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Petrus Josephus goetschalckx, die tot 
1892 onderpastoor was in grobbendonk, 
publiceert een driedelig boek over de 
‘Geschiedenis van Grobbendonk’.

OnderpastOOr GOetschalckx



op het terrein van de bosvogels begroe-
ven 2500 jaar geleden - in de ijzertijd - 
onze voorouders hun overledenen. Ze 
werden gecremeerd en begraven in een 
urn, vandaar: urnenveld. notaris de Vries 
vond er in 1904 aardewerken potten (ur-
nen) in de grond. louis Stroobant (Taxan-
dria, Turnhout) kon er samen met nog wat 
andere vondsten een 80-tal opgraven.

urnenveld

1 9 0 4 2



louis Stroobant zoekt verder naar sporen 
van onze voorouders. op de Steenberg, 
waar Frima en later Mc cain hun fabriek 
hebben, worden sporen van bewoning uit 
de romeinse tijd (50 tot 476 na christus)
gevonden. Men denkt dat er in de romein-
se periode een grote villa of landbouw-
bedrijf heeft gestaan. later blijkt het een 
vicus of centrumplaats te zijn.

lOuis strOObant

1 9 0 8 3
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Geen bewoning zonder begraafplaats. 
bij het uitgraven van een kelder in de 
Schransstraat 30, tegenover Melkerij Sint-
isidoor vindt men enkele fragmenten 
aardewerk en crematieresten. dr. Paul 
Janssens vermoedt het bestaan van een 
grafveld uit diezelfde romeinse periode.

dr. paul Janssens 
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Priester Floris 
Prims publiceert 

als stadsarchivaris 
van antwerpen 

een monografie 
over priorij ten 

troon. 

FlOris prims     priOriJ ten trOOn
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de 6-jarige gustaaf Fransen vindt toeval-
lig ter hoogte van de ingang van de britse 
basis een gepolijste bijl in vuursteen uit 
het neolithicum.
het neolithicum is het laatste deel van de 
steentijd. dat is tussen 7000 tot 5000 jaar 
geleden.

britse basis

1 9 4 1 6



H. Verbeeck10

van de verschillende opgravingscampagnes te lokaliseren. Ook 
werd een definitieve opmeting van het terrein uitgevoerd om het 
algemene opgravingsplan samen te stellen (fig. 2)14. Ondertus-
sen is dit terrein verkaveld en op één perceel na als woonzone in 
gebruik genomen.

De roofmoord op Jos de Schutter in 1985 betekende het ab-
rupte einde van een vruchtbare samenwerking, zodat de publi-
catie van dit grafveld andermaal onafgewerkt bleef. In 1988, tij-
dens de opgravingen op de Steenakker te Kontich, verzocht dr. 
G. De Boe, toen directeur van het IAP, mij om de studie van 
dit grafveld terug op te nemen. Dat deze publicatie pas 43 jaar 
na de ontdekking van het eerste graf verschijnt, is hoofdzake-
lijk te wijten aan de verschillende opgravingsactiviteiten van de 
Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA), die 
van 1985 tot 2006 onder leiding van ondergetekende te Kontich 
plaatsvonden.

Deze bijdrage behandelt de resultaten van de opgravings-
campagnes tussen 1968 en 1980, samen met de door Georges de 
Maeyer gepubliceerde informatie. Ondanks de slechts summier 
bewaarde oorspronkelijke gegevens, waren de resultaten toch 
belangrijk genoeg om er een publicatie aan te wijden. Hopelijk 
draagt deze studie dan ook bij tot een betere kennis van het be-
grafenisritueel in het Maas-Demer-Scheldegebied tijdens de Ro-
meinse periode.

1.3  Topografie en stratigrafie

Het grafveld was gelegen ten oosten van de Romeinse vicus op 
een lichte glooiing ten noorden van de 15 m hoogtelijn langs de 
Wijngaardstraat. Het opgegraven perceel heet in de volksmond 
Kerkpleintje of Kerkeveld en is kadastraal bekend onder sectie B, 
2de blad, 4de deel, nr. 230E, 230G, 230K, 231M en 231N. Onder 
een 40 tot 50 cm dikke akker- of cultuurlaag bevond zich een 
sterk verstoorde archeologische laag. Op 60 tot 70 cm diepte 
dook de natuurlijke ondergrond op, waarin de uitgegraven kui-
len zichtbaar waren. De verschillende geregistreerde archeologi-
sche sporen laten zich opsplitsen in graven, kuilen en een greppel.

Het opgegraven terrein was jarenlang in gebruik, achtereen-
volgens als landbouwgrond, weiland, crossterrein van de plaat-
selijke jeugd en ten slotte als camping voor diverse jeugdbewe-
gingen. Al deze activiteiten, samen met de bodembewerking die 
al vanaf de middeleeuwen kan hebben plaatsgevonden, even-
als het diepwoelen door knaagdieren, hebben ervoor gezorgd 
dat verschillende graven verstoord of zelfs verdwenen zijn. In 
de sterk verstoorde archeologische laag bevonden zich verschil-
lende losse vondsten zoals nagels, metalen voorwerpen, aarde-
werkscherven en sporadisch crematieresten en houtskool. Een 
deel van het grafveld is mogelijk ook afgegraven. Het bos op het 
zuidelijker gelegen perceel ligt immers ongeveer 0,75 m hoger 
dan het opgravingsterrein.
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fig. 1  De archeologische sites te Grob-
bendonk. A: Romeinse vicus, B: Romeins cre-
matiegraf, C: mogelijke tumulus, D: westelijke 
Romeinse grafveld, E: oostelijke Romeinse 
grafveld, F: Merovingische graven en kerk van 
Ouwen, G: Merovingische grafveld.
Archaeological sites of Grobbendonk. A: Roman 
vicus, B: Roman cremation grave, C: presumed 
tumulus, D: Western Roman cemetery, E: Ea-
stern Roman cemetery, F: Merovingian ceme-
tery and the church of Ouwen, G: Merovingian 
cemetery.

14  Paul Verheyen verifieerde de ligging van de door hem opgegraven sleuven.

Meer dan tien jaar later doen arbeiders bij 
de aanleg van een leiding op het terrein 
van houtzagerij dingenen - nu de del-
haize - opnieuw een toevalsvondst: enke-
le aardewerken potten. de voormalige 
pastoor van Vorselaar, E. h. Mattheeussen 
wordt erbij gehaald. de arbeiders hebben 
vermoedelijk een tweede grafveld uit de 
romeinse periode aangesneden.

hOutzaGeriJ dinGenen

1 9 5 6 7



het rijke archeologische verleden van 
grobbendonk doet de gemeente op de 
radar komen van professionele onder-
zoekers. Professor Jozef Mertens van de 
ku leuven en de nationale dienst voor 
opgravingen (ndo) start een onderzoek 
naar het grafveld uit de vroege middel-
eeuwen (7de eeuw) dat bij de kapel van 
Ouwen ligt. in de 8ste eeuw werd op deze 
plaats een eerste houten kerk gebouwd.

kapel bOshOven

1 9 5 7 8



ondertussen blijven toevalsvondsten bo-
venkomen op en rond de Steenberg. Zo 
wordt onderwijzer Verlinden gevraagd 
om naar een vondst te komen kijken. Ter 
hoogte van Steenbergstraat nr. 10 was een 
ijzeren lanspunt opgedoken. 

de steenberG

1 9 6 0 9



Julien Sels vindt bij het graven in zijn tuin in de Floris 
Primsstraat een ijzeren speerpunt. dr. Paul Jans-
sens, gemeentesecretaris Jos Van dyck en de zoon 
van Julien gaan onder de vlag van de antwerpse 
Vereniging voor bodem- en grotonderzoek (aVbg) 
elke zondag graven bij Julien en in de omliggende 
tuinen. Ze leggen een begraafplaats bloot uit de 
vroege middeleeuwen (6de - 7de eeuw) met in-
humatiegraven die vaak rijkelijk voorzien zijn van 
voorwerpen zoals sieraden en wapens.

FlOris primsstraat

1960-1962 10



dr. Paul Janssens en Jos Van dyck samen 
met de aVbg en de ndo richten hun pijlen 
op de zone rond het graf uit de romeinse 
periode dat in 1956 in dezelfde straat was 
bovengekomen. Ze ontdekken dat er nog 
meer graven liggen op de terreinen van de 
familie bierinckx-renders en kunnen nu 
dus met enige zekerheid spreken van een  
tweede grafveld uit de romeinse peri-
ode in grobbendonk.

dr. paul Janssens / JOs van dyck

1 9 6 2 11



aan de Vorselaarsebaan - naast het hui-
dige kerkhof - worden meer vondsten 
en kuilen gevonden die wijzen op bewo-
ning uit de romeinse periode op en rond 
de Steenberg. het is wachten tot 2013 
vooraleer hier een uitgebreid onderzoek 
plaatsvind.

vOrselaarsebaan

1 9 6 2 - 1 9 6 4 12
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Twee jaar later vindt grobbendonkenaar 
georges de Maeyer bij de aanleg van 
een bouwput aan wijngaardstraat nr. 8, 
verstrooide crematieresten en scher-
ven aardewerk. bij verder onderzoek op 
zijn eigen aanpalende eigendom blijken 
hier meer graven te liggen. Een derde 
begraafplaats uit de romeinse perio-
de is gevonden.

GeOrGes de maeyer

13



georges de Maeyer doet samen met de 
aVbg een opgraving aan de ondertussen 
bekende hotspot uit de romeinse perio-
de: de Steenberg. aan de hoogveldstraat 
nr. 13 worden onder andere een gebouw-
plattegrond en een pottenbakkersoven 
gevonden. naast aardewerk en dergelijke 
wordt ook een bronzen zegelring ingeza-
meld. Een nieuw stukje van de vicus uit de 
romeinse periode is in kaart gebracht. 

de steenberG

1 9 6 6 14



1 9 6 7

nog meer vondsten uit de romeinse peri-
ode komen aan het licht bij een onderzoek 
door de V.V.V. nete en aa aan kerkeveld-
straat nr. 10 op de eigendom van de fami-
lie beckers.  het gaat enkel om vondsten 
er zijn geen sporen die duidelijk maken of 
het hier gaat om begraving, bewoning of 
een andere activiteit. Zes jaar eerder was 
hier al een ijzeren lanspunt opgedoken.

andré beckers

15



in hetzelfde jaar is een aarden wal vastge-
steld ten noordoosten van de vicus uit 
de romeinse periode, ter hoogte van de 
rimboe. Maar van deze vondst is weinig 
documentatie gekend, dus meer informa-
tie hebben de archeologen niet hierover.

de rimbOe

1 9 6 7 16



de V.V.V. nete en aa gaat aan de slag met 
een opgraving op de plaats waar georges 
de Maeyer twee jaar eerder een derde 
begraafplaats uit de romeinse periode
vond bij de aanleg van een bouwput 
(wijngaardstraat). de opgraving wordt ge-
leid door Jozef beckers en robert Van bun-
der.

JOzeF beckers  / rObert van bunder 

1 9 6 8 - 1 9 7 2 17



in de jaren 70 vindt er een grootschalige 
opgraving plaats op de Steenberg. guy de 
boe van de ndo leidt het onderzoek waar-
bij drie tempels aan het licht komen. Tij-
dens deze opgraving wordt het bronzen 
mercuriusbeeld gevonden in een kuil ten 
zuiden van de derde tempel. 

steenberG

1971-1973 18



V.V.V. nete en aa doet onderzoek op de 
Steenberg, geassisteerd door jongeren van 
de Philips van horneschool in weert, ne-
derland. hun leraar, gerrit hasendonckx, 
geboren in grobbendonk, startte met guy 
de boe (ndo) een opgravingsproject 
voor zijn leerlingen. Ze graven vier sleuven 
in de tuin van gust dieltjens aan de Vorse-
laarsebaan 2. gerrit en zijn klas komen nog 
eens terug in 1977 en in 1983.

Gerrit hasendOnckx 

1 9 7 6 19



Jozef Mertens en luc Van impe (ndo) gra-
ven extra proefsleuven op het kerkhof 
rond de kapel van ouwen. Er worden meer 
graven uit de vroege middeleeuwen ge-
vonden en ook begravingen tot en met 
de late middeleeuwen (16de eeuw). de 
kapel werd in de vroege middeleeuwen in 
hout gebouwd en later tot een stenen kerk 
omgebouwd. de hedendaagse kapel is de 
koornis van de middeleeuwse kerk.

de kapel van Ouwen

1 9 7 6 20



Een laatste keer wordt er onderzoek ge-
daan naar de derde begraafplaats uit de 
romeinse periode die aan de wijngaard-
straat ligt. het grondplan van het grafveld 
dat ten oosten van de vicus ligt wordt on-
der leiding van rik Verbeeck van de heem-
kundige kring van grobbendonk vervolle-
digd. 

rik verbeeck

1 9 7 8 / 1 9 8 0 21



1 9 8 3

begin jaren 80 onderneemt guy de boe 
met de ndo een nieuwe opgravingscam-
pagne. dit keer op het zuidelijke deel van 
de vicus uit de romeinse periode. 

Guy de bOe

22



1 9 9 5

in de jaren 90 zijn de grootschalige opgra-
vingscampagnes achter de rug. wat niet 
wil zeggen dat alle archeologie gevon-
den is. grobbendonkenaar Ferdy Jacobs, 
archeologieliefhebber, bleef op zoek naar 
vondsten. hij ontdekte ter hoogte van de 
eisterleebeek, stenen vondsten die te-
ruggaan tot vroeg in de steentijd, meer 
dan 10.000 jaar geleden. (geregistreerd bij 
het agentschap voor onroerend Erfgoed)

eisterleebeek / de pOmp

23



1 9 9 6

Met de 21ste eeuw voor de deur wordt het 
archeologisch onderzoek professioneler. 
Er komen Europese verdragen en richtlijnen, 
zoals een meldingsplicht wanneer bij werken 
archeologisch materiaal wordt aangetroffen. 
Jan willems van de antwerpse Vereniging 
voor romeinse archeologie onderzoekt een 
werf aan de hoogveldstraat nr. 4, een afval-
kuil uit de romeinse tijd. de kuil ligt ver-
moedelijk aan de rand van de vicus. 

hOOGveldstraat

24



Ter hoogte van het kremersgat ten zuiden 
van de Vorselaarsebaan zijn bij een veld-
prospectie door r. Janssens en P. Verstap-
pen concentraties van aardewerkscher-
ven gevonden. de scherven dateren zowel 
uit de ijzertijd, de romeinse periode als 
de middeleeuwen. 

het kremersGat

1 9 9 7 25
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de nationale dienst voor opgravingen 
werd in 1991 geregionaliseerd. in Vlaan-
deren ontstond het instituut voor het ar-
cheologisch Patrimonium of  iaP. archeo-
loog robby Vervoort deed in 2000 een 
opgraving onder leiding van archeologe 
rica annaert aan de nijverheidsstraat nr. 
1. Voor het eerst worden nu ook bewo-
ningssporen uit de volle middeleeu-
wen opgegraven (11de - 13de eeuw).

rica annaert



ook aan kapelstraat nr. 1 gaan zij aan de 
slag en vinden daar opnieuw bewonings-
sporen uit de vroege en de volle mid-
deleeuwen. 

kapelstraat

2 0 0 0 - 2 0 0 1 27



ook in bouwel is een deel van onze voor-
geschiedenis in de grond bewaard. Tijdens 
veldprospecties door Elly heirbaut en in-
grid Vanderhoydonck van het iaP werden 
op verschillende locaties aan het hane-
goor vondsten uit verschillende periodes 
gevonden. stenen werktuigen uit de 
steentijd en aardewerk van de ijzertijd 
tot en met de volle middeleeuwen. 

haneGOOr

2 0 0 1 28



2 0 0 1

het is opnieuw archeoloog robby Ver-
voort die voor het iaP een opgraving uit-
voert. ditmaal aan de hoogveldstraat. hij 
ontdekt er bewoningssporen uit de ro-
meinse tijd waarvan nog een deel van de 
in steen gebouwde kelder aanwezig is in 
de bodem.

hOOGveldstraat 

29



2 0 0 1 30

steenberGstraat 

bij een prospectie door het iaP op een 
perceel niet ver daarvandaan aan de 
Steenbergstraat zijn nog enkele vondsten 
uit de romeinse tijd en de middeleeu-
wen aangetroffen. het gaat hier eerder om 
losse vondsten dan om een echt samen-
hangend geheel.



nog in hetzelfde jaar trekt het iaP enke-
le proefsleuven op een perceel in de ka-
pelstraat. ditmaal ten noordoosten van de 
kapel. in de putten worden enkele sporen 
uit de volle middeleeuwen aangetroffen.
bij een onderzoek met proefsleuven wordt 
een klein percentage van het terrein on-
derzocht met lange smalle proefputten. op 
basis van de resultaten wordt beslist of een 
vlakdekkend onderzoek nodig is.

kapelstraat

2 0 0 1 31



Een jaar later wordt voorafgaand aan de 
verkaveling Zonnige kempen onder het 
huidige wijnrankplein een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd door robby Ver-
voort van het iaP. dit levert opnieuw spo-
ren op uit de volle middeleeuwen, maar 
zonder dat er een duidelijke bewoning of 
andere activiteit kan worden vastgesteld. 

wiJnrankplein

2 0 0 2 32



Ferdy Jacobs is in al deze jaren blijven 
prospecteren op verschillende locaties 
in de gemeente. daarbij heeft hij zowel 
vondsten uit de steentijd, de bronstijd, 
de romeinse periode als de middeleeu-
wen verzameld. dit levert nuttige infor-
matie op wanneer archeologen in de toe-
komst op deze plaatsen aan de slag gaan.

Ferdy JacObs

2 0 0 2 33



bij de controle van een bouwput door alde 
Verhaert van het iaP werden aan de koe-
koekstraat, aardewerken scherven uit de 
late ijzertijd gevonden bij enkele sporen 
van palen of kuilen.  Een echte structuur 
werd hierin niet herkend.

kOekOekstraat

2 0 0 3 34



ook aan de wijngaardstraat nr. 40 werd 
door het iaP nog een bouwput geregis-
treerd. dit op de plaats waar daarna het no-
tariskantoor goossens, Verwerft en goos-
sens werd gebouwd. bij de controle van 
de bouwput zijn verschillende sporen en 
vondsten aangetroffen. Vermoedelijk uit 
de romeinse periode.

wiJnGaardstraat

2 0 0 4 35



in 2004 gaat het iaP over in het Vlaams 
instituut voor het onroerend Erfgoed of-
wel het VioE. archeologe alde Verhaert 
ontdekt bij een werfcontrole aan de Pul-
se Pad nr. 1 een ondiep grachtje zonder 
vondsten en wat losse vondsten: enkele 
aardewerkscherven uit de vroege en de 
volle middeleeuwen.

alde verhaert

2 0 0 5 36



nog hetzelfde jaar doet alde Verhaert voor 
VioE een proefsleuvenonderzoek vooraf-
gaand aan bouwwerken aan ravendreef/
Mussendreef nr. 1 en vindt hier opnieuw 
aardewerken scherven uit de volle mid-
deleeuwen. 

ravendreeF / mussendreeF

2 0 0 5 37



2 0 0 6

archeoloog Jef Vansweevelt start voor het 
VioE een proefsleuvenonderzoek en op-
graving aan de Melkerijstraat. hier wor-
den voor het eerst in lange tijd opnieuw 
bewoningssporen uit de romeinse peri-
ode aangetroffen met kuilen, waterput-
ten en grachten en enkele soortgelijke 
sporen uit de late middeleeuwen. 

melkeriJstraat

38



alde Verhaert (VioE) steekt dit jaar van-
uit grobbendonk het albertkanaal over 
naar bouwel wanneer ze onderzoek doet 
bij een werf aan dijkstraat nr. 1. daar komt 
een boomstamwaterput aan het licht. de 
aardewerken scherven die in de vulling 
van deze waterput worden gevonden, ge-
ven aan dat de put teruggaat tot de volle 
middeleeuwen.  

diJkstraat

2 0 0 6 39



2 0 0 7

bij een werfcontrole door rica annaert, 
Marijn Van gils en g. huysmans van het 
VioE aan de Pulse Pad werden opnieuw 
enkele archeologische sporen en vond-
sten aangetroffen. de kuilen zouden wel 
eens uit de ijzertijd kunnen dateren, het 
aardewerk uit de romeinse periode. niet 
onbelangrijk gezien de ligging van deze 
locatie nabij de kapel van ouwen en ten 
noorden van de vicus uit de romeinse tijd.

pulse pad
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bij bouwwerken in de Floris Primsstraat 
voert archeologe Sofie debruyne van het 
VioE een archeologisch proefsleuvenon-
derzoek uit tegenover de delhaize waar in 
1956 en in 1962 een begraafplaats uit de 
romeinse periode is opgetekend. Zij vindt 
er een grafkuil uit de middeleeuwen. het 
botmateriaal is erg slecht geconserveerd. 
ook sporen en aardewerk uit andere pe-
riodes wordt er aangetroffen.

FlOris primsstraat

2 0 0 7 41



de professionalisering van de archeologi-
sche onderzoekswereld gaat door. Quasi 
geen enkele amateurvereniging kan nog 
zelf onderzoek uitvoeren. onafhankelijke 
bedrijven komen op de markt die naast 
de universiteiten en de overheid gravend 
onderzoek uitvoeren. de eerste die in 
grobbendonk aan de slag gaat is Soresma 
(anteagroup). Zij voeren een proefsleu-
venonderzoek uit aan de industrieweg. 

industrieweG

2 0 0 9 42



in hetzelfde jaar onderzoekt Sofie debruy-
ne van het VioE een bouwput aan de wijn-
gaardstraat 7c. het onderzoek levert heel 
wat interessante sporen en vondsten op. 
bouwmateriaal en aardewerk allerlei uit 
de romeinse periode, maar ook een be-
graving uit de bronstijd.

wiJnGaardstraat

2 0 0 9 43



het studiebureau all archeo komt voor het 
eerst opgraven en mag dat meteen doen in 
het hartje van de Steenberg! bij de uitbrei-
ding van Mc cain treffen ze heel wat spo-
ren en vondsten aan van de vicus uit de ro-
meinse periode. Ze herkennen in de bodem 
proefsleuven van de aVbg die er 30 jaar ge-
leden aan het werk waren. Ze registreren 
huisplattegronden uit de romeinse peri-
ode en 2 plattegronden uit de ijzertijd.

steenberG 

2 0 1 2 44



Een jaar later komt all archeo nog eens 
terug en onderzoekt daarbij de zone be-
stemd voor de uitbreiding van het huidige 
kerkhof aan de Vorselaarsebaan.
Ze vinden er bewoningssporen en vond-
sten uit de romeinse periode en geven 
aan dat hier mogelijk de noordelijke rand 
van de bewoning uit die tijd is bereikt. 

vOrselaarsebaan

2 0 1 3 45



Saunacomplex gidwi aan de Floris 
Primsstraat wil uitbreiden. all archeo 
voert een opgraving uit op het terrein. 
Zaakvoerster en archeologe natasja reyns 
heeft de leiding. bij het onderzoek is een 
crematiegraf uit de romeinse periode 
aangetroffen. dit sluit mooi aan bij de be-
graafplaats uit diezelfde periode die aan 
de overkant van de Floris Primsstraat in 
1956 en 1962 is onderzocht. 

FlOris primsstraat

2 0 1 3 46



2 0 1 3

bij verbeteringsplannen voor de nete wor-
den archeologen gevraagd om de bodem 
te bekijken. Fodio voert een proefsleuven-
onderzoek uit langsheen de nete tussen de 
kasteelhoeve en de dorpskern van grob-
bendonk. archeologen bart Vanmontfort, 
Jan de beenhouwer en assistent Marleen 
arckens stellen een heel ander soort spo-
ren van menselijke activiteit vast: grep-
pels voor ijzerwinning in de nieuwe tijd.

Jan de beenhOuwer

47



2 0 1 4

bij een veldprospectie door M. de wree in 
nederviersel op 22 februari 2014 vindt hij 
voorwerpen uit de steentijd. 

nederviersel

48



2 0 1 4

het voorlopig laatste onderzoek van all 
archeo in grobbendonk vond plaats ter 
hoogte van klooster ten troon waarbij zij 
nieuwe muurresten hebben blootgelegd.

ten trOOn

49



het archeologisch onderzoek is hiermee 
niet ten einde. komende jaren staan er 
twee grote verkavelingen op het pro-
gramma die ongetwijfeld doorheen de ar-
cheologisch waardevolle bodem van onze 
gemeente zullen snijden.  archeologe an-
nelies de raymaeker van Studiebureau ar-
cheologie werkt in het voorjaar van 2015 
aan een bureaustudie voor de verkaveling 
aan de waterlaatstraat. wordt vervolgd…!

waterlaarstraat
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