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Micromorfologisch onderzoek van de zwarte lagen te Tongeren 
(Vermeulenstraat)

Barbora Wouters, Yannick Devos, Natasja De Winter & Patrick Reygel

Inleiding

Tijdens de opgravingen op de site Vermeulenstraat 
te Tongeren (2014-2015) werd een aantal zwarte 
lagen (zogenaamde “Dark Earths”) aangesneden 
(-g.  1). In Europese stadsarcheologische contexten 
wordt deze term gebruikt om donkere, homogene 
pakketten aan te duiden die zich over een groot 
deel van de site uitstrekken en vaak rijk zijn aan 
antropogene inclusies (houtskool, aardewerk, 
baksteen, mortel, been, etc.).1 De benaming 
“zwarte laag” is enkel geschikt als beschrijvende 
term en niet als interpretatieve de-nitie, omdat de 
schijnbaar gelijkaardige zwarte lagen het resultaat 
kunnen zijn van sterk uiteenlopende activiteiten en 
formatieprocessen. De macroscopische gelijkenissen 
zijn het gevolg van processen zoals bioturbatie en 
vermenging die vroegere activiteiten macroscopisch 
onzichtbaar maken. 

De identi-catie en interpretatie van zwarte 
lagen op basis van traditionele opgravings- en 
onderzoeksmethoden blijkt steeds een moeilijke, 
zo niet zelfs onmogelijke taak.2 De laatste decennia 
wordt er daarom steeds vaker een beroep gedaan op 
geoarcheologische technieken, en meer speci-ek de 
micromorfologie, om dit fenomeen te onderzoeken.3 
Het grootste voordeel van deze methode bestaat erin 
dat de analyse plaatsvindt op basis van onverstoorde 
blokstalen. Bijgevolg bevinden alle componenten 
van de stratigra-e zich nog op hun oorspronkelijke 
plaats, wat niet het geval is bij traditionele bulkstalen. 
Hierdoor laat deze techniek niet alleen toe om de 
verschillende componenten op microscopische 
schaal te bestuderen, maar vooral om de relatie 
tussen de verschillende componenten, alsook de 
bodemprocessen, te begrijpen. Net voor zwarte 
lagen is dit cruciaal, aangezien er op deze manier 
een onderscheid gemaakt kan worden tussen meer 
en minder verstoorde delen. Microscopische analyse 
laat bijgevolg toe om de oorspronkelijke activiteiten 

1  NICOSIA & DEVOS 2014.

2  zie bijvoorbeeld CAMMAS et al. 1995; DAVID et al. 2000.

3  MACPHAIL 1994; MACPHAIL 2010; NICOSIA et al. 2013.

en formatieprocessen, en hun relatieve volgorde, te 
reconstrueren.4 

Micromorfologische studie: eerste resultaten

Voor de micromorfologische studie werden 14 
onverstoorde blokstalen verzameld uit twee pro-elen 
(-g. 2). 

De onderste laag (stratigra-sche eenheid [SU] 1) die 
werd aangetro/en in beide pro-elen bestaat bijna 
uitsluitend uit zandig kwarts. Hierboven bevindt 
zich een eerste zwarte laag (SU 2 in pro-el A en 
SU15 in pro-el B) die op basis van de archeologische 
vondsten gedateerd wordt vóór het jaar 40. Deze laag 
wordt gekenmerkt door een vermenging van het zand 
van de onderliggende laag met -jnere sedimenten. 
Daarnaast is er een aanrijking van humus en een sterke 
biologische activiteit (regenwormen, wortelgalerijen). 
Deze kenmerken wijzen erop dat het gaat om oud 
oppervlak. De willekeurige en ongeoriënteerde 
verspreiding van de verschillende antropogene 
elementen (houtskool, been, aardewerk…), samen 
met de aanwezigheid van bewerkingssporen wijst op 
het opzettelijk omwoelen van de bodem. 
Al deze elementen laten toe om deze laag te 
identi-ceren als oude landbouwgrond. De vele 
gearticuleerde fytolieten die werden aangetro/en, 
moeten toelaten om de geteelde gewassen verder te 
determineren door gespecialiseerde fytolietenanalyse 
van de slijplaatjes.5

In pro-el A is er slechts een dun gedeelte (ca. 5-8 cm) 
van de ploeglaag aanwezig. Deze is doorsneden en 
afgedekt door een lichtgele laag van ca. 5 cm (SU 3). 
De overgang tussen beide lagen is scherp en abrupt, 
en de verschillen in textuur en samenstelling van 
SU 3 wijzen op een lithologische discontinuïteit, in 
dit geval een aanvoer van nieuw materiaal. De textuur 
van laag 3 is veel -jner dan die van de ploeglaag en 

4  GOLDBERG & MACPHAIL 2006.

5  zie Devos et al., 2009, 2013a en 2013b, volgens de methode 
van VRYDAGHS et al. 2016.
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Fig. 1. Aanduiding van de locatie van het westpro!el in de werkput te Tongeren Vermeulenstraat (boven en midden) 
en de plaats van de twee pro!elen (A en B) waar de micromorfologische staalnamen gedaan zijn (onder) met in het 
geel de zones van de staalname.

S I G N A  •  6  •  2 0 1 7

154 BARBORA WOUTERS  



bestaat uit leem en -jn zand, met enkele horizontale 
lenzen van grotere zandkorrels. Antropogene 
inclusies zijn vrijwel afwezig en de laag is sterk 
gecompacteerd. De afwezigheid van bioturbatie 
geeft aan dat deze laag zich in een overdekte ruimte 
bevond. Deze eigenschappen wijzen op een door 
mensen aangebrachte voorbereidingslaag voor de 
aanleg van een vloer.6

In pro-el B is een dikker gedeelte van de zwarte laag 
bewaard (ca. 25 cm) en wordt ze niet doorsneden door 
een vloer. Hier wordt de zwarte laag afgedekt door 
een dunne, donkere laag (SU 16) die hoofdzakelijk 

6  De zogenaamde “passieve laag” van een vloer, zie GÉ et al., 
1993.

Fig. 2. Plaats van de blokstalen en stratigra!sche 
eenheden (SU) in respectievelijk pro!el A (2a) en 
B (2b).

2a

2b
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bestaat uit verbrand materiaal (-g.  3a-b). Deze 
bevat een mengeling van (gedeeltelijk) gesmolten 
grasfytolieten, asresten, houtskool, verbrand 
bot, eierschaal, verkoolde granen, en verbrande 
en niet-verbrande huttenleem. Zowel hout als 
plantenresten werden verbrand, maar gezien het 
relatief kleine aandeel houtskool ten opzichte van 
de (gesmolten) grasfytolieten, waren plantenresten, 
hoofdzakelijk grassen, de dominante bron van de as. 
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het hier gaat om 
een in situ brandlaag, aangezien er geen sporen van 
verbranding geobserveerd werden op het contactvlak 
met de onderliggende laag.7 Bovendien zijn er 
verschillende afzonderlijke laagjes waar te nemen 
in deze laag, die waarschijnlijk overeenkomen met 
afzonderlijke depositiefasen. In deze laagjes is er 
een plaatvormige structuur te zien, en een toename 
van donkerder, “vuil” materiaal in de bovenste 3 à 
5 millimeter van elke sublaag. Deze eigenschappen 

7  ALDEIAS et al. 2016.

zijn kenmerkend voor loopvlakken en wijzen op het 
bestaan van een tijdelijk betreden oppervlak alvorens 
er telkens opnieuw een laag verbrand materiaal 
gedumpt werd. Vervolgens is ook in dit pro-el een 
lichtgele of beige leemlaag aanwezig (SU 8), die net 
zoals in pro-el A de eigenschappen bezit van een 
voorbereidingslaag van een gebouwvloer. In pro-el B 
is er nog ca. 20 cm van deze laag bewaard.

Boven de voorbereidingslaag laag ligt in beide 
pro-elen een tweede zwarte laag (SU 4 en 5 in 
pro-el  A en SU 9 in pro-el B). Deze zwarte laag 
vertoont kenmerken die zeer gelijkaardig zijn aan 
die van de eerste zwarte laag. Opnieuw is er een 
aanrijking met humus en worden bewerkingssporen 
geobserveerd. Antropogene inclusies zijn hier 
talrijker dan in de eerste zwarte laag, en er is ook 
meer variatie in de soorten fragmenten. Naast 
aardewerk, houtskool en beenderfragmenten is ook 
bouwafval aanwezig, vooral in de bovenste helft van 
de laag. Het gaat hierbij om kalksteen-, mortel- en 

Fig. 3. Verbrand materiaal uit SU 16: a) lens van silica gel bestaande uit fytolieten. Sommige vertonen duidelijk sporen 
van verhitting (luchtbelletjes); b) verkoold materiaal (verbrande leem en plantenresten); c) antropogene inclusies uit 
de bovenste zwarte laag: mortelfragment; b) gecalci!eerde regenwormexcretie.
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leemfragmenten. Vooral in pro-el B lijken sommige 
van deze leemfragmenten afkomstig van de verspitte 
voorbereidingslaag SU 8. De aanwezigheid van 
fosfaatsporen en uitwerpselen wijst op een intense 
bemesting van de bodem. Ook hier wordt de 
zwarte laag geïnterpreteerd als oud akkerland, al 
is het gebruik als tuinlaag hier niet uit te sluiten. 
Opnieuw werden heel wat gearticuleerde fytolieten 
aangetro/en die kunnen helpen bij de identi-catie 
van de geteelde gewassen, en uitsluitsel kunnen 
bieden over het precieze gebruik van deze laag. Deze 
cultivatielaag is aan de hand van het aardewerk8 te 
dateren in de midden-Romeinse periode, zeker na het 
jaar 80. Een nauwkeurigere datering is in dit stadium 
van het onderzoek nog niet mogelijk, maar voorlopig 
is nergens in deze laag materiaal aangetro/en dat met 
zekerheid na het jaar 150 te dateren is.

Boven deze laag bevindt zich een lichtgele tot beige 
leemlaag (SU6 en 10 in pro-el A, SU 10 in pro-el B). 
Ook hier genereert de micromorfologische analyse 
aanwijzingen voor de voorbereidingslaag van een 
vloer. In pro-el A is deze laag dikker bewaard dan in 
pro-el B, maar in beide is de bovenkant vermengd 
met SU 11, de onderkant van de derde zwarte laag.

De derde zwarte laag is enkel in pro-el A 
bemonsterd. Deze laag wordt gekenmerkt door 
een grote hoeveelheid antropogene inclusies. Er 
komen grotere fragmenten van deze resten in voor 
dan in de onderste twee zwarte lagen. Het gaat 
hier om zowel huishoudelijk afval (beenderresten, 
aardewerk…), als om bouwmateriaal (kalksteen, 
mortel (-g. 3c), pleister, mozaïekfragmentjes…) en 
artisanaal afval (metaalslakken) en mest (fosfaten). 
De concentratie en diversiteit van de aangetro/en 
resten wijst op intense menselijke activiteit in 
de directe omgeving. De aanzienlijke dikte van 
deze laag kan verklaard worden door een gestage 
aanvoer van nieuw materiaal. Ook hier is de laag 
sterk onderhevig aan biologische activiteit, getuige 
onder meer de aanwezigheid van gecalci-eerde 
regenwormuitwerpselen (-g. 3d). Ook de mens heeft 
de bodem nog verder omgewoeld met werktuigen. 
Dit alles geeft aan dat het hier waarschijnlijk gaat 
om een soort tuinlaag, ofwel op de binnenplaats van 
een gebouwencomplex, ofwel in een eerder open 
terrein. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat in 
dit deel van de site (de westelijke insula) een open 
binnenplaats bestond in de 4de eeuw, en vermoedelijk 

8  kruikwaar uit Bavay, zeepwaar, geverfd aardewerk uit 
Keulen, terra sigillata uit La Graufesenque, baksel 3.

was dit in 3de eeuw ook al het geval. Op een aantal 
meter van het pro-el in kwestie bevond zich ook een 
aantal beerputten die gedurende een lange periode 
in gebruik bleven. Dit soort lagen komt voor op de 
volledige site en dekt alle Romeinse gebouwresten af 
(zoals ook elders in Tongeren), al is de samenstelling 
en vormingsgeschiedenis hoogstwaarschijnlijk 
uiteenlopend voor verschillende locaties.

Conclusie en toekomstperspectieven

De eerste resultaten van het micromorfologisch 
onderzoek tonen een gevarieerde 
ontstaansgeschiedenis voor de verschillende zwarte 
lagen. Waar de twee oudste lagen duidelijk in de 
richting van landbouwactiviteiten wijzen, duidt 
de meest recente zwarte laag op een intensievere 
activiteit. Mogelijk was dit deel van het terrein in 
gebruik als tuin, waarbij regelmatig hoeveelheden 
huishoudelijk- en bouwafval op de bodem 
terechtkwamen. De tussenliggende lichtgele 
leemlagen zijn te interpreteren als preparatielagen 
voor de aanleg van vloerniveaus.

Voor de verdere studie van deze stratigra-e is een 
studie van de fytolieten in de slijpplaatjes aangewezen 
voor de identi-catie van de geteelde gewassen (zeker 
voor de 2 oudste fasen), in het bijzonder omdat 
macrobotanische resten in Tongeren over het 
algemeen niet goed bewaard zijn. Verdere analyse 
van de chemische bestanddelen, zoals µXRF (micro 
X-ray !uorescence spectroscopy), kan verdere informatie 
verscha/en met betrekking tot de identi-catie van 
de aangetro/en metaalslakken9. In Tongeren zou 
bijkomend micromorfologisch onderzoek in de 
toekomst ook meer uitsluitsel kunnen geven over 
het karakter van de post-Romeinse zwarte lagen 
die de periode tussen circa de 5de en 10de omvat. 
Deze lagen zijn in het verleden reeds aangesneden10 
maar nooit met succes bemonsterd voor 
micromorfologisch onderzoek.11 Ook voor andere 
sites (van uiteenlopende perioden) met homogene, 
zwarte lagen, is micromorfologie de methode bij 
uitstek om macroscopisch onzichtbare stratigra-e te 
onderscheiden en de oorspronkelijke activiteiten en 
formatieprocessen te reconstrueren.

9  WOUTERS et al. 2017.

10  ERVYNCK et al. 2014, p. 85-89.

11  WOUTERS 2016.
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