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Twee Romeinse pottenbakkersovens te Tongeren

Patrick Reygel & Natasja De Winter

Opgravingsresultaten

ARON bvba voerde van juli tot november 2016 een 
opgraving uit aan de Astridlaan te Tongeren in het 
kader van de uitbreiding van de Colruyt winkel. 
Het betrof een eerste onderzoeksfase waarbij een 
ca. 1000 m² groot terrein ten zuiden van de huidige 
winkel vlakdekkend werd opgegraven (fig. 1 en 2). 
De tweede fase volgt in de zomer van 2017. 

Aan de oostelijke en westelijke zijde van het terrein 
werd de moederbodem aangetroffen op ca. één 
meter onder het maaiveld. Het centrale gedeelte 
van het terrein was oorspronkelijk een depressie 
die later werd opgevuld met een postmiddeleeuwse 
laag, waaronder zich verschillende laatmiddeleeuwse 
leemwinningskuilen bevonden. De hogergelegen 
delen van het terrein, die niet verstoord waren door 
leemwinningskuilen, bevatten nog diverse Romeinse 
sporen, waaronder (paal)kuilen, beerputten en een 
kelder. 

De uitwerking van het onderzoek is nog volop aan 
de gang. Een interessante vondst die alvast niet 
onvermeld mag blijven, waren het heft en lemmet 
van een Romeins zwaard (gladius).

Pottenbakkersovens

Locatie

Bij de aanleg van het tweede vlak in het westen van het 
terrein werden twee Romeinse pottenbakkersovens 
aangetroffen (fig.  3). De grootste oven was aan de 
achterzijde verstoord door recente funderingen en 
ook de kleinere oven was centraal verstoord door 
een recente funderingssleuf en een bodemsondering. 
De lengteas van beide ovens was NNO‑ZZW 
georiënteerd en de assen lagen op ca. vier meter van 
elkaar verwijderd. 

Registratie

Na de vlakregistratie werden de ovens in de 
lengte‑ en breedterichting gecoupeerd (fig.  4). 
De vullingen werden stratigrafisch onderzocht en 
bemonsterd. Daarnaast werden er ook monsters van 
de ovens genomen door de afdeling Geomagnetische 
waarnemingen en instrumenten van het KMI om de 
seculaire verandering van het geomagnetische veld te 
registeren en de laatste bakfases van de ovenstructuren 
te kunnen dateren. Dit onderzoek is momenteel ook 
nog lopend.

Kleine oven

De kleine oven had een ovale vorm met een 
stookkamer die een oppervlakte had van 160 op 
150 cm en tot 20 cm hoog bewaard was. Deze oven 
had twee even hoog bewaarde stookkanalen, waarvan 
het zuidwestelijke in een latere fase werd afgesloten. 
De stookkamer en ‑kanalen waren uitgegraven in de 
natuurlijke leembodem en op de wanden en bodem 
was een laagje klei/leem aangebracht.

Centraal stond een vrijstaande oventong die 
gedeeltelijk verstoord was. Deze was net als de 
stookkamer opgebouwd uit leem, die meegebakken 
was. De ovenrooster en eventuele koepel waren niet 
bewaard. 

Beide stookkanalen van 50  cm lang en 35 cm 
breed gingen elk over in een kleine stookkuil. 
De zuidwestelijke kuil bevatte veel aardewerk en 
enkele volledige recipiënten waaronder een kruik 
met ingesnoerde tuit, een bord uit Tienen1 en een 
Tongerse beker2, bord en deksel. (fig. 5). Opvallend 
zijn vooral het Tiens bord en de kruik, die niet in 
Tongeren geproduceerd werden en dus niet uit de 
ovens zelf afkomstig zijn. Verder bevatte de kuil ook 
enkele grote platte steen‑ en dakpanfragmenten, 
die mogelijk dienden om het kanaal langs buiten te 
sluiten. De aanwezigheid van volledige recipiënten, 
waarvan er enkele zeker niet in de ovens ter plaatse 

1  MArtens 2012, type B2.

2  VAnvinCKenroye 1991, type 526.
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geproduceerd werden, in combinatie met de 
afsluiting van het stookkanaal, wijst mogelijk op een 
rituele depositie. 

De overige vulling van de oven en stookkuilen 
bestond voornamelijk uit brokken gebakken leem, 
afkomstig van de bovenbouw en het rooster van 
de oven.

Grote oven

De grote oven had een sleutelgatvormige basis met een 
cirkelvormige stookkamer van twee meter diameter 
(fig.  6). Deze stookruimte was over de volledige 
hoogte van één  meter bewaard gebleven en werd 
nog gedeeltelijk afgedekt door het ovenrooster. De 
wanden van de stookruimte waren uitgegraven in de 
natuurlijke leembodem, die zwartgrijs tot oranjerood 
verkleurd was door de verhitting. Ook de bodem 
van de stookkamer was verkleurd door verhitting. 
Doordat de binnenzijde in meerdere fases besmeerd 

was met een kleilaag van enkele centimeters dik 
kunnen we veronderstellen dat de oven regelmatig 
hersteld en onderhouden werd.

Centraal in de stookruimte was de oventong nog 
bewaard over de volledige hoogte van één meter 
(fig.  7). Gezien de verstoring aan de achterzijde 
van de oven, was het echter onduidelijk of deze vrij 
stond of verbonden was met de ovenwand. De tong, 
met een breedte van 55 cm en lengte van minimaal 
120 cm, was opgebouwd uit zuivere leem, gebakken 
leemblokken en fragmenten dakpan, waarna de 
buitenzijde besmeerd werd met leem of klei. Net 
als de wanden van de stookruimte, was ook de 
buitenzijde van de tong verkleurd door verhitting.

Aan de bovenrand van de oventong en stookruimte 
waren nog enkele gebakken leembrikken te zien, die 
een gewelfde structuur vormden om het ovenrooster 
te ondersteunen. Verschillende van deze brikken 
werden ook aangetroffen in de vulling van de 

Fig. 1. Romeins Tongeren met aanduiding van het 
opgravingsterrein (rood) gesitueerd tussen de 2de‑ en 
de 4de‑eeuwse stadsmuur (© ARON bvba).

Fig. 2. Situering van het opgravingsterrein binnen de 
huidige stad (© ARON bvba; QGIS, Geopunt, februari 
2017). 

Fig. 3. Noordwestelijke zone van het opgravingsterrein 
met de twee Romeinse ovens (© ARON bvba). 

2

3
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Fig. 4. Coupetekeningen van beide ovens (© ARON bvba). 

Fig. 5. Gecoupeerde kleine oven met de afgesloten stookgang en stookkuil met enkele volledige recipiënten 
(© ARON bvba). 

Fig. 6. Grote oven met ingestorte stookgang (© ARON bvba). 

Fig. 7. Gecoupeerde tong, opgebouwd uit leem, gebakken leembrikken en fragmenten dakpan (© ARON bvba). 

4

5
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Fig. 8. Grote oven met gecoupeerde stookkuil (© ARON bvba). 

Fig. 9. Geperforeerde ruwwandige pot met onbekende functie (© ARON bvba). 

8

9
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stookkamer. De volledige fragmenten hadden 
allen een balkvorm die versmalde naar één van 
de uiteindes, waardoor een combinatie van deze 
brikken een boogstructuur vormde. De smalle zijden 
vertoonden ook een hogere bakgraad en sterkere 
verkleuring, omdat de onderzijde meer aan de hitte 
van de stookruimte blootgesteld werd.

Bovenop de tong was het ondersteunde ovenrooster 
nog gedeeltelijk bewaard met een dikte van ca. 
vijf  cm. Tussen de gewelfde brikken door waren er 
nog openingen van vijf cm diameter zichtbaar, die 
dienden om de hete lucht naar de bakkamer te laten 
stromen. Deze bovenbouw, een koepel van gebakken 
leem, was niet bewaard.

In het verlengde van de oventong bevond zich een 
opening in de ovenwand naar het 40  cm brede 
stookkanaal, dat over de volledige lengte van 90 cm 
en een hoogte van 50 cm bewaard was. Via dit kanaal 
was de oven verbonden met een vrij grote stookkuil 
van ca. twee op twee meter en één meter diep (fig. 8). 
De bodem van deze kuil lag op dezelfde diepte als de 
ovenvloer en was bedekt met een centimeters dikke 
zwarte laag houtskool. De achterzijde van de stookkuil 
bevatte onderaan nog een fundament van silexstenen, 
gevat in een kleilaag, vermoedelijk de basis voor een 
verstevigende wand of een bovenstructuur die deze 
werkruimte afdekte. Rondom de oven werden nog 
enkele kleine paalkuilen aangetroffen die mogelijk tot 
diezelfde structuur behoorden of voor het plaatsen 
van windschermen dienden. De stookkuil moet via 
een ladder toegankelijk geweest zijn, aangezien er 
geen trap of helling teruggevonden werd. Opvallend 
was ook de gebogen uitsprong van 50 cm diep aan de 
zuidwestelijke zijde van de stookkuil. Mogelijk werd 
hier klei of hout opgeslagen.

Bovenop de houtskoollaag lag een gelaagd pakket van 
leem, vermengd met zeer veel fragmenten gebakken 
leem, afkomstig van de ovenkoepel en verschillende 
scherven aardewerk, waaronder enkele misbaksels 
van Tongerse bekers en kommen. Dezelfde laag 
kwam ook voor in de stookruimte, die tot bovenaan 
opgevuld was met dit pakket. De oven werd dus 
vermoedelijk kort na het laatste bakproces opgevuld 
met puin van de koepel. In totaal bevatte de vulling 
942 gebakken leembrokken met een totaal gewicht 
van 312,5 kg. 

Verder werden er op de bodem van de stookruimte 
verschillende scherven van een hoge geperforeerde 
ruwwandige pot teruggevonden (fig.  9). De pot 

had een dekselgeul en enkele gaten om via koorden 
opgehangen te worden. De hypotheses qua functie 
lopen uiteen van een zeef om verse kaas te maken tot 
glirarium om relmuizen in te bewaren.

Een opvallend spoor bevond zich ter hoogte van 
de zuidwestelijke uitsprong en de achterzijde van 
de stookkuil, onder de dikke houtskoollaag op 
de bodem. Dit spoor, een kuil, was 90 cm diep en 
volledig opgevuld met gebakken en versinterde 
leembrokken. Gezien de ligging van deze kuil en 
specifieke vulling wordt vermoed dat dit spoor te 
maken heeft met het fabriceren van de leembrikken 
voor de koepel en de gewelfde structuur. 

Afvalkuil

Enkele meters zuidwaarts van de kleine oven werd nog 
een andere kuil aangetroffen van ca. 1,5 m diameter 
en 50  cm diep, die veel fragmenten aardewerk 
bevatte, gelijkaardig aan de fragmenten uit de vulling 
en stookkuil van de grote oven. Vermoedelijk diende 
deze kuil als afvalkuil voor stookresten en misbaksels. 
Er werden opvallend veel fragmenten gevonden van 
steelpannen tussen dit aardewerk.

Oventype

Beide ovens behoren tot het meest voorkomende 
type in het noordwesten van het Romeinse rijk: de 
updraft kiln of verticale oven met twee volumes, 
waarbij de warme lucht zich verticaal door de oven 
verplaatst. Hierbij kan de pottenbakker vuur stoken 
vanuit de stookkuil doorheen het stookkanaal naar 
de stookruimte. De hete lucht afkomstig van het 
vuur bakt vervolgens de potten die gestapeld staan 
op het ovenrooster, zonder dat deze rechtstreeks in 
contact komen met het vuur. Zo kan de temperatuur 
en zuurstoftoevoer beter worden gecontroleerd om 
het bakproces te perfectioneren.3

De kleine oven met twee stookkanalen is geïnspireerd 
op een ouder type, afkomstig uit Noord‑Frankrijk. 
Aangezien het bakproces moeilijker te controleren 
is via twee kanalen, werd één van de openingen 
mogelijk afgesloten om het bakproces beter onder 
controle te krijgen.4

Van beide ovens ontbreekt de bovenbouw. 
Vermoedelijk bestond deze uit een lemen koepel, 

3  Thoen & Nouwen 1997, p. 143‑145.

4  Pers. mededeling T. CLerBAut.
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gezien de grote hoeveelheid leembrokken waarmee 
de oven was opgevuld. De exacte opbouw hiervan is 
echter niet gekend. 

Andere gelijkaardige ovens zijn onder meer gevonden 
in Asse, Tienen, Velzeke en Kontich.5

Datering

Omdat deze ovenstructuren en hun opbouw qua 
techniek en vorm bijna niet veranderden in de loop 
van de Romeinse periode kunnen we de vorm niet als 
een daterend element gebruiken.6 Dit type oven met 
gescheiden stookkamer en bakkamer in combinatie 
met tongvormige steunen aan de achterwand komt 
reeds voor vanaf de Flavische periode.7

Het aanwezige aardewerk daarentegen gaf wel 
een duidelijkere datering aan. De opvulling van 
de stookkuilen en ovens bevatte verschillende 
fragmenten en misbaksels van Tongerse bekers (type 
Vanvinckenroye 526) en kommen, te dateren vanaf 
het einde van de 2de tot in de 3de eeuw.8 Ook het 
Tiens bord (type B2) in de kleine stookkuil heeft een 
gelijkaardige datering.

De verwerking van het opgravingsmateriaal is 
momenteel nog lopend en de opvulling van de 
ovens dateert uiteraard niet hun gebruiksfase, maar 
vermoedelijk waren deze beide fases niet erg in de tijd 
van elkaar gescheiden. 

Betekenis

Het is reeds langer geweten dat Tongeren van de 1ste 
tot de 4de eeuw een productiecentrum was van lokaal 
gebruiksaardewerk met specifieke kenmerken. Tot 
voor kort was er echter geen duidelijk beeld van de 
Tongerse pottenbakkersateliers.9 In totaal waren reeds 
vijf locaties gekend met aanwijzingen voor ovens.10 

5  Voor een recent volledig overzicht van alle ovens uit 
omstreken en verder, zie CLerBAut & De CLerCq 2010, p. 44‑47.

6  Thoen & Nouwen 1997, p. 143‑145.

7  SwAn 1984, p. 87.

8  VAnvinCKenroye 1991.

9  ViLvorder 2006, p. 121; ViLvorder, HArtoCh, VAnderhoeven & 
LePot 2010, p. 241‑256.

10  Nabij de Oude Kerkhofweg werden niet geregistreerde 
ovenkoepels en geoxideerde misbaksels aangetroffen. 
(VAnvinCKenroye 1985, p. 150‑151; pers. mededeling J. Box) 
( 1 op fig.  1). Aan de zuidwestkant van de Beukenbergweg 
werden misbaksels gevonden van gereduceerd aardewerk 
(VAnvinCKenroye 1985, p. 150‑151) (2 op fig. 1). Ter hoogte van 

In 2013 werden voor de eerste maal enkele ovens uit 
de 1ste eeuw n.Chr. onderzocht.11 De twee ovens van 
de Colruyt‑site zijn uniek in hun bewaring en in het 
feit dat voor de eerste maal jongere ovenstructuren in 
Tongeren konden bestudeerd worden.

Deze vondst, in combinatie met de eerdere 
aanwijzingen voor ovens in de omgeving (zie voetnoot 
10), toont aan dat er een mogelijke ambachtszone 
moet gesitueerd zijn in deze uithoek van de Romeinse 
stad. In de ruimere omgeving zijn nog diverse sporen 
aangetroffen van diverse Romeinse ambachten: 
pannenoven, beensnijwerk, smelterij…12

Op macroschaal zien we enkele typische elementen 
voor de situering van de ovens. De locatie lag op 250 m 
van de drukke heirbaan Bavay‑Keulen (zoals bv. ook 
in Liberchies) en was gelegen aan de buitengrens van 
de stad. Of dit omwille van het brandgevaar en de 
rook/geurhinder was is onzeker. In Famars (Noord‑
Frankrijk) zijn de pottenbakkersovens immers vlakbij 
de huizen en midden in een suburbium gesitueerd.13 

Op microschaal zijn er andere elementen die een 
invloed kunnen gehad hebben in de keuze van 
locatie. Zo lagen de ovens op het hoogste gedeelte 
van het terrein, eventueel om gebruik te maken van 
de wind. Verder lag de Jeker op 150 m. Er werden ter 
plaatse geen kleiputten teruggevonden, maar onder 
de natuurlijke leemlaag bevond zich wel een zandige 
kleilaag.

Mogelijk brengt het vervolg van de opgravingen 
nog meer ovens aan het licht, of andere sporen of 
structuren die met het pottenbakkersatelier in 
verband hebben gestaan.

de Molenstraat nr. 45 werden de contouren waargenomen van 
een niet nader te dateren oven. (VAnderhoeven & VynCKier 1995) 
(3 op fig. 1). In de Lindersstraat werden reducerend gebakken 
aardewerk en niet‑geregistreerde ovenresten aangetroffen. 
(pers. mededeling J. Box) (nabij 3 op fig. 1).

11  VeLdmAn 2013, p. 78‑147.

12  Nouwen 2012, p 144‑145.

13  CLerBAut 2015, p. 15; ViLvorder 2006, p. 121; WiLLems & 
BorGers 2016, p. 429‑431.
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