
6
7

35
1. 2011-445-67-CE-3
2. g-pot-nt
3. pot
4. grijs aardewerk
5
6
7

35
34
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Rood aardewerk

36
1. 2011-445-67-CE-4
2. r-bak?
3. bakpan
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7 roetsporen en kookresten

37
1. 2011-445-67-CE-5
2. r-bak?
3. bakpan/teil
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

37

36
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38
1. 2011-445-67-CE-8
2. r-bak?
3. bakpan/teil
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

39
1. 2011-445-67-CE-1
2. r-kan-?
3. kan
4. rood aardewerk
5
6 spaarzaam loodglazuur, reductiegroen
7

39

38
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40
1. 2011-445-67-CE-2
2. r-ver?
3. vergiet
4. rood aardewerk
5
6 loodglazuur
7

41
1. 2011-445-67-CE-9
2. s2-kan-34
3. kan
4. steengoed met glazuur
5
6 zoutengobe
7

Steengoed

41
40
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