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1 Inleiding

Van maandag 4 juli tot vrijdag 29 juli 2005 
voerde het VIOE een beperkt archeologisch 
noodonderzoek uit op een terrein, gelegen op 
de hoek van de Driekruisenstraat, de Sacra-
mentstraat en de Henisstraat te Tongeren en 
met kadastergegevens Tongeren, Afdeling 7, 
sectie A, nrs. 354/M3, 354/A4, 354/Z3, 352/
B2, 352/02/M, 352/02/N en 353/E (fig. 1). 
Reeds geruime tijd bestonden plannen om 
op dit terrein na afbraak van de bestaande 
gebouwen een complex van 45 appartemen-
ten en 4 commerciële ruimten aan te leggen. 
Bij herhaling had het VIOE de stedelijke, pro-
vinciale en Vlaamse diensten erop gewezen 
dat dit terrein een zeldzaam stukje originele 
Romeinse topografie vertegenwoordigt, in 
een zone van het Romeinse noordoostelijke 
grafveld, die in de 19de eeuw al grotendeels 
aan zandwinning ten prooi was gevallen. Het 
VIOE deed dat onder meer naar aanleiding 
van de herziening van het BPA en de ver-
lening van de bouwvergunning. Toch is het 
niet gelukt op voorhand afspraken te maken, 
waardoor een archeologisch onderzoek in 
de planning van de werken had opgenomen 
kunnen worden. Dat het uiteindelijk toch nog 
tot een noodopgraving is gekomen, is te dan-
ken aan de inzet en het wederzijdse begrip 
van velen. In extremis konden medewerkers 
van het VIOE, van de toenmalige Afdeling 
Monumenten en Landschappen en vertegen-
woordigers van de architect, de projectont-
wikkelaar en de aannemer een voor alle par-
tijen aanvaardbaar compromis bereiken. In 
een café aan de overkant van het bewuste 
terrein aan de Driekruisenstraat, spraken 
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zij af dat de medewerkers van het VIOE hun 
opgravingswerk tijdens het bouwverlof zou-
den uitvoeren en dat de projectontwikkelaar 
de graafmachinekosten op zich zou nemen. 
Hieronder volgt een beschrijving van het re-
sultaat van deze afspraak.

Zoals gezegd bevindt het opgravingster-
rein zich op het Romeinse noordoostelijke 
grafveld, net buiten de 2de-eeuwse stads-
muur (fig. 2). In tegenstelling tot wat ver-
wacht werd, kwamen geen graven aan het 
licht, maar wel enkele geïsoleerde kuilen en 

paalkuilen uit de 1ste eeuw en het begin van 
de 2de eeuw en twee spitsgrachten die van 
de 2de-eeuwse omwalling deel uitmaakten. 
Gezien de tijdsdruk was het niet mogelijk 
deze grachten in hun geheel op te graven. De 
interventie bleef beperkt tot het aanleggen 
van één werkvlak en het op twee plaatsen 
machinaal couperen van de grachten. Ook 
werd de vulling van de grachten op die twee 
plaatsen steekproefsgewijs machinaal uitge-
diept, om een hoeveelheid mobiele vondsten 
te kunnen inzamelen.

2 Tongeren, Driekruisenstraat: ligging van  
 het opgravingsterrein ten opzichte van de  
 Romeinse stad (stratennet en de 2de- 
 eeuwse stadsmuur).
 Tongeren, Driekruisenstraat site: location  
 of the excavated plot within the Roman  
 town (street grid and town wall of the 2nd  
 century).
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2 De sporen

2.1 De kuilen

Afgezien van een paalkuil (fig. 3: 5) en 
twee greppelvormige sporen (fig. 3: 4 en 6), 
waarin uiteraard geen enkele samenhang te 
herkennen is, zijn uit de 1ste eeuw en het 
begin van de 2de eeuw slechts drie kuilen 
aangetroffen (fig. 3: 1, 2 en 3). De paalkuil 5 
meet ca. 30 x 40 cm en heeft een geelbruine 
vulling van zandleem en wat houtskoolfrag-
menten. Zowel greppel 4 als greppel 6 heeft 
een vulling van geelbruine zandige leem met 

houtskoolfragmenten. Kuil 1 is cirkelvormig 
in plattegrond en heeft een komvormige 
doorsnede (fig. 3: 1 en fig. 4). De doormeter 
bedraagt ca. 2,50 m, de bewaarde diepte ca. 
0,50 m. Twee opvullingslagen zijn herken-
baar, een ca. 10 cm dikke, geelkleurig zan-
dige laag 1 met houtskoolfragmenten wordt 
afgedekt door een ca. 40 cm dikke, grijze 
laag 2 van zandige leem die eveneens met 
houtskoolfragmenten bevat. Kuil 2 (fig. 3: 2 
en fig. 5) heeft een onregelmatig langwer-
pige plattegrond met een minimale lengte 
van ca. 3 m en een komvormig profiel met 
een bewaarde diepte van ca. 0,40 m. Hij 
heeft twee opvullingslagen, een ca. 20 cm 
dikke, geelgrijze laag 1, met zandige leem 
en houtskoolstippen en een ca. 20 cm dikke, 
grijze laag 2, eveneens met zandige leem en 
houtskoolstippen. Hij wordt doorsneden door 
kuil 3 (fig. 3: 3 en fig. 5), een rechthoekige 
uitgraving van ca. 1 x 0,75 m, met een diepte 
van ca. 0,30 m, met rechte wanden en een 
vlakke bodem. De vulling bestaat uit donker-
bruingrijze zandige leem, veel houtskool en 
verbrande leem.

In twee opzichten zijn deze sporen inte-
ressant. Op de eerste plaats wijzen ze erop, 
dat zowel de vroege militaire aanwezigheid 
als de latere stedelijke bewoning van de 

3 Tongeren, Driekruisenstraat: overzichtsplattegrond van de sporen:  
 A: erosiegeul; B: Romeinse kuilen en 2de-eeuwse stadsgrachten;  
 C: secundaire Romeinse of post-Romeinse gracht; D: 19de- of 20ste- 
 eeuwse vergravingen.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: general plan of the features: A:  
 eroded gully; B: Roman pits and ditches of the 2nd century; C:  
 secondary Roman or post-Roman ditch; D: excavations of the 19th  
 and 20th century.

4 Tongeren, Driekruisenstraat: vlak en  
 doorsnede van spoor 1.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: plan  
 and section of feature 1.
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nabijgelegen, meest noordoostelijke stra-
tenblokken zich voor de aanleg van de 2de-
eeuwse stadsmuur tot in deze zone uitstrek-
ten2. Op de tweede plaats zijn de dateerbare 
vondsten die we eruit konden inzamelen een 
terminus post quem voor de aanleg van de 
spitsgrachten en bijgevolg ook voor de bouw 
van de stadsmuur in deze sector.

2.2 De spitsgrachten

Het grootste deel van de opgegraven 
zone wordt door twee monumentale spits-
grachten ingenomen (fig. 3: 7 en 8 en fig. 
6-12). Ze zijn van noord naar zuid over een 
afstand van ongeveer 48 m te volgen. Onge-
veer halverwege dit traject vertonen ze een 
zwakke knik, bij de westelijke iets meer uit-
gesproken dan bij de oostelijke. De verkla-
ring hiervoor ligt ongetwijfeld in het feit dat 
de 2de-eeuwse stadsmuur ter hoogte van de 
meest nabijgelegen toren van de stadsmuur 
een gelijkaardige knik maakt (fig. 2).

De westelijke spitsgracht, spoor 7, heeft 
op het opgravingsvlak op zijn meest noor-
delijke punt een breedte van 9 m en ver-
smalt op zijn meest zuidelijke punt tot een 
breedte van 6,5 m. In de noordelijke door-
snede is hij 2,50 m diep, in de zuidelijke 
doorsnede bedraagt de diepte nog slechts 
1,50 m. De fors uitgegraven spits met vlak-
ke bodem in het noordelijke profiel is in het 
zuidelijke tot een flauwe komvormige uit-

graving herleid. In beide coupes is nog goed 
het verschil te zien tussen de bruin, zwart 
en wit gekleurde, dunne inspoelingslaagjes 

5 Tongeren: Driekruisenstraat: vlak en  
 doorsnede van spoor 2 en spoor 3.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: plan  
 and section of feature 2 and feature 3.

6 Tongeren, Driekruisenstraat: doorsneden doorheen de 2de-eeuwse stadsgrachten: A: se- 
 cundaire Romeinse of post-Romeinse gracht; B: opvullingspakket van de 2de-eeuwse  
 stadsgrachten; C: inspoelingslagen van de 2de-eeuwse stadsgrachten; D: 19de en 20ste- 
 eeuwse zand- en kleigroeve. 
 Tongeren, Driekruisenstraat site: sections of the ditches of the 2nd century: A: secondary  
 Roman or post-Roman ditch; B: filling of the ditches of the 2nd century; C: sediments on  
 the bottom of the ditches of the 2nd century; D: sand and claypits from the 19th and 20th  
 century.

2 Sporen van vroege be-
woning ten oosten van de la-
tere 2de-eeuwse stadsmuur 
werden in het verleden ook 
al aan de Jaminéstraat vast-
gesteld (Vanvinckenroye 
1995a, 153-156 en Vander-
hoeven et al. 1995/1996, 
92-93).



Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Driekruisenstraat te Tongeren

73

onderin (uit de tijd toen de gracht nog maar 
pas was uitgegraven en er zich nog geen ve-
getatie in had kunnen ontwikkelen) en het 
grijsbruine opvullingspakket bovenin (uit de 
tijd toen hij weer werd dichtgegooid). Een 
vergelijking van het vlak en de twee coupes 
toont aan dat deze spitsgracht van noord 
naar zuid smaller en minder diep wordt. 
Mogelijk zet deze tendens zich buiten het 
opgravingsterrein in zuidelijke richting ver-

der. Dat zou dan betekenen dat hij ergens 
ten zuiden van het onderzochte areaal on-
derbroken wordt. Dat gebeurde misschien 
ter hoogte van de toren die zich ten zuid-
westen van de opgraving in de 2de-eeuwse 
stadsmuur bevindt (fig. 2). Aan de stadszij-
de mondt een oost-westverlopende straat 
van het stedelijke stratennet op deze toren 
uit. Mogelijk bevond zich daar een doorgang 
naar buiten, een hypothese die alleen ge-
test kan worden door - wanneer zich in de 
toekomst ooit de gelegenheid voordoet - de 
grondvesten van de toren bloot te leggen. 
Het is alleszins merkwaardig dat de huidige 
Sacramentstraat, de oude verbinding van 
Tongeren met Henis, voor een stuk vrijwel 
parallel met de hoger vermelde Romeinse 
oost-westgerichte straat verloopt en haar 
tracé ongeveer ter hoogte van de toren met 
hypothetische doorgang als het ware over 
de Romeinse spitsgracht verderzet.

De oostelijke spitsgracht, spoor 8, heeft 
op het opgravingsvlak op zijn meest noor-
delijke punt een breedte van 9,50 m en op 
zijn meest zuidelijke punt een breedte van 
8 m. In zijn noordelijke doorsnede bedraagt 
de diepte 3 m en in zijn zuidelijke doorsnede 
3,50 m. Ook in deze grachtprofielen is dui-
delijk het verschil te zien tussen de afwis-
selend donkergekleurde lemige en lichtge-
kleurde zandige inspoelingslaagjes onderin, 
en het egaal grijsbruine opvullingspakket 
bovenin. Bovendien vertonen zowel het vlak 
als de profielen van de oostelijke gracht aan 
hun westelijke zijden een secundaire gracht 
met komvormig profiel (spoor 9). De breed-
te varieert van 4 m in het noordelijke tot 
1,75 m in het zuidelijke profiel. De diepte 
bedraagt in het noordelijke profiel ca. 75 cm 
en in het zuidelijke ca. 40 cm. Datering noch 
functie van deze brede greppel zijn bekend. 
In tegenstelling tot de westelijke gracht 
wordt de oostelijke binnen het opgravings-
areaal van noord naar zuid niet smaller of 
minder diep. Dat kan echter ten zuiden van 
de opgraving alsnog het geval zijn. Het is 
zelfs te verwachten, aangezien de zich aan-
kondigende onderbreking in de westelijke 
gracht anders niet te verklaren is en zelfs 
zinloos zou zijn. Ze heeft dan immers geen 
enkele functie.

Volledigheidshalve voegen we aan dit 
overzicht nog toe dat een oude erosiegeul of 
beek het terrein van oost naar west door-
kruist (fig. 3: 10).

7 Tongeren, Driekruisenstraat: overzicht van het opgravingsterrein  
 met het tracé van de 2de-eeuwse stadsgrachten.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: view of the excavated plot with  
 the ditches of the 2nd century.

8 Tongeren, Driekruisenstraat: noordelijke doorsneden van de 2de- 
 eeuwse stadsgrachten.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: northern sections of the ditches of  
 the 2nd century.
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9 Tongeren, Driekruisenstraat: noordelijke doorsnede van de weste- 
 lijke 2de-eeuwse stadsgracht.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: northern section of the western  
 ditch of the 2nd century.

10 Tongeren, Driekruisenstraat: noordelijke  
 doorsnede van de westelijke 2de-eeuwse  
 stadsgracht: detail van de inspoe- 
 lingslaagjes op de bodem. 
 Tongeren, Driekruisenstraat site: northern  
 section of the western ditch of the 2nd  
 century: detail of the sediments on the  
 bottom of the ditch.

12 Tongeren, Driekruisenstraat: noordelijke doorsnede van de ooste- 
 lijke 2de-eeuwse stadsgracht.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: northern section of the eastern  
 ditch of the 2nd century.

11 Tongeren, Driekruisenstraat: noordelijke  
 doorsnede van de oostelijke 2de-eeuwse  
 stadsgracht: detail van de inspoe- 
 lingslaagjes op de bodem.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: northern  
 section of the eastern ditch of the 2nd  
 century: detail of the sediments on the  
 bottom of the ditch.
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3 De vondsten

3.1 catalogus

3.1.1 Metaal

3.1.1.1 Munten (Johan van Heesch)

1. Augustus voor Tiberius, as, Lyon, 10-14 
n.Chr., RIC 245 (type), sterk gecorrodeerd.
Kz.: Altaar van Lyon (nauwelijks te onder-
scheiden).
Spoor 2, laag 2.

2. Antoninus Pius, denarius, Rome, 140 
n.Chr., RIC 73 (buste c, variante: drapering 
op linker schouder), BMC 214 (variante), 
3,13 gr., ongesleten.
Vz.: ANTONINVS AVG PI-VS PPTRP COS III, 
gelauwerd borstbeeld met drapering op de 
linker schouder, naar rechts.
Kz.: ITA-LIA, Italia met hoorn des over-
vloeds en scepter, zittend op een globe naar 
links. 
Spoor 7, laag 2.

3. Onbeslagen rond plaatje (muntplaat-
je?), koperlegering, 16,4 mm diameter, 2,2 
mm dikte, 2,78 gr., gecorrodeerd.
Post-Romeins of muntplaatje voor valse 
denarii?3

Spoor 7, laag 2.

4. Onbeslagen rond plaatje (muntplaat-
je?), koperlegering, 16,7 mm diameter, 3,1 
mm dikte, 4,62 gr., licht gecorrodeerd.
Post-Romeins of muntplaatje voor valse de-
narii?
Spoor 8, laag 2.

3.1.1.2 Brons

5. Doorboord bronzen blokje met driehoe-
kige doorsnede. Miniatuurbijl?
Spoor 8, laag 2. Fig. 13: 5.

6. Nietje met afgebroken punt. Versie-
ringspatroon van concentrische cirkels en 
puntenlijn. Riemversiering van paardentuig. 
Zie Nicolay 2007, fig. 4, nrs 15-17 voor en-
kele recent afgebeelde vergelijkingsstukken 
uit Bataafs gebied, daar in de 2de en 3de 
eeuw gedateerd.
Spoor 8, laag 2. Fig. 13: 6.

3.1.1.3 IJzer

7. 14 fragmenten van ijzeren nagels.
Spoor 1, laag 2 (1), spoor 2, laag 1 (2) en 
laag 2 (4), spoor 3 (6) en spoor 7, laag 2 (1).

8. Vierkant ijzeren plaatje, ca. 3 x 3 cm.
Spoor 3.

9. Fragment ijzer.
Spoor 4.

3.1.1.4 Lood

10. Fragment van een drievoudig geplooide 
plaat.
Spoor 8, laag 2.

3.1.2 Glas

11. Wandfragment van een kom (Isings 
1957, type 3). Polychroom gemarmerd glas, 
kobaltblauw met witte en gele lijnen. Date-
ring: ca. -10 - 50.
Spoor 2, laag 2.

12. Randfragment van een kom (Isings 
1957, type 3). Blauwgroen glas. Secundair 
gesmolten. Datering: ca. -10 - 140.
Spoor 3.

13. Fragment vensterglas. Blauwgroen glas.
Spoor 4.

3.1.3 Terra sigillata

14. Wandfragment van een kom (type Drag. 
29). Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: ca. 20-90.
Spoor 7, laag 2.

15. Bodemfragment van een kop (type 
Consp. 14/Ha 7). Baksel: Italisch. Zwaar uit-
gesleten stempel: mogelijk L. TAR(quitius)? 
(vgl. OCK, 2040, 5 en 6, doch met andere 
afmetingen). Datering: ca. -15 - 15.
Spoor 1, laag 2. Fig. 13: 15.

16. 2 wandfragmenten van koppen (type 
Drag. 27). Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 
ca. 40 - 100.
Spoor 2, laag 2 (1) en spoor 3 (1).

17. Randfragment van een kop (type Drag. 
33). Baksel: Midden-Gallisch. Datering: ca. 3 Voor muntplaatjes voor denarii, zie Peter 1990.
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13 Tongeren, Driekruisenstraat: vondsten uit de sporen 1, 2, 3, 7 en 8. Schaal 1:3.
 Tongeren, Driekruisenstraat site: finds from the features 1, 2, 3, 7 en 8. Scale 1:3.
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100 - 200.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 17.

18. Randfragment van een bord (type Drag. 
18/31). Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: ca. 
50 - 100.
Spoor 8, laag 2. Fig. 13: 18.

19. Bodemfragment van een bord (type 
Drag. 18/31). Baksel: Midden-Gallisch. Date-
ring: ca. 100 - 200.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 19.

20. Randfragment van een bord (type Drag. 31). 
Baksel: Oost-Gallisch. Datering: ca. 150 - 250.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 20.

21. Wandfragment van een bord (type Drag. 
31). Baksel: Oost-Gallisch. Datering: ca. 150 
- 250.
Spoor 7, laag 2.

22. Randfragment van een kom (type Drag. 
35). Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: ca. 70 - 
100.
Spoor 7, laag 2.

23. Wandfragment van een mortarium (type 
Drag. 45). Baksel: Midden-Gallisch. Datering: 
ca. 150/175 - 200.
Spoor 7, laag 2.

24. 5 wandfragmenten. Baksel: Zuid-Gallisch.
Spoor 2, laag 2 (1), spoor 4 (1) en spoor 7, 
laag 2 (3).

25. Wandfragment. Baksel: Midden-Gallisch.
Spoor 7, laag 2.

3.1.4 Terra rubra

26. Randfragment van een beker (Deru 
1996, type P 13/19). Baksel: oranjerood met 
grijze kern, chamotte en grijze kwartskor-
rels. Rode deklaag op de buitenwand. Date-
ring: ca. -25 - 70.
Spoor 1, laag 2. Fig. 13: 26.

27. Randfragment van een beker (Deru 
1996, type P 1/12). Baksel: Bavay4. Date-
ring: ca. 50 - 150.
Spoor 8, laag 2. Fig. 13: 27.

28. Bodemfragment van een beker (Deru 
1996, P 13/19). Baksel: oranjerood met grij-
ze kern, chamotte en grijze kwartskorrels. 
Rode deklaag op de buitenwand. Datering: 
ca. -25 - 70.
Spoor 1, laag 2. Fig. 13: 28.

29. Wandfragment van een beker. Baksel: 
oranje met enkele kwartskorrels. Gegladde 
en gesmookte buitenwand, versierd met ca. 
1 cm brede kamstreken.
Spoor 1, laag 2. Fig. 13: 29.

30. Wandfragment. Baksel: oranjerood met 
grijze kern, chamotte en grijze kwartskor-
rels. Rode deklaag op de buitenwand.
Spoor 1, laag 2.

31. Wandfragment van een beker. Baksel: 
Bavay.
Spoor 2, laag 2.

32. Wandfragment. Baksel: oranje met 
kwarts en inclusies van ijzeroxide.
Spoor 7, laag 2.

3.1.5 Geverfd aardewerk

33. Randfragment van een beker (Stuart 
1977, type 2). Baksel: Keulen5. Zwarte dek-
laag. Datering: ca. 80 - 200.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 33.

34. Wandfragment. Baksel: Keulen. Oranje 
deklaag.
Spoor 2, laag 2.

35. 3 wandfragmenten. Baksel: Keulen. Zwar-
te deklaag en versierd met zandbestrooiing.
Spoor 2, laag 2 (1), spoor 3 (1) en spoor 7, 
laag 2 (1).

36. 3 wandfragmenten. Baksel: Keulen. 
Zwarte deklaag.
Spoor 7, laag 2.

3.1.6 Gebronsd aardewerk

37. Bodem- en wandfragment van een be-
ker. Baksel: Rues-des-Vignes6.
Spoor 2, laag 2. Fig. 13: 37.

38. Wandfragment. Grijsbruin baksel met 
kwartskorrels.
Spoor 2, laag 2.

4 Brulet et al. 2001, 123 en Willems 2005, 58-59. 
5 Bocquet 1999, 136-156; Bocquet et al. 1992; Höpken 2005, 66; Tomber & Dore 
1998, 57; Vilvorder 1999, 105-108 en Vilvorder & Bocquet 1994.
6 Thuillier 1993 en Deru 2005, 473.
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3.1.7 Gladwandig aardewerk

39. Randfragment van een pot. Baksel: Tienen7.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 39.

40. Bodemfragment. Baksel: oranje met 
kwarts en inclusies van ijzeroxide.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 40.

41. Bodemfragment. Baksel: Tienen.
Spoor 8, laag 2. Fig. 13: 41.

42. 5 wandfragmenten. Baksel: geelbruin, 
met fijne, grijze kwartskorrels gemagerd.
Spoor 1, laag 2.

43. 2 wandfragmenten. Baksel: geelbruin 
met grijze kern, chamotte en grijze kwarts-
korrels.
Spoor 1, laag 2.

44. 6 wandfragmenten. Baksel: Keulen8.
Spoor 2, laag 1 (1) en laag 2 (4) en spoor 3 (1).

45. 5 wandfragmenten. Baksel: Maaslands wit9.
Spoor 2, laag 1 (1), spoor 7, laag 2 (3) en 
spoor 8, laag 2 (1).

46. 11 wandfragmenten. Baksel: Bavay10.
Spoor 2, laag 2 (1), spoor 3 (2), spoor 4 (1) 
en spoor 7, laag 2 (7).

47. 10 wandfragmenten. Baksel: Tienen.
Spoor 6 (1), spoor 7, laag 2 (6) en spoor 8, 
laag 2 (3).

48. 2 wandfragmenten. Baksel: zeepwaar11.
Spoor 7, laag 2.

49. Wandfragment. Baksel: oranje met klei-
ne hoeveelheden kwarts en inclusies van ij-
zeroxide.
Spoor 7, laag 2.

50. Wandfragment. Secundair verbrand.
Spoor 3.

3.1.8 Ruwwandig aardewerk

51. Randfragment van een pot (Stuart 1977, 
type 201A). Baksel: Tongers geoxideerd12.
Spoor 3. Fig. 13: 51.

52. Randfragment van een pot (Stuart 1977, 
type 201A). Baksel: Tongers gereduceerd13.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 52.

53. Bodemfragment. Baksel: oranje met 
lichtgrijze kern, veel kwartskorrels.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 53.

54. Bodemfragment. Baksel: Tongers geoxi-
deerd.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 54.

55. Bodemfragment. Baksel: Tongers geoxi-
deerd.
Spoor 8, laag 2.

56. Bodemfragment van een pot. Baksel: 
Tongers gereduceerd.
Spoor 9.

57. Wandfragment. Baksel: grijswit met en-
kele donkergrijze kwartskorrels. Gesmookte 
buitenwand.
Spoor 1, laag 2.

58. 6 wandfragmenten. Baksel: Tongers ge-
reduceerd.
Spoor 2, laag 2 (2) en spoor 7, laag 2 (4).

59. 5 wandfragmenten. Baksel: Tongers ge-
oxideerd.
Spoor 7, laag 2 (3), spoor 3 (1) en spoor 8, 
laag 2 (1).

60. 2 wandfragmenten. Baksel: Maaslands wit14.
Spoor 3 (1) en spoor 7, laag 2 (1).

61. 4 wandfragmenten. Baksel: Tienen15.
Spoor 7, laag 2.

62. 2 wandfragmenten. Baksel: met geschil-
ferde chamotte16.
Spoor 8, laag 2.

3.1.9 Mortaria

63. Randfragment van een mortarium (Van-
vinckenroye 1991, type 347). Baksel: grof 
gemagerd17. Datering: ca. 50 - 100.
Spoor 2, laag 1. Fig. 13: 63.

7 Hartoch & Martens 2001 en Martens & Willems 2002.
8 Hanut 2001, 247; Höpken 2005, 96 en Willems 2005, 60-61.
9 Brulet et al. 2001, 121-122 en Willems 2005, 62-65.
10 Brulet et al. 2001, 123 en Willems 2005, 58-59.
11 Brulet et al. 2001, 118-119.
12 Martens & Willems 2002, 339-341 en Willems 2005, 79-84.
13 Vanderhoeven et al. 2007.
14 Brulet et al. 2001, 121-122 en Willems 2005, 30-34 en 62-65.
15 Hartoch & Martens 2001 en Martens & Willems 2002.
16 Willems 2005, 40-43.
17 Brulet et al. 2001, 124-125 en Willems 2005, 46-49.
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64. Randfragment van een mortarium (Van-
vinckenroye 1991, type 347). Baksel: Maas-
lands wit18. Datering: ca. 50 - 100.
Spoor 2, laag 2. Fig. 13: 64.

65. Randfragment van een mortarium (Van-
vinckenroye 1991, type 352/353). Baksel: 
Maaslands wit. Datering: ca. 200 - 300.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 65.

66. Randfragment van een mortarium (Stu-
art 1977, type 149). Baksel: Maaslands wit.
Spoor 7, laag 2. Fig. 13: 66.

67. Wandfragment. Baksel: Maaslands wit.
Spoor 2, laag 2.

68. Wandfragment. Baksel: met geschilfer-
de chamotte19.
Spoor 8, laag 2.

3.1.10 Dolia

69. Randfragment van een dolium.
Spoor 2, laag 2. Fig. 13: 69.

70. 22 wandfragmenten.
Spoor 1, laag 2 (7), spoor 2, laag 1 (1) en 
laag 2 (4), spoor 3 (1), spoor 7, laag 2 (5) en 
spoor 8, laag 2 (4).

3.1.11 Amphorae

71. Randfragment van een amphora (type 
D7/11). Datering: ca. 1 - 100.
Spoor 2, laag 2. Fig. 13: 71.

72. Bodemfragment van een amphora (type 
D6A). De punt is sterk afgesleten en daar-
door ingekort. Datering: ca. 1 - 50.
Spoor 1, laag 2. Fig. 13: 72.

73. 4 wandfragmenten van amphorae (type D20).
Spoor 2, laag 1 (1), spoor 7, laag 2 (2) en 
spoor 8, laag 2 (1).

74. Wandfragment van amphora (type 
D7/11). Datering: ca. 1 - 100.
Spoor 8, laag 2.

75. Wandfragment.
Spoor 1, laag 2.

3.1.12 Handgevormd aardewerk

76. Randfragment van een kurkurn.
Spoor 2, laag 2. Fig. 13: 76.

77. Wandfragment van een zoutcontainer 
(Van den Broeke 1995, type Kesteren).
Spoor 2, laag 1.

78. Wandfragment van een handgevormde 
pot. Datering: prehistorisch.
Spoor 8, laag 2.

3.1.13 Bouwmateriaal

79. Fragment verbrande leemwand.
Spoor 2, laag 2.

80. Fragment verbrande leemwand. De bui-
tenkant vertoont een rechte hoek, de bin-
nenkant sporen van vlechtwerk.
Spoor 3.

81. Fragment verbrande leemwand.
Spoor 3.

3.1.14 Muurschildering

82. Fragment beschilderde wandpleister. 
Lichtgrijze mortel en lichtblauwe beschildering.
Spoor 2, laag 2.

3.1.15 Steen

83. Fragment van een vuurstenen kling. Da-
tering: prehistorisch.
Spoor 1, laag 2.

84. Vuurstenen afslag. Datering: prehisto-
risch.
Spoor 3.

3.2 Bespreking

De drie kuilen 1, 2 en 3 zijn de enige spo-
ren die substantieel vondstmateriaal opgele-
verd hebben. Ze getuigen van de bewoning 
op het terrein in de periode vóór de aanleg 
van de 2de-eeuwse stadsmuur. In de overige 
bewoningssporen 4, 5 en 6 is geen of te wei-
nig materiaal gevonden om er beschouwin-
gen over datering en functionele betekenis 
aan te kunnen wijden.

18 Brulet et al. 2001, 121-122 en Willems 2005, 30-34.
19 Willems 2005, 40-43.
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Van spoor 1 heeft alleen laag 2 vond-
sten opgeleverd, 24 in totaal (fig. 13). Het 
ensemble kan in de zgn. Oberadenhorizont, 
de tijd van de kortstondige militaire aanwe-
zigheid in Tongeren omstreeks 10 v.Chr., ge-
dateerd worden. Daarvoor pleiten in de eer-
ste plaats de gestempelde kop Consp. 14 /
Ha 7 (cat. nr. 15) en de amphora van het 
type D6A uit Oost-Italië (cat. nr. 72)20. Maar 
ook de Belgische waar vertoont qua baksel 
en decoratie verwantschap met de Belgische 
waar uit de Oberadenhorizont aan de Kielen-
straat21. Het gaat om een rand-, wand- en 
bodemfragment van een of meer bekers met 
rode deklaag (cat. nrs. 26, 28 en 30) en een 
wandfragment van een beker met gepolijs-
te en bruingesmookte buitenwand (cat. nr. 
29). De zeven gladwandige wandfragmen-
ten (cat. nrs. 42 en 43) en het ruwwandige 
wandfragment (cat. nr. 57) met niet nader te 
identificeren baksels zijn mogelijk mediter-
rane import. Hetzelfde geldt misschien voor 
de zeven doliumfragmenten (cat. nr. 70) en 
het niet nader te identificeren amphorafrag-
ment (cat. nr. 75). Tot slot leverde spoor 1 
nog een ijzeren nagel (cat. nr. 7) en een frag-
ment van een prehistorische vuursteenkling 
op (cat. nr. 83). Dit laatste hoeft ons niet te 
verbazen. In diverse noordelijke zones van 
Romeins Tongeren, waar de ondergrond niet 
zoals in de zuidelijke sectoren uit löss, maar 
uit tertiair zand bestaat, worden resten van 
prehistorische bewoning aangetroffen22.

Van spoor 2 bevatten de beide opvul-
lingslagen materiaal (fig. 13). In de onderste 
laag 1 bevonden zich 8 vondsten: één glad-
wandig fragment in Keuls baksel (cat. nr. 44) 
en één in Maaslands wit baksel (cat. nr. 45), 
een mortarium in grof gemagerd baksel van 
het type Vanvinckenroye 347 (cat. nr. 63), 
een fragment van een dolium (cat. nr. 70), 
van een amphora van het type D20 (cat. nr. 
73) en van een zoutcontainer van het type 
Kesteren (cat. nr. 77). Verder waren twee 
ijzeren nagels in deze laag terechtgekomen 
(cat. nr. 7). In de bovenste laag 2 bevonden 
zich 32 vondsten: een munt van Augustus 
(10-14 n.Chr.) (cat. nr. 1), een waarschijn-
lijk residueel fragment gemarmerd glas van 
een kom van het type Isings 3 uit de eerste 
helft van de 1ste eeuw (cat. nr. 11), drie frag-
menten Zuid-Gallische terra sigillata, waar-
van twee van een Drag. 27 (cat. nrs. 16 en 
24), een fragment terra rubra in het baksel 
van het type Bavay (cat. nr. 31), twee frag-
menten Keuls geverfd aardewerk (cat. nrs. 

34 en 35), drie fragmenten gebronsd aar-
dewerk (cat. nrs. 37 en 38), waarvan twee 
in het baksel van het type Rues-des-Vignes, 
vier gladwandige wandfragmenten in Keuls 
baksel (cat. nr. 44), een gladwandig wand-
fragment in het baksel van het type Bavay 
(cat. nr. 46) en twee ruwwandige wandfrag-
menten in Tongers gereduceerd aardewerk 
(cat. nr. 58), twee mortariumfragmenten in 
Maaslands wit aardewerk, waarvan één van 
het type Vanvinckenroye 347 (cat. nrs. 64 en 
67), vijf fragmenten van dolia (cat. nrs. 69 en 
70), één fragment van een amphora van het 
type D7/11 (cat. nr. 71), een fragment van 
een kurkurn (cat. nr. 76) en voorts een stuk 
beschilderde wandpleister (cat. nr. 82), een 
stuk verbrande leemwand (cat. nr. 79) en 4 
ijzeren nagels (cat. nr. 7). Opvallend is de 
grote fragmentatiegraad en diversiteit van 
dit toch beperkte aantal vondsten. Het ge-
heel lijkt meervoudig verplaatste nederzet-
tingsruis te zijn, daterend uit de tweede helft 
van de 1ste eeuw, mogelijk zelfs nog uit het 
begin van de 2de eeuw.

Spoor 3 bevatte 21 vondsten (fig. 13): 
een gesmolten fragment van een kom van 
het type Isings 3 in blauwgroen glas (cat. 
nr. 12), een fragment van een Drag. 27 in 
Zuid-Gallische terra sigillata (cat. nr. 16) en 
een fragment Keuls geverfd aardewerk (cat. 
nr. 35). Voorts maakten 4 gladwandige frag-
menten in baksels van Keulen, Bavay en van 
een onbekend type, waarvan één secundair 
verbrand, van het ensemble deel uit (cat. 
nrs. 44, 46 en 50), evenals een fragment 
van een ruwwandige pot van het type Stuart 
201A en twee ruwwandige wandfragmenten 
in respectievelijk Maaslands wit en Tongers 
geoxideerd baksel (cat. nrs. 51, 59 en 60). 
Het bevatte verder een doliumfragment (cat. 
nr. 70), twee brokken verbrande leemwand 
(cat. nrs. 80 en 81), zes ijzeren nagels (cat. 
nr. 7), een ijzeren plaatje (cat. nr. 8) en een 
vuurstenen afslag (cat. nr. 84). Deze laatste 
is mogelijk afkomstig van het prehistorische 
nederzettingscomplex uit de noordelijke 
zone van Tongeren. Het Romeinse materiaal 
heeft dezelfde fragmentatiegraad en diver-
siteit en dateert globaal uit dezelfde periode 
als dat van kuil 2, maar moet op grond van 
de stratigrafische positie van kuil 3 ten op-
zichte van kuil 2 iets jonger zijn. Opvallend is 
de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid 
verbrande vondsten. In de vulling was tijdens 
de opgraving al veel houtskool en verbrande 
leem vastgesteld (zie 2.1).

20 Dit amfoortype is voor 
onze streken een zeldzaam-
heid. Waarschijnlijk werd er 
wijn in getransporteerd, al 
is een deel van de amforen 
van dit type ook voor het 
vervoer van vissaus gebruikt 
(Cipriano & Carre 1989, 85-
88 en Martin-Kilcher 1994, 
428-429).
21 Vgl. het aardewerken-
semble van een kuil uit de 
Kielenstraat, gepubliceerd 
in Vanderhoeven et al. 
1992b, 100-102, afb. 10 en 
11 en verder besproken in 
Deru 1996, 356-357.
22 Vynckier et al. 1994 
en 1995.
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Globaal leert ons het materiaal uit kuil 1 
dat de militaire aanwezigheid uit de Obera-
denhorizont zich tot op het opgravingster-
rein heeft uitgestrekt. Kuil 1 is tot nu toe het 
meest noordoostelijke spoor dat aan de ont-
staansfase van de Romeinse stad Tongeren 
kan worden toegeschreven. Kuilen 2 en 3 da-
teren uit de tweede helft van de 1ste eeuw, 
mogelijk zelfs nog uit het begin van de 2de 
eeuw. Ze vormen een terminus post quem 
voor de aanleg van de 2de-eeuwse stads-
muur en spitsgrachten in de noordoostelijke 
sector van de stad.

Het machinaal aanleggen van de coupes 
van deze spitsgrachten gebeurde in lagen 
van 5 à 10 cm. Daardoor konden per coupe 
de vondsten over een sleufbreedte van tel-
kens 2 m ingezameld worden. Op die ma-
nier beschikken we over een representatieve 
steekproef van het vondstmateriaal dat in de 
vullingen van de grachten is terecht geko-
men. Alleen de bovenste vullingen, daterend 
uit de dichtgooifase van de grachten, lever-
den materiaal op. De onderste vullingen, tot 
stand gekomen in een periode die kort op 
de aanleg volgde, bevatten geen mobiele 
vondsten. In principe kan het materiaal uit 
de dichtgooifase ons iets leren over de her-
komst van de grond die voor het opvullen ge-
bruikt werd en over de datering van de bui-
tengebruikstelling van de grachten.

De vulling van de westelijke gracht (spoor 
7) bevatte 62 vondsten (fig. 13). Een munt 
van Antoninus Pius (140 n.Chr.) (cat. nr. 2) 
en een onbeslagen muntplaatje (cat. nr. 3). 
Van de terra sigillatafragmenten waren vijf 
in Zuid-Gallisch, drie in Midden-Gallisch en 
drie in Oost-Gallisch baksel. Het vormenre-
pertorium bevatte een Drag. 29 (cat. nr. 14), 
een Drag. 33 (cat. nr. 17), een Drag. 18/31 
(cat. nr. 19), twee Drag. 31 (cat. nrs. 20 en 
21), een Drag. 35 (cat. nr. 22) en een Drag. 
45 (cat. nr. 23). Van vier fragmenten kon de 
vorm niet meer bepaald worden (cat. nrs. 24 
en 25). Daarmee is chronologisch zowat de 
gehele vroege keizertijd vertegenwoordigd. 
In de steekproef bevonden zich voorts een 
wandfragment in terra rubra (cat. nr. 32), een 
randfragment van een beker van het type 
Stuart 2 in Keuls geverfd aardewerk (cat. 
nr. 33) en vier wandfragmenten in hetzelfde 
baksel (cat. nrs. 35 en 36). Tot het gladwan-
dige aardewerk horen zeven fragmenten in 
het baksel van het type Bavay (cat. nr. 46), 
eveneens zeven in het Tiens baksel (cat. nrs. 

39 en 47), drie in Maaslands wit aardewerk 
(cat. nr. 45), twee in zeepwaar (cat. nr. 48) 
en nog eens twee in een onbekend baksel 
(cat. nrs. 40 en 49). Het ruwwandig aarde-
werk is vertegenwoordigd met vijf fragmen-
ten in Tongers gereduceerd aardewerk (cat. 
nrs. 52 en 58), waaronder een pot van het 
type Stuart 201A, een fragment in Tongers 
geoxideerd aardewerk (cat. nr. 54), vier in 
Tiens (cat. nr. 61), een in Maaslands wit bak-
sel (cat. nr. 60) en een in een onbekend bak-
sel (cat. nr. 53). Het vondstensemble telde 
ten slotte nog fragmenten van mortaria van 
het type Vanvinckenroye 352/353 (cat. nr. 
65) en van het type Stuart 149 (cat. nr. 66), 
vijf fragmenten van dolia (cat. nr. 70), twee 
van amphorae van het type D20 (cat. nr. 73) 
en een ijzeren nagel (cat. nr. 7).

De vulling van de oostelijke gracht (spoor 
8) leverde 23 vondsten op (fig. 13): een on-
beslagen muntplaatje (cat. nr. 4), een frag-
ment van een bord in Zuid-Gallische terra 
sigillata van het type Drag. 18/31 (cat. nr. 
18), een fragment van een beker in Belgische 
waar van het type P 1/12 (cat. nr. 27), drie 
gladwandige fragmenten in Tiens baksel (cat. 
nr. 47) en een in Maaslands wit (cat. nr. 45), 
vier ruwwandige fragmenten in Tongers ge-
oxideerd baksel en in baksel met geschilferde 
chamotte (cat. nrs. 55, 59 en 62), een mor-
tariumfragment in hetzelfde baksel (cat. nr. 
68), vier fragmenten van dolia (cat. nr. 70), 
een van een amphora van het type D20 (cat. 
nr. 73) en een van een amphora van het type 
D7/11 (cat. nr. 74), en een fragment hand-
gevormd aardewerk, mogelijk afkomstig van 
het prehistorische nederzettingscomplex, 
waarvan in de noordelijke sector van de stad 
al eerder resten zijn gevonden (cat. nr. 78). 
Tot het vondstensemble horen ook een door-
boord bronzen blokje met driehoekige door-
snede (cat. nr. 5), een bronzen nietje (cat. nr. 
6) en een geplooid stuk lood (cat. nr. 10). Net 
zoals het vondstensemble uit de westelijke 
gracht dateren de vondsten uit de oostelijke 
uit de gehele vroege keizertijd.

De opvullingslagen van de twee spits-
grachten vertonen een slechts zeer geringe 
densiteit aan vondsten. Bovendien zijn deze 
vondsten sterk gefragmenteerd. Het lijkt 
veelvuldig verplaatste nederzettingsruis van 
de Romeinse stad uit de vroege keizertijd te 
zijn. Opvallend is dat 3de-eeuwse vondsten 
schaars zijn en dat laat-Romeins materiaal 
ontbreekt. Daarmee dringt zich de vraag op 
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of de spitsgrachten niet al vóór of tijdens de 
4de eeuw zijn dichtgegooid. Voor een be-
trouwbaar antwoord moeten we echter over 
veel meer vondsten kunnen beschikken dan 
nu het geval is.

4 De dierlijke resten
(An Lentacker & Anton Ervynck)

De opgraving aan de Driekruisenstraat le-
verde een heel kleine collectie dierenresten 
op, slechts 132 vondsten, waarvan de grote 
meerderheid (92 of 70%) dan nog ondeter-
mineerbaar bleek (tabel 1). Dit materiaal 
werd met de hand ingezameld. Uit aanvul-
lende zeefstalen kwamen geen herkenbare 
dierenresten. In het algemeen blijkt de be-
waringstoestand van de dierlijke vondsten 
op deze vindplaats vrij slecht te zijn.

Uit kuil 1, met aardewerk uit de zgn. 
Oberadenhorizont (omstreeks 10 v.Chr.), 
kwam naast een tandkiem van een varken 
enkel een groot aantal tandfragmenten van 
paard tevoorschijn. Drie tanden zijn min of 
meer volledig bewaard en komen uit een 
bovenkaak. Mogelijk gaat het hier om een 

schedel(fragment), waarvan het bot in de 
bodem is vergaan. Tanden blijken in zandige, 
zure bodems immers steeds weer iets langer 
te bewaren dan beendermateriaal. Of deze 
vondst consumptieafval voorstelt, of op een 
andere manier met de vroege, kortstondige 
militaire aanwezigheid in Tongeren in ver-
band moet gebracht worden, is onduidelijk.

Kuil 2 bevatte, althans qua cultureel mate-
riaal, meervoudig verplaatste nederzettings-
ruis uit de tweede helft van de 1ste eeuw of 
mogelijk nog uit het begin van de 2de eeuw. 
Daarbij hoort ook een aantal dierlijke resten, 
opnieuw een paardentand en wat runderbot-
ten. Bij deze laatste zitten twee stukken van 
hoornpitten, naast acht fragmenten van de 
eerste halswervel (atlas). Mogelijk gaat het 
om resten van één of slechts enkele dieren, 
maar door de sterke fragmentatie is dit niet 
meer te achterhalen. Het lijkt hier in elk geval 
gewoon om keuken- of tafelafval te gaan23.

Kuil 3, die kuil 2 doorsneed, leverde op-
nieuw vondsten uit de tweede helft van de 
1ste eeuw of het begin van de 2de eeuw op. 
Het dierlijk materiaal betreft voornamelijk 
onherkenbare bot- en tandschilfers, naast 

Tabel 1
Tongeren, Driekruisenstraat: inventaris van de handverzamelde dierenresten (aantal vondsten).
Tongeren, Driekruisenstraat site: inventory of the handcollected animal remains (number of 
individual specimens).

spoor 1 2 2 3 4 7 8

laag  laag 1 laag 2     

   

VOGELS   

kip (Gallus gallus f. domestica) - - - - - - 1

   

ZOOGDIEREN   

paard (Equus ferus f. caballus) 9 1 - - 5 - -

varken (Sus scrofa f. domestica) 1 - 1 2 - 1 -

rund (Bos primigenius f. taurus) - 1 10 3 - 1 -

schaap (Ovis ammon f. aries) / geit 
(Capra aegagrus f. hircus)

- - - 2 - - -

rib - groot zoogdier - - - 1 - - -

rib - middelgroot zoogdier - - - - - 1 -

wervel - groot zoogdier - - - - - - -

ongedetermineerde zoogdierresten 25 3 33 19 6 6 0

   

TOTAAL 35 5 44 27 11 9 1 23 sensu Gautier 1987.
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wat vondsten van varken, schaap (of geit) en 
rund. Van deze laatste soort is opnieuw een 
hoornpitfragment aanwezig.

Spoor 4 is het restant van een greppel, 
waarvan de aanleg en de uiteindelijke opvul-
ling niet op basis van de mobiele vondsten 
gedateerd kunnen worden. Gelet op haar 
aanwezigheid tussen de 2de-eeuwse stads-
muur en de daarvoor liggende spitsgrachten 
kan men deze structuur in de 1ste eeuw of 
de eerste helft van de 2de eeuw dateren. De 
vulling bevatte weinig cultureel materiaal, 
maar wel vijf tanden, afkomstig uit de boven-
kaak van een paard. Mogelijk gaat het hier, 
net als bij kuil 1, om een slecht bewaarde 
paardenschedel, waarvan enkel nog de tan-
den overblijven.

In de spitsgrachten (sporen 7 en 8) be-
vindt zich een slechts geringe densiteit aan 
culturele vondsten die wellicht veelvuldig 
verplaatste nederzettingsruis uit de heel 
vroege keizertijd vertegenwoordigen. Mede 
doordat slechts twee coupes per gracht wer-
den aangelegd en niet hun volledige vullin-
gen werden opgegraven, is het aantal dier-
lijke vondsten verwaarloosbaar klein. Het 
gaat om een bot van een rund, een van een 
varken en een skeletelement van een kip. 
Bij het ondetermineerbare materiaal zitten 
opnieuw tandschilfers van grote zoogdieren 
(rund of paard).

Alles samen is de interpretatiewaarde 
van het archeozoölogisch materiaal gering. 
Opvallend is wel dat paardenresten relatief 
vaak voorkwamen. Misschien moeten deze 
vondsten niet geëvalueerd worden binnen 
de problematiek van het al dan niet consu-
meren van paardenvlees in de Romeinse tijd 
te Tongeren24, maar gaat het om resten van 
kadavers die aan de rand van de vroege mi-
litaire en latere stedelijke bewoning werden 
gedeponeerd. Ook de depositie van hoorn-
pitten (die eerder artisanaal dan huishoude-
lijk consumptieafval voorstellen) kan in deze 
interpretatie passen. 

 

5 De plantaardige resten 
(Brigitte Cooremans)

Uit een aantal grondsporen van het ter-
rein aan de Driekruisenstraat werden grond-
monsters van elk ongeveer 10 liter sediment 
genomen. Ze werden voorzichtig met lei-

dingwater gezeefd over een set zeven van 5 
mm, 2,5 mm en 0,5 mm. Voor de analyse van 
de monsters werd van een stereomicroscoop 
met vergrotingen van 10x tot 63x gebruik-
gemaakt. De determinatie van de planten-
resten gebeurde aan de hand van een refe-
rentiecollectie en gespecialiseerde literatuur. 
Voor de naamgeving werd de Flora van België 
gevolgd25. De resultaten zijn in tabel 2 weer-
gegeven, waarbij voor de overzichtelijkheid 
de soorten in gebruiksplanten en wilde plan-
ten onderverdeeld werden. De gebruiksplan-
ten werden verder ingedeeld naargelang hun 
vroegere vermoedelijke gebruik, de indeling 
van de wilde planten gebeurde op grond van 
hun huidige voorkomen in verschillende eco-
logische groepen26.

Het monster uit het Augusteïsche spoor 1 
bevatte geen plantaardige resten. De mon-
sters uit de latere kuilen 2, 3 en de greppel 
4 bevatten, zoals zo vaak in Romeins Tonge-
ren, lage densiteiten aan plantaardige resten, 
de zgn. nederzettingsruis. Ze dateren uit de 
tweede helft van de 1ste eeuw en de eerste 
helft van de 2de eeuw. De monsters uit de 
zandige vullingen van de spitsgrachten (spo-
ren 7 en 8) hebben nauwelijks plantaardig 
materiaal opgeleverd. Deze vullingen marke-
ren het dichtgooien van de grachten, kun-
nen helaas niet nauwkeurig gedateerd wor-
den, maar bevatten wel uitsluitend Romeinse 
vondsten. Een middeleeuwse of postmiddel-
eeuwse datering lijkt daarom onwaarschijn-
lijk. Aangezien alle bemonsterde sporen zich 
ruim boven de grondwatertafel bevinden, 
zijn - zoals te verwachten was - geen onver-
koolde resten bewaard gebleven.

Bij de meelvruchten verschenen als be-
langrijkste granen gewoontegetrouw gerst 
(Hordeum vulgare) en spelt (Triticum spelta). 
De kans is groot dat een belangrijk deel van 
de als tarwe (Triticum sp.) gedetermineerde 
resten eveneens van spelt afkomstig is. Van-
wege de fragmentatie en/of de slechte be-
waring van het materiaal was dit echter niet 
meer met zekerheid vast te stellen. Van gerst 
werden traditioneel enkel de korrels gevon-
den, van spelt waren zowel kafresten als 
korrels aanwezig. Zowel gerst als spelt be-
horen tot de bedekte granen die na de oogst 
door hun kaf omhuld blijven. In tegenstelling 
tot het kaf van bedekte tarwesoorten blijft 
het kaf van gerst echter zelden bewaard27. 
Als gevolg daarvan is kaf van gerst meestal 
sterk ondervertegenwoordigd.

24 Vanderhoeven et al. 
1992b.
25 Lambinon et al. 1998.
26 Stieperaere & Fransen 
1982 en Tamis et al. 2004.
27 Stevens 2003.
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Van verkoolde resten van wilde planten 
wordt meestal aangenomen dat ze samen 
met de akkerbouwproducten in een neder-
zetting terecht zijn gekomen. Bij de verwer-
king van de oogst en verdere voedselberei-
ding hebben ze, in vergelijking met onkrui-
den van andere standplaatsen, een grotere 
kans met vuur in aanraking te komen en 
daardoor verkoold te geraken. Er wordt dan 
ook van uitgegaan dat verkoolde onkruidza-
den iets kunnen vertellen over de toenmalige 
omstandigheden op de akkers. Maar ook van 
wilde planten werden helaas slechts weinig 
resten aangetroffen. De meeste, zoals dreps 
(Bromus secalinus), zwaluwtong (Fallopia 
convolvulus) en ringelwikke en/of vierza-

dige wikke (Vicia hirsuta/Vicia tetrasperma), 
zijn akkeronkruiden met een voorkeur voor 
wintergraanakkers op relatief kalk- en voed-
selrijke bodem, zoals de lössgronden in de 
onmiddellijke omgeving van Tongeren. Zowel 
gerst als spelt kunnen op dergelijke akkers 
verbouwd zijn.

De resultaten van de Driekruisenstraat 
stemmen goed overeen met die van contem-
poraine contexten elders in Tongeren28. In 
de graanteelt konden er door monsters van 
oudere29 en jongere30 bewoningsfasen van 
Romeins Tongeren met elkaar te vergelijken 
tot nu toe geen spectaculaire veranderingen 
doorheen de tijd ontdekt worden. 

Spoor 4 2 lg2 3 2 lg1 7 lg2 7 lg1 7 lg1 8 lg2 7 lg2 7 lg2 7 lg1
Structuur K K K K G G G G G G G
GEBRUIKSPLANTEN
Meelvruchten
Hordeum vulgare - - x - - - - - - - - gerst
Triticum spelta - x x - - - - - - - - spelt
Triticum sp. - - x - - - - - - - - tarwe
Triticum spelta lb. - x x x - - - - - - - spelt kaf
Triticum sp. lb. x x x x x - - - x - - tarwe kaf
Triticum sp. kaffr. x xx x x - x - - - - - tarwe kaffragmenten
Cerealia - x x - - - - - - - - granen
Cerealia fr. x x xx x - - - x x x x graanfragmenten
Cerealia embryo x - - - - - - - - - - graankiem
Peulvruchten
Lens culinaris - - x - - - - - x - - linze
Vruchten en noten
Corylus avellana fr. - - - x - - - - - x - hazelnoot
Prunus spinosa fr. - - - - x - - - - - - sleedoorn
Prunus sp. fr. - - - - x - - - - - - pruim (s.l.)
Sambucus ebulus - - - - x - - - - - - kruidvlier
WILDE PLANTEN
Akkeronkruiden
Bromus secalinus type - - x - - - - - - - x dreps type
Fallopia convolvulus - - x - - - - - - - - zwaluwtong
Polygonum lapathifolium - - x - - - - - - - - beklierde duizendknoop
Rumex acetosella - - - - - x - - - - - schapenzuring

Vicia hirsuta/tetrasperma - - x - - x - - x - -
ringel- of vierzadige 
wikke

Vicia sp. - x - - x - - - - - - wikke
Graslandplanten
Plantago lanceolata - x - - - - - - - - - smalle weegbree
Poaceae x - - - - - - - - - - grassen
Planten van diverse standplaatsen
Carex sp. - - - - - - x - - - - zegge
Polygonum sp. - x - - - - - - - - - duizendknoop

Tabel 2
Tongeren, Driekruisenstraat: resultaten van de analyses van het macrorestenonderzoek. Alle resten zijn verkoold (K = 
kuil; G = gracht; lg = laag; lb = lemma-basis; fr. = fragment; x = 1-10 resten; xx = 11-100 resten).
Tongeren, Driekruisenstraat site: results of the analysis of the macrobotanical remains. All fragments are carbonised (K 
= pit; G = ditch; lg = layer; lb = lemma base; fr. = fragment; x = 1-10 fragments; xx = 11-100 fragments).

28 Cooremans 1994.
29 Cooremans & Vander-
hoeven 1992 en Cooremans 
1994 en 1995/1996.
30 Cooremans 1994.
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Van de overige gebruiksplanten werden 
slechts sporadisch resten aangetroffen. Ha-
zelnoot (Corylus avellana), sleedoorn (Pru-
nus spinosa), pruim (Prunus sp.), kruidvlier 
(Sambucus ebulus) en linze (Lens culinaris) 
zijn allemaal soorten die regelmatig in Ro-
meins Tongeren worden teruggevonden. Aan 
de hand van het fragment van een pruimen-
pit kon niet meer worden achterhaald of we 
hier met zogenaamd echte pruimen (Prunus 
domestica ssp. domestica) of kroosjes (Pru-
nus domestica ssp. insititia) te maken heb-
ben. Beide zijn gecultiveerde soorten die 
onder Romeinse invloed in onze streken ge-
ïntroduceerd werden.

De vullingen van de spitsgrachten waren 
nog armer aan plantaardig materiaal dan die 
van de hierboven besproken kuilen. In deze 
sedimenten, die boven de grondwaterta-
fel lagen, kunnen plantenresten onverkoold 
niet bewaard blijven. Dergelijke onverkoolde 
vondsten hadden ons iets kunnen leren over 
de vegetatie in de onmiddellijke omgeving 
van de grachten.

Hoewel de enkele verkoolde resten af-
komstig zijn van onbekende primaire con-
texten waarvan het materiaal op een onbe-
kend moment gebruikt is geworden om de 
grachten dicht te gooien, sluiten de resulta-
ten van dit onderzoek toch goed aan bij het 
patroon dat in Romeins Tongeren gewoonlijk 
wordt verkregen, met spelt (Triticum spelta) 
en gerst (Hordeum vulgare) als belangrijkste 
graanleveranciers.

6 Betekenis

De 2de-eeuwse stadsmuur in Tongeren 
is het grootste publieke bouwwerk dat in 
de Romeinse tijd in ons land is opgericht. 
Sinds het begin van de jaren 1960 weten we 
dat omheen de gemetselde constructie een 
imposant grachtensysteem was aangelegd. 
In die jaren werden in de westelijke sector 
van de stad, buiten de stenen omheining, 
namelijk drie parallelle spitsgrachten door-
sneden. Dat gebeurde zowel door de Natio-
nale Dienst voor Opgravingen als door het 
Provinciaal Gallo-Romeins Museum31. Het 
bestaan van dit grachtensysteem werd te-
voren reeds op basis van in 1935, 1957 en 
1960 gemaakte luchtfoto’s vermoed32. De 
binnenste gracht is ca. 2,80 m breed en 2 m 
diep. Hij heeft een V-vormig profiel en volgt 
op een afstand van 5,30 m het tracé van 
de stadsmuur, waarbij zelfs de ronding van 
de torens gerespecteerd wordt. De middel-
ste en buitenste grachten hebben eveneens 
V-vormige profielen en zijn respectievelijk 
6,50 m en 8 m breed en 3,50 m en 3,25 
diep. De middelste gracht bevindt zich op 
een afstand van 17,55 m van de muur en de 
buitenste gracht op een afstand van 31,60 
m. Overigens doorsnijdt dit grachtencom-
plex een nog oudere spitsgracht die in de 
zuidwestsector over een afstand van een 
200-tal meter gevolgd kan worden (fig. 14: 
1). Van deze gracht wordt verondersteld dat 
hij voor een aarden wal was aangelegd. Hij 
wordt traditioneel in de Augusteïsche tijd 
gedateerd, maar absolute zekerheid over 
deze vroege datering is er niet33.

In dezelfde periode kwam aan het licht 
dat de 2de-eeuwse stadsmuur in de noord-
westsector aan de buitenzijde van een en-
kelvoudige spitsgracht was voorzien. Ook 
deze bevindingen werden ongeveer gelijktij-
dig door zowel de Nationale Dienst voor Op-
gravingen als het Provinciaal Gallo-Romeins 

14 Tongeren, Driekruisenstraat: stratennet en ligging van de vroege  
 grachten: A: beken en rivieren; B: stratennet; C: vroege grachten.
 Tongeren, Driekruisentraat site: street grid and situation of the ear- 
 ly ditches: A: rills and rivers; B: street grid; C: early ditches.
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31  Mertens 1963a, 1963b, 1964b, 21 en Afb. 9, 10, 12 en 18 en Vanvinckenroye 1964, 
76-77 en 1965, 23-26, afb. 12 en pl. 4 en 6.
32  Mertens 1963b en 1964b, afb. 8.
33  Mertens 1964a en Vanvinckenroye 1965, 26-29 en kaart 1, K en 1995b, 116.
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Museum gedaan34. In deze sector werd de 
gracht eveneens door een oudere gracht 
voorafgegaan (fig. 14: 2). Die zou met puin 
van de brand van de Batavenopstand uit 
69/70 gevuld zijn en moet bijgevolg in de 
voor-Flavische tijd gesitueerd worden35.

In de noordoostsector waren dan weer 
twee parallelle grachten voor de 2de-
eeuwse stadsmuur aangelegd36. Ook daar 
bleek het complex van spitsgrachten dat de 
stadsmuur begeleidt een oudere gracht te 
doorsnijden (fig. 14: 3). Deze oudere gracht 
wordt stratigrafisch ouder dan de brandlaag 
van 69/70 gedateerd37.

Tot slot is in 1990, tijdens een noodopgra-
ving op het oostelijke grafveld aan de Jami-
néstraat, nog een gracht aan het licht gekomen 
(fig. 14: 4). Hij zou vanuit het stadscentrum 
gezien vóór een aarden wal aangelegd zijn ge-
weest. Op grond van aardewerk uit een kuil 
die door de gracht doorsneden is enerzijds, en 
van aardewerk uit de vulling van de gracht zelf 
anderzijds, kan hij omstreeks het midden van 
de 2de eeuw gedateerd worden38.

Het is niet eenvoudig uit dit kluwen van 
grachtsporen een samenhangend beeld van 
de chronologie en de functie ervan te creë-
ren. Op de eerste plaats lijken omheen de ci-
vitashoofdplaats in de loop van de 1ste eeuw 
en de eerste helft van de 2de eeuw diverse 
enkelvoudige grachten, al dan niet met bij-
behorende aarden wallen, aangelegd te zijn 
geweest39. Het blijft onduidelijk of alle tot nu 
toe aangesneden vroege grachten tot één 
systeem behoord hebben. De gedane vast-
stellingen lijken het tegendeel te suggereren. 
Niet alle grachten zijn gelijktijdig geweest. In 
elk geval dateren hun vullingen van verschil-
lende voor-Flavische fasen. De westelijke 
gracht lijkt uit het begin van de jaartelling 
te dateren, de noordelijke is opgevuld met 
brandafval van de jaren 69/7040. De noord-
westelijke gracht was dan blijkbaar weer vóór 
de brand van 69/70 dichtgegooid, terwijl de 
meest recent ontdekte gracht op de oostbe-
graafplaats van omstreeks het midden van 
de 2de eeuw moet dateren. Bovendien blijkt 
uit de onderlinge positie van de noordooste-
lijke en de oostelijke gracht dat ze niet gelijk-
tijdig kunnen geweest zijn. Al deze verschil-
lende wal- en grachtsystemen dateren uit de 
tijd van vóór de aanleg van de 2de-eeuwse 
stadsmuur en lijken afbakeningen van de 
vroege civitashoofdplaats te zijn.

Met de bouw van de 2de-eeuwse stads-
muur komt een einde aan deze ontwikkeling. 
Voortaan wordt de grens van het stedelijke 
territorium met een stenen omwalling ge-
markeerd. Deze muur was onderdeel van een 
veel monumentaler opgevat werk. Zo waren 
aan de buitenzijde spitsgrachten toegevoegd. 
In de zuidwestsector van de stad heeft men 
drie grachten kunnen vaststellen, aan de 
noordwestzijde één gracht en aan de oostzij-
de twee. Vermoedelijk was aan de zuidzijde, 
waar de stadsmuur over een afstand van een 
600-tal meter doorheen moerassig gebied 
was aangelegd, geen spitsgracht aanwezig.

Lange tijd heeft men de aanleg van deze 
eerste stadsmuur in de eerste decennia van 
de 2de eeuw willen dateren. In de oudere 
literatuur kan men daarover een vijftal be-
langrijke uitlatingen terugvinden. Zo dateert 
het meest recente materiaal uit enkele kuilen 
en lagen onder de muur van het einde van de 
1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw41. 
Een laag onder het stenen horreum in de 
zuidwestsector is vermoedelijk afkomstig 
van de voor de 2de-eeuwse stadsmuur uit-
gegraven spitsgrachten en dekt er Flavische 
houtbouwsporen af42. Anderzijds lijkt men bij 
de bouw van het stenen horreum aan het be-
gin van de 2de eeuw geen rekening gehou-
den te hebben met de aanwezigheid van een 
stadsmuur43. Verder heeft men na de bouw 
van de muur de weg van Tongeren naar Kas-
sel ter hoogte van de stadspoort naar Kas-
sel moeten herleggen. Het verlaten van het 
oude traject wordt omstreeks 100 gedateerd 
en het aanleggen van het nieuwe omstreeks 
12544. Tot slot wordt de grote stortplaats aan 
de noordkant van de stad omstreeks 130 bui-
ten gebruik gesteld45. Ook dit werd in verband 
gebracht met de bouw van de stadsmuur.

Een vijftal observaties van recentere da-
tum dwingt ons de datering van de eerste 
stadsmuur te herzien. Zo blijkt de grote stort-

34 Mertens 1963a, 1963b en 1964b, 21, noot 3; Vanvinckenroye 1964, 76-77 en 1965, 
26, kaart 2, K.
35 Vanvinckenroye 1965, 26, kaart 1, H en 1995b, 116.
36 Mertens 1964b, 21, noot 3 en Vanvinckenroye 1965, 26, kaart 2, L.
37 Vanvinckenroye 1965, 26, kaart 1, M en 1995b, 116.
38 Vanvinckenroye 1995a, 156-157 en 1995b, 116.
39 Vanderhoeven 1996, 136-137 en 2002, 123.
40 De aanleg van deze gracht wordt soms in verband met de Batavenopstand ge-
bracht (Vanvinckenroye 1985, 27, 40-42 en Afb. 8 en Nouwen 2006, 28-32).
41 Vanvinckenroye 1976 en 1985, 52.
42 Mertens & Vanvinckenroye 1975, 13, 24 en 55.
43 Mertens & Vanvinckenroye 1975, 12 en 55-56.
44 Vanvinckenroye 1985, fig. 26.
45 Vanvinckenroye 1985, 52.
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plaats aan de noordkant van de stad niet om-
streeks 130 maar tussen 135/140 en 150/160 
gesloten te zijn, een gebeurtenis die zowel 
met de bouw van de stadsmuur als van de 
monumentale tempel aan de Keverstraat in 
verband kan gebracht worden46. In de zuid-
westsector van de stad werd een fragment 
van een versierde kom in terra sigillata van 
de pottenbakker Drusus I aangetroffen, da-
terend uit ca. 120 - 140/14547. Deze scherf 
bevond zich onder de bekiezeling van een 
straat, die op haar beurt door de stadsmuur 
was doorsneden. Dit impliceert een behoorlij-
ke tijdsspanne tussen het wegwerpen van de 
scherf en de constructie van de stadsmuur op 
die plek48. De in 1990 in het oostgrafveld aan-
gesneden spitsgracht dateert ten vroegste uit 
de periode van Trajanus en Hadrianus. Na het 
dichtgooien werd er een weg overheen aan-
gelegd die stratigrafisch ouder dan de stads-
muur zou moeten zijn. Dat impliceert ander-
maal behoorlijk wat tijd tussen het graven van 
de spitsgracht en de aanleg van de stadsmuur 
in deze zone49. Verder doet de vermelding van 
het municipale statuut van Tongeren op een 
votiefaltaar dat in de tweede helft van de 2de 
eeuw of het begin van de 3de eeuw geda-
teerd kan worden, de vraag rijzen of het ver-
krijgen van dit statuut niet de aanleiding voor 
de bouw van de stadsmuur kan geweest zijn 
en mogelijk ook voor de transformatie van de 
monumentale cultusplaats uit de noordsector 
tot een klassiek Romeinse tempel50. Tot slot 
is de voorbije jaren op diverse opgravingen in 
het stadscentrum een 2de-eeuwse brandlaag 
aangetroffen. De terminus post quem van 
deze brandlaag is een munt van Faustina II 
uit een beerput51. Naar aanleiding van deze 
vondst is wel eens gesuggereerd dat de grote 
2de-eeuwse stadsbrand verband houdt met 
de invallen van de Chauci of de Chatti, of een 
andere onlust uit die tijd die niet in de ge-
schreven bronnen vermeld is geraakt52. Ook 
deze gebeurtenis zou aanleiding tot de bouw 

van de stadsmuur geweest kunnen zijn. Wat 
ook tot de beslissing van de bouw van een 
4,5 km lange omwalling mag geleid hebben, 
het lijkt er nu op dat de constructie niet, zo-
als vroeger gedacht, in de eerste helft van de 
2de eeuw heeft plaatsgevonden, maar in de 
tweede helft van die eeuw. De spitsgrachten 
die we aan de Driekruisenstraat hebben aan-
gesneden, zouden bijgevolg samen met de 
eerste Tongerse stadsmuur in de tweede helft 
van de 2de eeuw aangelegd zijn.

Tongeren lijkt niet de enige Nederger-
maanse civitashoofdplaats met een reeds 
lange voorgeschiedenis te zijn waar pas in 
de tweede helft van de 2de eeuw een stads-
muur werd opgericht. Ook in Nijmegen en 
Voorburg-Arentsburg worden de stadsmuren 
in deze periode gesitueerd53. Het blijft even-
wel een onuitgemaakte zaak of dit het gevolg 
is van een gemeenschappelijke oorzaak, zo-
als de verwerving van het municipale statuut 
in dezelfde periode, of van een dreigend ge-
meenschappelijk gevaar.
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summary

Rescue excavation at the Driekruisen-
straat site in Tongeren (prov. of Lim-
burg). Final report 2005

In June 2005 a limited rescue excavation 
was undertaken by the Flemish Heritage In-
stitute on the Driekruisenstraat site in Ton-
geren. The excavated plot is situated in the 
north-east sector of the Roman settlement, 

46 Vanvinckenroye 1989, 55-57.
47 Stanfield & Simpson 1990, 210-212. 
48 Vanvinckenroye 1994, 232-234.
49 Vanvinckenroye 1995a, 156.
50 Vanvinckenroye 1994, 232-234; Raepsaet-Charlier 1995 en 1996, 267-268 en Nou-
wen 1997, 124-127.
51 Vanderhoeven et al. 1991, 113; Vanderhoeven 1992a, 68 en 70-71 en Vanderhoe-
ven 1993, 129 en 134.
52 Vanderhoeven et al. 1997/1998, 152, voetnoot 53.
53 Zie van Enckevort & Thijssen (red.) 1996, 74 en Willems et al. (red.) 2004, 110 voor 
Nijmegen en Buijtendorp 1982, 110-111 en 2006, 113-116 voor Voorburg-Arentsburg. 
De stadsmuren van Keulen en Xanten komen niet voor vergelijking in aanmerking omdat 
zij naar alle waarschijnlijkheid naar aanleiding van hun coloniastichtingen in respectie-
velijk 50 en 98 werden opgericht. Zie Eck 2004, 127-177 voor Keulen en Schalles 1995 
voor Xanten. Zie ook Galsterer 1999.
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just outside the 2nd-century town wall, in 
the transitional area towards the north-east 
cemetery (fig. 1 and 2). No burials were en-
countered however. Instead a small number 
of pits, ditches and postholes came to light, 
as well as two monumental V-shaped dit-
ches, related to the 2nd-century town wall 
(fig. 3).

Feature 1 (fig. 5 and 13) is an early Roman 
pit, dating from the so-called Oberaden hori-
zon and is the most north-eastern structure. 
The pit relates to the military presence in 
Tongeren ca. 10 BC. Two other pits, features 
nr. 2 and 3 (fig. 6 and 13), are from a later 
date, probably from the end of the 1st cen-
tury and/or beginning of the 2nd century AD. 
They contain some domestic debris, sugges-
ting that the habitation extended to the ex-
cavated area at that time. There is no further 
evidence for habitation on the site after the 
construction of the town wall, probably in the 
second half of the 2nd century AD.

Two monumental V-shaped ditches could 
be traced over a distance of ca. 48 m (fig. 3 
- 4 and 8 - 12). They are ca. 6,5 m to 9,5 m 
wide and ca. 1,5 m to 3 m deep and run pa-
rallel to the 2nd-century town wall, of which 
they are part. Their dimensions decrease 
from north to south, suggesting an interrup-
tion in the ditches somewhere to the south of 
the excavation, probably in front of a tower 
in the town wall. The secondary filling of the 
ditches contain only a small number of finds. 
They date from the 1st, 2nd and 3rd centu-
ries AD. No late Roman material was found. 
It remains unclear when the ditches were fil-
led in and where the filling came from.

The assemblage of animal remains is 
very limited and has little interpretational 
value (table 1). In general the occurrence 
of a number of horse remains, together with 
the presence of cattle horn cores, points to-
wards the deposition of carcass parts and 
artisanal waste, rather than ordinary house-
hold refuse.

The macrobotanical remains recovered 
from the features dating from the second 
half of the 1st century and/or beginning of 
the 2nd century and from de filling of the V-
shaped ditches were very limited in range 
and are seen as representative of general 
settlement remains (table 2). However, these 
results seem to reconfirm the importance of 
spelt (Triticum spelta) and barley (Hordeum 
vulgare) as the most important cereals in 
Roman Tongeren. The other plants remains, 
probably of hazelnut (Corylus avellana), sloe 
(Prunus spinosa), plum (Prunus sp.) and da-
newort (Sambucus ebulus), also appear re-
gularly in Tongeren. The scarcity of data, ho-
wever, means that it is not possible to draw 
reliable conclusions about former consump-
tion patterns or arable farming practices.

The discovery of the two V-shaped dit-
ches in the excavated sector at the Driekrui-
senstraat site was not a surprise. Over the 
years monumental ditches had been found in 
several peripheral areas of Tongeren. Some 
predate the construction of the 2nd-century 
town wall. One ditch has been discovered 
in the south-western sector, another in the 
northern sector and two in the eastern sec-
tor. The last two ditches must be elements of 
two different systems. They all seem to deli-
mit the civitas capital of the Tungri in the 1st 
century and the first half of the 2nd century 
AD. After the construction of the town wall, 
probably in the second half of the 2nd cen-
tury AD, the ditches were no longer of use 
and were subsequently filled.

The two excavated ditches from the Drie-
kruisenstraat site are from a later date. The-
se were part of the 2nd-century town wall. 
In the eastern sector of Tongeren the dit-
ches were first discovered in the 1960’s. Also 
during this period, a system of three monu-
mental V-shaped ditches was found in front 
of the town wall in the south-western sector 
as well as a single ditch in the northern sec-
tor. These were all part of the largest public 
monument of Roman Tongeren.
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