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Een nieuw stuk Romeinse stadsmuur te Tongeren 

Patrick Reygel 

Situering

De opgraving door Aron bvba aan de Astridlaan te 
Tongeren werd al besproken in eerdere edities van 
Signa.1 Dit artikel omvat enkel de resultaten van 
een werfbegeleiding tussen 23 april en 4 mei 2018, 
waarbij vier collectorputten werden aangelegd ter 
hoogte van de Molenstraat (fig. 1: A).

Bij de start van de graafwerken werd snel duidelijk dat 
er zich op ca. 90 cm onder het trottoir2 een massief 
stenen bouwwerk bevond in elk van de vier kleine 
putten. Omdat het om een Romeins bouwwerk leek 
te gaan en om een beter zicht te hebben op de omvang 
hiervan werd beslist om de drie grootste collectorputten 
tot één grote werkput samen te voegen (fig.  2).

Opbouw

Het massief bouwwerk was in twee bouwlagen 
opgetrokken. Het bovenste gedeelte was nog 45 cm 
hoog bewaard en opgebouwd uit silex, gevat in gele 
kalkmortel, vermengd met enkele tegula fragmenten 
en stukjes roze mortel, tufsteen en moeraskalksteen. 
Het onderste gedeelte was 80 tot 100  cm hoog en 
opgebouwd uit silex en dezelfde gele kalkmortel, 
vermengd met fragmenten tegulae. Vermoedelijk 
kunnen beide bouwlagen geïnterpreteerd worden als 
bovenbouw en fundament. Eventuele parementstenen 
waren echter uitgebroken.

Het geheel kon over een lengte van 13  m gevolgd 
worden in noordwest‑zuidoostelijke richting. De 
breedte bedroeg minstens 2  m, maar omwille 
van de begrenzing van de werkput kon enkel de 
noordoostelijke zijde worden vastgesteld. Een 
groot deel van het bouwwerk werd in een latere 
fase uitgebroken. In de mortel waren verschillende 
rechthoekige indrukken zichtbaar van uitgebroken 
natuurstenen en andere spolia. Eén bewerkte 
kalksteen bevond zich nog in de mortel (fig.  3). 
Het betrof een beschadigde rechthoekige steen met 

1 reyGel & de Winter 2017; reyGel 2018; de Winter 2019.

2 Het hoogst bewaarde deel van het massieve bouwwerk 
bevond zich op ca. 89.9 m TAW.

cannelures en enkele bevestigingsgaten aan de boven‑ 
en onderzijde. Mogelijk gaat het om een triglief, 
afkomstig van een monumentaal gebouw. 

Toren

Het aangetroffen bouwwerk was rechtlijnig en 
liep parallel met de Molenstraat, in noordwest‑
zuidoostelijke richting. Een groot deel van de werkput 
werd echter ook ingenomen door een boogvormige 
uitstulping aan de noordoostzijde, waardoor het 
volledige bouwwerk werd geïnterpreteerd als een deel 
van de Romeinse stadsmuur, met toren (fig. 4). 

Deze toren was opgetrokken in dezelfde twee 
bouwlagen. De onderste bouwlaag, die we als 
fundament interpreteren, bestond uit een massief 
cirkelvormig geheel van gele mortel en silex. De 
tweede bouwlaag, bovenop het massieve fundament, 
bestond uit een deels bewaarde bovenbouw. De 
diameter van de open binnenruimte was ca. 3  m 
en de diameter van de gehele toren ca. 8,5  m. De 
binnenmuur was nog 45  cm hoog bewaard en 
opgebouwd uit drie rijen tuf‑ en zandsteen afgedekt 
met een rij laags geplaatste tegulae. 

Binnenin de toren lag opnieuw de grijze mortellaag 
die de twee bouwlagen scheidde, afgedekt door een 
sterk verharde leemlaag. Dit leempakket bevatte 
verder geen vondsten en werd afgedekt door de 
recentere lagen. Het blijft nog onduidelijk of het 
werkelijk om een lemen vloer gaat dan wel om een 
jongere opvulling. 

Ondergrond

De volledige muur werd bovenaan afgedekt door 
recentere postmiddeleeuwse lagen. Onder de muur 
werd een dunne grijze laag aangetroffen, gevolgd 
door de natuurlijke quartaire leem waarin een raster 
van kleine funderingspaalgaten zichtbaar was. Deze 
dienden ter versteviging in de natte ondergrond 
(fig.  5). De paalgaten waarvan het hout volledig 
vergaan was, lagen op 30 cm van elkaar, hadden een 
diameter van 10 cm en waren ca. 80 cm diep.

S I G N A  •  8  •  2 0 1 9

 133



Archiefonderzoek

Uit archiefonderzoek door stadsarcheoloog Dirk 
Pauwels bleek dat het niet de eerste maal was dat 
deze muur ontdekt werd. In het archief van Hubert 
van  de  Weerd, dat in 2010 werd teruggevonden, 
werden twee brieven van J.  Willemaers uit 1944 
aangetroffen, die de vondst van deze muur langsheen 
de Molenstraat beschrijven en illustreren (fig.  6).3 
Volgens de brieven werden minstens twee proefsleuven 
gegraven en zou de muur over de volledige lengte 
tussen de kruispunten van Molenstraat‑Astridlaan 

3 SAT‑Tungrensia‑839‑archief Van de Weerd, Brieven van Jean 
Willemaers aan Hubert van de Weerd (27 januari en 28 februari 
1944).

in het zuiden en Molenstraat‑Hoefnagelstraat in 
het noorden lopen. De volledige breedte kon ook 
toen niet bepaald worden, maar werd op drie meter 
geschat. De beschreven opbouw en samenstelling 
van de muur, inclusief de hoge grondwaterstand, is 
identiek aan de recent aangetroffen situatie. 

Datering

Onder de muurfundering werd slechts één 
scherf aangetroffen, van een wrijfschaal met een 
midden‑Romeinse datering. Dit leverde geen 
bruikbare terminus post quem op. Er werden diverse 
houtskoolstalen uit de mortel van de bovenbouw 
en van de palen onder de muur genomen. Eén staal 
gaf een radiokoolstofdatering van 240‑390  AD 
met 95.4  % zekerheid.4 Dit lijkt er op te wijzen 
dat het om de laat‑Romeinse stadsmuur gaat. Een 
houtskoolstaal uit de mortel van de muur5 en één 

4 RICH‑26035 (V581M): 1736±24BP.

5 RICH‑26034 (V587M): 2094±26BP; 190 ‑ 40 BC  met 95.4  % 
zekerheid.

2 Fig.  1. Situering van het onderzoeksgebied en de 
Romeinse stadsmuren (© ARON bvba; QGIS, Geopunt, 
maart 2019). 

Fig.  2. Bovenaanzicht vande drie samengevoegde 
werkputten met het massieve bouwwerk (© ARON bvba)

1
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uit een funderingspaalkuiltje6 gaven echter veel 
oudere dateringen, mogelijk veroorzaakt door oud‑
houteffect. Hun datering is zelfs te oud om het 
muurfragment met de 2de‑eeuwse stadsmuur te 
verbinden. 

De radiokoolstofdatering van een houten 
funderingspaal die door Mertens onder de stadsmuur 
in het noorden van de stad werd aangetroffen7 en 

6 RICH‑26815 (V579M): 1966±26BP; 40 BC ‑ 90 AD met 95 % 
zekerheid.

7 mertenS 1977, p. 54. 1700 ± 50 BP; 210‑430 AD met 93,6 % 
zekerheid, zie de Winter 2018, p. 67 voor een recente kalibratie 
van de datering.

van houtskool uit de mortel van de laat‑Romeinse 
stadsmuur aan de Vermeulenstraat8 gaven een 
gelijkaardige datering als het eerste staal. In 
combinatie met de bouwstijl van de muur wordt de 
constructie dan ook nog steeds onder de regering 
van keizer Constantijn geplaatst.9 Qua afmetingen 
(breedte van ca. 3  m en torens met diameter van 
ca. 8,5 m), mortel en samenstelling met spolia sluit 
de muur van de Molenstraat mooi aan bij de eerder 
ontdekte 4de‑eeuwse muurrestanten. Door Mertens 
werd aan de noordoostelijke kant van de laat‑
Romeinse stadsmuur een stenen fundering op een 
dicht raster van palen tot 75 cm diep aangetroffen.10

Locatie binnen de stad

Indien we er van uitgaan dat het hier om een deel van 
de 4de‑eeuwse stadsmuur gaat, dan vormt er zich een 
probleem met de locatie binnen de stad. Het nieuwe 
muurfragment past namelijk niet binnen het verloop 

8 RICH 21354, 1739 ± 32 BP; 230‑390 AD met 95,4% zekerheid.

9 VAnVinCKenroye 1985, p. 67 en VAnderhoeVen 2012, p. 138.

10 mertenS 1977, p. 49‑54 (sleuvenonderzoek bij de uitbreiding 
van het Rijkstechnisch Instituut). VAnderhoeVen & VynCKier 1995, 
p.  59‑61 (muur en toren op het Vrijthof ); de Winter 2018, 
p. 64‑73 (Opgraving Vermeulenstraat fase 4).

Fig.  3. Bewerkt fragment kalksteen gevat in de gele 
mortel (© ARON bvba).

Fig. 4. Opmetingsplan met projectie van de vermoedelijke 
omvang van de stadsmuur (© ARON bvba).

Fig. 5. Raster van funderingspalen in de natte quartaire 
leem (© ARON bvba).

43
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van de muur die reeds in de jaren ‘30 o.a. door Breuer 
& Van de Weerd beschreven werd en weergegeven is 
op het bekende plan van Vanvinckenroye.11

De locatie waar de 4de‑eeuwse muur het dichtst 
werd aangetroffen bij de huidige vindplaats in de 
Molenstraat is een opgraving van het Provinciaal 
Gallo‑Romeins Museum in 1971 ter hoogte van 
de terreinen achter woonzorgcentrum De Kleine 
Kasteeltjes (fig.  1:  B).12 Hier werden, op ca. 65  m 
ten zuidoosten van de Romeinse weg Bavai‑Keulen, 
een V‑vormig uitbraakspoor van de 4de‑eeuwse 
stadsmuur en een mogelijke verdedigingsgracht 
aangetroffen. Het verdere verloop en de scherpe hoek 
die de 4de‑eeuwse muur in het zuidwesten maakte, 
werden ook eerder al vermeld door Paquay13 en 
Breuer & Van de Weerd.14 Indien we verder mogen 
afgaan op de gegevens van Willemaers uit 1944 dan 
kunnen we besluiten dat de muur van de Molenstraat 
zou aansluiten op het bekende tracé van de 4de‑
eeuwse muur ter hoogte van deze zuidwestelijke 
hoek, gesitueerd in de tuinen achter Molenstraat 
12‑14. Of het zuidelijke uiteinde van de muur aan 
de Molenstraat opnieuw aansloot bij de 2de‑eeuwse 
muur ter hoogte van de kruising met de Sabinuslaan/
Astridlaan is ook niet aan te tonen. Verder onderzoek 
in de omgeving van deze locaties dient dus zeker 
rekening te houden met een eventuele aanwezigheid 
van de stadsmuur.

De reden waarom er in de 4de eeuw een bijkomende 
muur werd gebouwd tussen beide stadsmuren blijft 

11 breuer & VAn de Weerd 1935; VAnVinCKenroye 1985, p. 150‑151.

12 VAnVinCKenroye 1971, p. 14‑15.

13 PAQuAy 1935.

14 breuer & VAn de Weerd 1935.

momenteel nog onduidelijk. Evenmin is duidelijk 
of deze gelijktijdig werd gebouwd met de rest van 
het verloop. Aangezien deze nieuwe stadsmuur 
een effectieve verdedigingsfunctie had15, is het 
aannemelijk dat de kwetsbare locatie ter hoogte van 
de Jeker en een eventuele haven extra bescherming 
nodig hadden. We kunnen in ieder geval concluderen 
dat het laatste woord over de topografie van Romeins 
Tongeren nog niet gezegd is. 
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Fig. 6. Schets van Jean Willemaers met een noordoost‑
zuidwest zicht op de aangetroffen muur (SAT‑Tungrensia‑
839‑archief Van de Weerd).
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