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1 Inleiding en onderzoeksvragen

1.1 Kader 

Het landinrichtingsproject ‘Antitankgracht Haacht’ is gelegen op grondgebied van de gemeente 

Haacht, ten noordoosten van het centrum van Haacht. Het project focust zich op de thema’s erf-

goed, recreatie en natuur en wil op het terrein uitvoering geven aan het verbeteren van het recre-

atief netwerk, het ecologisch netwerk tussen de Antitankgracht en het Haachts Broek en de inrich-

ting van de archeologische site van het kasteel van Roost. De ontsluiting van deze kasteelsite is 

als prioritaire maatregel opgenomen in het inrichtingsplan.
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Figuur 1.1. Ligging onderzoeksgebied (rode lijn); inzet: ligging in België (bron: Nationaal Geogra  sch Instituut, 2002).
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Het kasteel van Roost was een waterburcht die omstreeks 1300 werd gebouwd op een boog-

scheut van de Dijle. De versterking bestond primair uit een poorttoren en weermuur omgeven door 

slotgrachten. In de eeuwen erna zijn er binnen de ringmuur diverse woon- en legerkwartierruim-

ten bijgebouwd. Uit iconografische bronnen is duidelijk dat behalve de binnenste slotgracht, nog 

een tweede, buitenste slotgracht aanwezig was die het volledige kasteelterrein, inclusief neerhof, 

omsloot. Zoals vele kastelen, was ook het kasteel van Roost in de 19e eeuw tot verval gedoemd. 

In 1828 werd het kasteel afgebroken, het neerhof brandde af in 1833. Het voormalige kasteelter-

rein kende daarna een agrarisch gebruik waarbij alleen nog een gracht herkenbaar bleef. In 1939 

werd het noordelijke deel van deze gracht door een Antitankgracht doorgesneden.

Ondanks dat er nauwelijks zichtbare restanten herinnerden aan het kasteel, bleef de versterking 

steeds in het collectieve geheugen van de inwoners van Haacht aanwezig. In de jaren 1982-1983 

vond er archeologisch onderzoek plaats op de site ter hoogte van het kasteelgebouw. De fundering 

die tijdens dit onderzoek volledig werd teruggevonden, is na de opgravingen weer toegedekt. In de 

huidige situatie zijn slechts enkele delen van de (vermoedelijk) buitenste slotgracht nog zichtbaar. 

De hele site is, samen met de Antitankgracht die de site doorsnijdt, beschermd als monument op 

21 december 1998.

In het kader van de inrichting van de site van Roost is het noodzakelijk om een beeld te krijgen van 

de aanwezigheid van archeologisch kwetsbare zones. Aangezien de opgravingen uit de jaren ’80 

zich hoofdzakelijk beperkten tot het kasteelgebouw, is het onbekend of nog meerdere restanten 

onder de grond bewaard zijn gebleven. Ook de slotgrachten, die een centrale rol in de herinrichting 

spelen, werden vooralsnog nauwelijks onderzocht. 

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau (regionale 

vestiging Zuid-Nederland te Weert) in het voorjaar en de zomer van 2014 een bureau- en veldon-

derzoek uitgevoerd in verband met de herinrichting van de site (figuur 1.1). Meer in het bijzonder, 

betreft de opdracht een ‘Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aanneming van 

diensten. Bestek nr. RO/2013/L3400101/1. Li Antitankgracht Haacht - geofysisch onderzoek site 

van Roost’. De opdracht is op 05-03-2014 door de Vlaamse Landmaatschappij gegund (briefken-

merk PR-WRK/TR/LT/20140227). 

1.2 Het inrichtingsplan van de site van Roost

Zoals vermeld, is de ontsluiting van de kasteelsite van Roost als prioritaire maatregel opgenomen 

in het inrichtingsplan. De inrichting van de site is hoofdzakelijk gericht op het opwaarderen van de 

toeristisch-recreatieve activiteiten in het projectgebied. Daarnaast is de inrichting ook gericht op 

historisch herstel/ontsluiting van de site en op een groene ontmoetingsplaats voor de inwoners van 

Haacht.1

Om deze doelstellingen te bereiken is een inrichtingsplan vervaardigd (figuur 1.2). Er zijn diverse 

doelstellingen die gepaard gaan met verschillende ingrepen:
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• toeristisch/ recreatieve opwaardering: hiertoe worden ondermeer onverharde wandelpaden 

aangebracht, infoborden met historische informatie over de site geplaatst en speelelementen 

aangebracht.

• historisch herstel: dit herstel is hoofdzakelijk gericht op het herstellen van de buitenste slotgracht 

van de site. De contouren van het kasteel worden zichtbaar gemaakt door een podium in het 

gras, ophaalbrug en het plaatsen van een toren ter hoogte van de oude poorttoren.

• ontmoetingsplaats voor de  inwoners van Haacht: De site krijgt een functie als groen buurt-

park met archeologisch erfgoed waarbij occasioneel het podium voor kleine voorstellingen kan 

worden aangewend. Ook kan de site dienen als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.

• zoveel mogelijk behouden van het huidige groen: Aan de westzijde van de site zal een houtkant 

worden voorzien voor de privacy van de aanwonenden buurtbewoners. Een hoomstamboom-

gaard met historisch oude eigen streekeigen rassen wordt ook aangeplant. 

Op basis van de voorlopig geplande ingrepen kan alvast afgeleid worden dat de bodemingrepen 

die gepaard gaan met de fundering van de toren en het herstellen van de buitenste slotgracht, 

eventueel aanwezig archeologisch bodemarchief ernstig kan beschadigen. 

1.3 Onderzoeksvragen

Het archeologisch onderzoek heeft als voornaamste doel om vooral middels non destructief onder-

zoek een archeologische evaluatie/waardering van de kasteelsite op te stellen. Deze evaluatie 

en waardering dient voor zover mogelijk kwetsbare zones op de kasteelsite te detecteren en af te 

lijnen, zodat bij de herinrichting geen archeologisch bodemarchief vernield wordt.

Ten behoeve van deze archelogische waardering zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd:

1. Wat is de landschappelijke context van het kasteel van Roost?

2. Wat is er al bekend over de geschiedenis van de kasteelsite en wat is de verschijningsvorm, 

omvang en ruimtelijke begrenzing?

3. Wat is de huidige toestand (gaafheid) van de kasteelsite? Wat zijn de kwetsbare zones of meer 

specifiek: zijn er nog archeologische restanten in de ondergrond aanwezig?

4. Wat zijn de mogelijkheden voor behoud, beheer en ontsluiting of meer specifiek: 

- Zijn archeologische resten nog voldoende waardevol (op basis van de criteria gaafheid, weten-

schappelijk potentieel, archeologische of landschappelijke context, zeldzaamheid en represen-

tativiteit) dat ze het opleggen van een ander specifiek beheer of randvoorwaarden voor gebruik 

verantwoorden? 

- Dient het bestaande inrichtingsontwerp te worden aangepast zowel inhoudelijk als bescher-

mingsgericht? Meer bepaald: is er extra inhoudelijke informatie voorhanden en liggen de in 

het inrichtingsplan voorgestelde klimtoren, podium en grachten op de oude kasteellocatie? 

Wat zijn de voorwaarden voor het plaatsen van de klimtoren en het uitgraven van de grachten 

opdat eventueel archeologisch bodemarchief beschermd blijft?

- Kan aanvullende informatie gehaald worden voor het duiden van de site met het oog op 

publiekswerking? 
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- Heeft het vooropgestelde landgebruik een onmiskenbare negatieve invloed op de archeologi-

sche resten en zo ja, welk alternatief landgebruik en beheer is van toepassing opdat de site 

fysiek beschermd wordt?

Indien blijkt dat het vooropgestelde landgebruik kan blijven bestaan mits beschermende maatrege-

len, welke maatregelen worden er dan voorgesteld.

1.4 Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit 8 hoofdstukken. De hoofdstukken 1 t/m 2 zijn inleidend; Hoofdstuk 2 gaat 

nader in op de diverse methoden en technieken, waarmee getracht is de hierboven aangehaalde 

onderzoeksvragen te beantwoorden.

De landschappelijke context van het onderzoeksgebied, dat wil zeggen de topografie, geologie, 

bodem en natuur, wordt besproken in hoofdstuk 3. Speciale aandacht wordt besteed aan de rui-

mere landschappelijke context en er wordt een globale schets gegeven van het middeleeuwse 

landschap waarin het kasteel van Roost geplaatst moet worden.

In de hoofdstukken 4 en 5 komt de historische en archeologische context aan bod. In eerste 

instantie wordt aan de hand van voornamelijk gepubliceerde archivalische en figuratieve bron-

nen de geschiedenis en ontwikkeling van het kasteel van Roost geschetst. In hoofdstuk 5 wordt de 

archeologische opgraving van 1982 en 1983 beschreven.

In hoofdstuk 6 staat het veldwerk centraal en wordt verder ingezoomd op de kasteelsite. Zowel het 

landschap als de tijdens het veldwerk aangetroffen grondsporen en vondsten worden besproken. 

In hoofdstuk 7 worden voor zover mogelijk de oude- en nieuwe opgravingsresultaten geïntegreerd 

en worden algemene conclusies getrokken. Ten slotte, wordt in hoofdstuk 8 een beheerkaart opge-

steld die als basis kan dienen voor de herinrichting van de kasteelsite. Verder worden aanbeve-

lingen met betrekking tot een verantwoorde inrichting van het kasteelterrein gegeven. Een lijst 

met geraadpleegde bronnen, een lijst met afkortingen en een overzicht van grote kaartbijlagen en 

tekstbijlagen sluiten het rapport af. 

In dit rapport worden vele gegevens aangedragen die uiteindelijk leiden tot de conclusies en aan-

bevelingen. Aangezien deze gegevens van verschillend belang zijn voor de diverse bij het inrich-

tingsproject betrokken mensen, worden de hoofdstukken 3 t/m 6 afgesloten met een paragraaf 

waar de belangrijkste conclusies van het betreffende hoofdstuk worden aangehaald. Om alsnog 

het proces te kunnen volgen dat tot de conclusies en aanbevelingen heeft geleid, kan volstaan 

worden met het lezen van deze paragrafen. 

1.5 Dankwoord

Dit onderzoek vond plaats in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, ontwerper en een 

archeologische stuurgroep (in alfabetische volgorde): Marc Brion (agentschap Onroerend Erf-
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goed), David Depraetere (Vlaamse Landmaatschappij, archeoloog), Veerle Lauwers (Wingense 

Archeologische dienst), Raf Nilis (Vlaamse Landmaatschappij, projectleider) en Freya Vanthuyne 

(Vlaamse Landmaatschappij, ontwerp herinrichtingsplan). Bij deze wil RAAP deze mensen heel 

hartelijk bedanken voor alle ondersteuning. 

Target Archaeological Geophysics heeft actief meegeholpen aan het onderzoek waarvoor RAAP 

zeer erkentelijk is. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar John Nicholls.

Verder heeft een aantal personen geholpen bij diverse onderdelen van het onderzoek. Harte-

lijke dank gaat uit naar: Restauratieatelier Restaura (foto’ s en waardering metalen objecten), J. 

Vandesande (aanlevering foto opgraving 1982-1983 en militaire kaart Haacht uit 1747), B. Tops 

(opzoeken historische kaarten Algemeen Rijksarchief Brussel) en B. Minnen (aanlevering water-

verftekening kasteel). 



RAAP-RAPPORT 2929

Archeologisch onderzoek naar de kasteelsite van Roost

Gemeente Haacht, provincie Vlaams-Brabant

17

2 Methoden

2.1 Inleiding

Ten behoeve van de herinrichting van de kasteelsite zijn bij het onderzoek diverse methoden en 

technieken toegepast. Hoewel deze methoden en technieken gedurende de loop van het onder-

zoek niet strikt gescheiden zijn uitgevoerd, kunnen ze globaal worden opgesplitst in bureauonder-

zoek, veldonderzoek en analyse. In dit hoofdstuk worden deze methoden nader beschreven. 

2.2 Bureauonderzoek

Bij het bureauonderzoek is nader ingegaan op de landschappelijke context van het onderzoeks-

gebied. Hiertoe is een ruimer gebied bestudeerd dan het voorgestelde onderzoeksgebied. Ook 

is globaal het middeleeuwse landschap beschreven waarin het kasteel van Roost geplaatst moet 

worden

Vervolgens is verdere informatie verzameld in verband met de archeologische en histori-

sche context. In de jaren 1982-1983 vond er door de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige 

Kring (HAGOK) een archeologisch onderzoek plaats ter hoogte van het kasteelgebouw. Met 

betrekking tot de herinrichting van de site en het aanduiden van kwetsbare zones werd de opgra-

vingsplattegrond gedigitaliseerd.

De oude opgraving ging ook gepaard met een historische studie. Om de activiteiten die zich in 

Roost hebben afgespeeld in een breder verband te plaatsen, worden deze resultaten beschreven. 

De historische studie is tevens aangevuld door een aantal, in de toenmalige studie, niet beschre-

ven iconografische bronnen. Er wordt met name verder ingegaan op het landschap rondom het 

kasteel. Ten behoeve van de interpretatie van het veldonderzoek werd ook de Atlas van de Buurt-

wegen, waarop het kasteel nog staat weergeven, zo nauwkeurig mogelijk gegeorefereerd. 

2.3 Veldwerk

Het veldonderzoek diende in eerste instantie inzicht te geven in de landschappelijke context en de 

aanwezigheid van eventuele archeologische resten, in het bijzonder grondsporen, te onderzoeken. 

Verder diende informatie verzameld te worden omtrent de omvang en gaafheid van deze archeolo-

gische resten en de werkelijke ligging van het opgegraven kasteel. Derhalve is het onderzoeksge-

bied met diverse methoden en technieken onderzocht (figuur 2.1). 

2.3.1 Visuele inspectie 

Voorafgaand aan het veldwerk heeft een visuele inspectie van het kasteelterrein plaatsgevonden. 

Bij deze inspectie is het terrein gecontroleerd voor de geschiktheid van geofysisch onderzoek. 

Tevens is hierbij een nog onbekende muur aan de rand van de vijver opgemeten met behulp van 

een GPS via RTK. 
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2.3.2 Verkennend booronderzoek

Een verkennend booronderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de bodemgesteld-

heid, de gaafheid van eventuele archeologische waarden en de landschappelijke inplanting van 

het kasteelterrein. Hierbij zijn twee kruisende NO-ZW en NW-ZO georiënteerde raaien over het 

kasteelterrein geplaatst. Ter hoogte van de grachten zijn de boringen verdicht om het profiel van 

de grachten in kaart te brengen. 

In totaal zijn tijdens het verkennend booronderzoek 60 boringen verricht. Het booronderzoek werd 

uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7,5 cm en een gutsboor met 

een diameter van 3 cm (figuur 2.2). De maximale diepte bedroeg 3,5 m -Mv. De boringen zijn onder 

andere conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven. Iedere boring is 

ingemeten door middel van een GPS via RTK (Flepos). De positie is ingemeten in het Lambertco-

ordinatensysteem, de hoogte t.o.v. het Tweede Algemene Waterpeil (TAW). De beschrijvingen van 

de boringen zijn als bijlage 1 op CD bijgevoegd.

Figuur 2.2. Uitvoeren van 

verkennend booronderzoek 

in het onderzoeksgebied.
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2.3.3 Geofysisch onderzoek

Na de opgravingen van 1982-1983 zijn de aangetroffen funderingen weer afgedekt. Deze funde-

ringen kunnen middels geofysisch onderzoek opgespoord worden.2 Ook nieuwe onbekende struc-

turen op de kasteelsite kunnen soms met behulp van geofysische technieken worden aangetoond. 

Derhalve is op de kasteelsite van Roost geofysisch onderzoek uitgevoerd om te testen of met een 

dergelijk non-destructief onderzoek archeologische structuren in kaart kunnen worden gebracht. 

Welke geofysische onderzoeksmethode het meest geschikt is voor een bepaald onderzoeks-

gebied, is afhankelijk van de bodemopbouw en de aard en diepteligging van de archeologische 

resten ter plaatse. Kortom, het is niet of nauwelijks te voorspellen of en welke methode (de beste) 

resultaten oplevert. Een combinatie van geofysische technieken levert een meerwaarde op ten 

opzichte van het gebruik van één geofysische methode.

Voor het onderzoeksgebied zijn daarom in twee verschillende fasen diverse onderzoeksmethodes 

getest. In eerste instantie is een groot gebied onderzocht door middel van een magnetometrisch 

onderzoek. In een tweede fase, zijn in overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag, gebieden 

geselecteerd voor een elektromagnetische inductie-survey en een elektrisch weerstandsonder-

zoek. Het geofysisch onderzoek is uitgevoerd door Target Archaeological Geophysics.3 De zones 

waar deze technieken hebben plaatsgevonden, zijn nauwkeurig gegeorefereerd door middel van 

een GPS via RTK.

Magnetometrisch onderzoek

Om een indruk te krijgen van het kasteelterrein is in eerste instantie een groot gebied (ca. 1,4 ha) 

met een relatief snelle geofysische methode onderzocht namelijk een magnetometrisch onderzoek.

Bij een magnetometrisch onderzoek worden verstoringen van het aardmagnetisch veld gemeten. 

Dicht bij het aardoppervlak vertoont het aardmagnetisch veld afwijkingen. Op welke manier het 

aardmagnetisch veld verstoord wordt, is afhankelijk van de magnetische eigenschappen van de 

bodem en de zich hiervan onderscheidende archeologische resten die zich hierin bevinden. Met 

deze methode kunnen archeologische resten zoals grachten, kuilen, sloten en muurfunderingen tot 

circa 2 m -Mv in kaart worden gebracht. Een dergelijk onderzoek kent echter zijn beperkingen. Zo 

kunnen kabels en leidingen, prikkeldraad ed. het magnetisch veld erg verstoren, zodat de in ver-

houding kleine afwijkingen die veroorzaakt worden door archeologische structuren, niet meer her-

kenbaar zijn. 

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een rijdbaar frame waarop 6 Gradiënt-magneto-

meters (Grad 601 sensors) zijn gemonteerd (figuur 2.3). Via een datalogger en een Trimble VRS 

GPS worden de meetgegevens opgenomen. De data worden verzameld met een hoeveelheid van 

14Hz/14 metingen per seconde langs parallelle lijnen met een interval van 0,5m. Dit komt over-

een met 1 meting per 8 à 10 cm. De accuraatheid van de positionering van de gegevens bedraagt 

0,04 m. De meetresultaten zijn geïnterpoleerd en zichtbaar gemaakt door een kaart waarop de ver-

storingen van het aardmagnetisch veld met kleuren. Ferrohoudende objecten geven doorgaans, 

zowel een positieve als negatieve afwijking van het aardmagnetisch veld. Naar gelang de ligging 

van een ferrohoudend object kan een grotere positieve- of negatieve afwijking gemeten worden.
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Elektromagnetische inductie

In een tweede fase is in een kleiner gebied (0,9 ha) dat grotendeels overeenkomt met het neer- en 

bovenhof, een elektromagnetisch inductieonderzoek uitgevoerd. Elektromagnetische inductie is 

eveneens een relatief snelle geofysische methode. Het is gebaseerd op het principe dat een opge-

wekt primair elektromagnetisch veld elektrische wervelstroompjes (‘eddy currents’) induceert in het 

medium. Deze stroompjes creëren op hun beurt een secundair elektromagnetisch veld waarvan de 

sterkte opgemeten wordt door een ontvangstspoel.

Met een elektromagnetische inductiesurvey (EMI) kan tegelijkertijd de elektrische geleidbaarheid 

(EC) en de magnetische gevoeligheid of susceptibiliteit (MS) van een bodemvolume worden opge-

meten. EC metingen zijn globaal vergelijkbaar met weerstandsmetingen hoewel minder nauw-

keurig; MS metingen komen grotendeels overeen met de passieve magnetometer metingen. Daar 

waar bij een magnetometrisch onderzoek de afwijking t.o.v. het aardmagnetisch veld wordt gere-

gistreerd, geeft een MS meting de magnetiseerbaarheid van het onderzochte medium weer. De MS 

metingen reageren op verstoringen van bodems door de herwerking van de sterk magnetiseerbare 

toplaag van de bodem. Met een elektromagnetisch inductieonderzoek kunnen subtiele en graduele 

veranderingen in de bodem (bijv. grondsporen) worden opgespoord. Daarnaast wordt eveneens 

verhit bodemmateriaal (bakstenen, haardkuilen, aardewerk,..) waargenomen. Een dergelijk onder-

zoek kent echter ook zijn beperkingen. Zo kunnen kabels en leidingen, prikkeldraad en dergelijke 

Figuur 2.3. Impressie van het magnetometrisch onderzoek.
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de EC- en MS- metingen erg verstoren, zodat de in verhouding kleine afwijkingen die veroor-

zaakt worden door archeologische structuren, niet meer herkenbaar zijn. 

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een Geonics EM38 MK2 met Trimble VRS GPS. 

Het onderzoeksterrein is opgemeten met een semi-gedetailleerde resolutie (0,75 x 0,1 m). Gro-

tere grondsporen en muurwerken kunnen met dergelijke resolutie opgespoord worden. 

De positie van de metingen zijn door de Trimble VRS GPS vastgelegd. Via een datalogger 

worden meetgegevens opgenomen, opgeslagen en uitgelezen in een computer. Deze data is 

met behulp van geostatistische technieken geïnterpoleerd. De meetresultaten worden zicht-

baar gemaakt door een kaart die gepresenteerd wordt in de vorm van greyscale of kleurenplots. 

Archeologische sporen zijn hier meestal zichtbaar als een lichtere tint (bijvoorbeeld greyscale: 

lichtgrijze verkleuringen). 

Elektrisch weerstandsonderzoek

Op basis van het bureauonderzoek is duidelijk dat in het onderzoeksgebied dikke muurres-

ten aanwezig zijn. Om deze op te sporen is een elektrisch weerstandsonderzoek bij uitstek 

geschikt. Bij een weerstandsmeting wordt de elektrische weerstand van de bodem gemeten. 

Hierbij gaat het om het vaststellen van een verschil in weerstand tussen de eventuele archeolo-

gische verschijnselen en het omringende bodemmateriaal. De weerstandswaarde wordt hoofd-

zakelijk bepaald door de grondsoort en de mate waarin de bodembestanddelen water vasthou-

den. Doordat water goed geleidt, heeft bijvoorbeeld natte klei en organisch materiaal (houdt 

vocht vast) een lagere weerstand dan droog zand. Funderingen leveren in de metingen hogere 

weerstandswaarden op. 

Elektrisch weerstandsonderzoek is een intensieve methode. Derhalve is een kleiner gebied (0,9 

ha) geselecteerd over het hoofdgebouw en neerhof. In dit gebied dat grotendeels overeenkomt 

met dit van het elektromagnetisch inductieonderzoek zijn met zekerheid fundamenten aanwe-

zig. De weerstandsmetingen zijn uitgevoerd met behulp van een Geoscan RM15 weerstands-

meter met ingebouwde datalogger (geautomatiseerde dataopslag) en 4 elektroden (figuur 2.4). 

Twee elektroden staan gedurende de meting vast op één plaats buiten het te onderzoeken ter-

rein. De 2 andere zijn mobiel en worden op regelmatige afstanden binnen het te onderzoeken 

terrein in de grond gestoken. De mobiele elektroden bepalen de waarde van de meting. Omdat 

een meting op één punt onvoldoende informatie geeft, zijn meerdere metingen noodzakelijk. 

Er is gekozen voor een grid van 0,5 bij 1 m: om de 0,5 m worden metingen verricht langs paral-

lelle lijnen op 1m afstand. De elektroden zijn vooralsnog op 0,5m van elkaar zijn gepositioneerd 

(afhankelijk resultaten verkennend booronderzoek). De accuraatheid van de positionering van 

de gegevens bedraagt 0.1m. De meetresultaten worden geïnterpoleerd en gepresenteerd in de 

vorm van een greyscale of kleurenplots. Hoge weerstandswaarden zijn hier donker terwijl de 

lage weerstandswaarden licht van kleur zijn.

Controlerend booronderzoek

Voor de interpretatie van de resultaten van het geofysisch onderzoek is een controlerend 

booronderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek heeft tot doel informatie te verkrijgen over de 
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aard en diepteligging van ‘structuren’ die bij het geofysisch onderzoek in kaart zijn gebracht. 

Er zijn in totaal 32 controleboringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7,5 

cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn onder andere conform NEN 

5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en ingemeten door middel van 

een RTK GPS.

2.3.4 Proefsleuvenonderzoek

Middels boor- en geofysisch onderzoek kan een goede indruk van de begrenzingen en opbouw 

van het terrein (inclusief grachten) bekomen worden. Meer gedetailleerde informatie over de 

archeologische waarde van het terrein kan alleen via een proefsleuvenonderzoek verkregen 

worden. 

Het proefsleuvenonderzoek stond grotendeels ten dienste van het bestaande inrichtingsont-

werp, waarbij dieper gaande bodemingrepen vooralsnog gepland zijn ter hoogte van de poortto-

ren en de buitenste slotgracht (figuur 2.5). 

Ligging en oppervlakte proefsleuven

Op basis van de resultaten van het geofysisch en verkennend booronderzoek in combinatie met 

het bestaande inrichtingsontwerp, zijn in overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag acht 

proefsleuven gegraven.4 Aangezien op basis van de bureaustudie en geofysisch onderzoek het 

kasteel slechts bij benadering gesitueerd kon worden, zijn drie kleine putten (putten 7, 8 en 9) 

geplaatst ter hoogte van de poorttoren; 5 sleuven (putten 1, 2, 3, 5 en 6) zijn over de buitenste 

slotgracht gegraven. 

Figuur 2.4 Het uitvoeren van het elektrisch weerstandsonderzoek in het onderzoeksgebied.
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De afmetingen en oppervlakte van de putten bedragen:

• Put 1: circa 30 m bij 2 m met een oppervlakte van circa 61 m²;

• Put 2: circa 21 m bij 2 m met een oppervlakte van circa 42 m²;

• Put 3: circa 21 m bij 2 m met een oppervlakte van circa 41 m²; 

• Put 5: circa 13,5 m bij 1,8 m met een oppervlakte van circa 24,5 m²;

• Put 6: circa 11,5 m bij 1,9 m met een oppervlakte van circa 22,3 m²;

• Put 7: circa 8,5 m bij 1,8 m met een oppervlakte van circa 15,5 m²;

• Put 8: circa 8 m bij 1,8 m met een oppervlakte van circa 14 m²;

• Put 9: circa 6 m bij 1,8 m met een oppervlakte van circa 10,5 m².

De totale onderzochte oppervlakte bedraagt circa 230 m². 

Vlakken en profielen

De sleuven zijn gegraven met behulp van een graafmachine met gladde bak en laagsgewijs ver-

diept waarbij representatieve vlakken zijn opgemeten. 

• Ter hoogte van de buitenste slotgracht (putten 1, 2, 3, 5 en 6) is hierbij over het algemeen ver-

diept tot het ongestoorde, glauconiethoudend zand. Plaatselijk is evenwel vanwege het instorten 

van het profiel (veiligheid) en grondwater dit zand niet bereikt. 

Over het algemeen zijn in deze putten 2 vlakken gedocumenteerd waarbij vlak 2 de bodem van 

de gegraven put betreft. Verder is in put 2 en in het noordelijke deel van put 1 nog een 3e tus-

senvlak gedocumenteerd. 

• Ter hoogte van de poorttoren is verdiept tot de top van de muur, waarna de muren verder met de 

schop zijn vrijgelegd. In deze putten (7,8 en 9) is uiteindelijk één vlak gedocumenteerd.

Alle vlakken zijn onderzocht met een metaaldetector en gedocumenteerd met behulp van een 

Robotic Total Station (RTS). Dit omvat het digitaal inmeten van sporen, spoornummers, vondsten, 

profielen, coupelijnen, vlakhoogtes en maaiveldhoogtes. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt 

van een lokaal meetsysteem dat door middel van een GPS (Lambertcoördinatensysteem, hoogte 

ten opzichte van het Tweede Algemene Waterpeil/TAW) is uitgezet. De hoogte van de aangelegde 

vlakken, maaiveldhoogtes en coupelijnen zijn met RTS ingemeten ten opzichte van TAW. 

Bij de sleuven over de buitenste slotgracht was de voornaamste doelstelling de documentatie van 

het volledige profiel. Bij iedere put is één volledig profiel gefotografeerd, getekend (schaal 1:20) 

en gedocumenteerd. Bij put 6 is ook een tweede profiel deels gedocumenteerd. De ligging van de 

diverse profielen is vastgelegd (RTS). In de putten 1, 2 en 3 zijn bovendien 3 aanvullende borin-

gen geplaats om een idee van de diepte van de hier aangetroffen grachtvulling te verkrijgen. Deze 

boringen zijn ingemeten met RTS en als aanvullend kolomprofiel ingevoerd in een door RAAP ont-

wikkelde database (Deborah). Tenslotte is ook bij de putten over de poorttoren telkens een kolom-

profiel beschreven en ingevoerd in de database. De nummering van de profielen bestaat uit 3 num-

mers met de volgende betekenissen: 

• eerste nummer: putnummer;

• tweede nummer: oriëntering profiel (1: noordelijke zijde; 2: oostelijke zijde; 3: zuidelijke zijde en 

4: westelijke zijde);
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• derde nummer: nummer profiel.

Het profielnummer 631 heeft bijgevolg de volgende betekenis: put 6, zuidelijke zijde, profiel 1.

Afwerking en behandeling van sporen en vondsten

De sporen en bodemlagen zijn in een reeks genummerd. In het algemeen is de volgende numme-

ring aangehouden:5

• archeologische sporen: vanaf nr. 1;

• natuurlijke zand: 6000-nummers;

• teelaarde: nr. 8000;

• natuurlijke holocene lagen (veen, klei, eventuele overige afzettingen) en antropogene lagen: 

vanaf nr. 8001;

• natuurlijke holocene afzettingen put 6 (veen, klei, eventuele overige afzettingen): vanaf nr. 7000.

Na een beschrijving van de sporen in een database (Odile) zijn de grondsporen/lagen gefotogra-

feerd. Één mogelijke paalkuil is nadien gecoupeerd waarna de coupe is gefotografeerd en met 

de hand getekend (1: 20). Gezien de kadering in een archeologische waardering is het spoor niet 

Figuur 2.5 Impressie van het gravend onderzoek (proefput 3) in het onderzoeksgebied.
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afgewerkt. Tijdens het aanleggen van de diverse vlakken en de spoorbewerking zijn vele vondsten 

verzameld. Vondsten werden zowel individueel als per laag verzameld en genummerd. Alle vond-

sten zijn met behulp van GPS en/of RTS opgemeten of gekoppeld aan de desbetreffende laag in 

het profiel. 

Bemonstering

Lagen in de grachtvullingen met een kansrijke vulling zijn bemonsterd ten aanzien van botanisch 

onderzoek en eventuele C14 datering. In totaal zijn hierbij 5 monsters genomen (M2 t/m M7). 

Verder is in put 6 een pollenmonster van een oude veenlaag genomen ten behoeve van palynolo-

gisch onderzoek (M1). Deze monsters zijn in het huidige onderzoekskader (en huidige budget) niet 

gewaardeerd, maar kunnen indien gewenst nog later gewaardeerd worden. Voor een overzicht van 

de monsters zie bijlage 7.

2.4 Uitwerking en rapportage

Na afloop van de veldwerkzaamheden zijn alle veldtekeningen met coupe en profielen gedigitali-

seerd, en alle vondsten gewassen, gesplitst, geteld en gewogen. 

Determinaties

Het tijdens het veldwerk aangetroffen aardewerk is gedetermineerd door drs. Kristin Bosma. 

Analyses

In de eerste plaats heeft op basis van het bureau- en veldonderzoek een analyse van het land-

schap plaatsgevonden. Op basis van de gezette boorraaien zijn ondermeer dwarsprofielen 

gemaakt. De omvang en opbouw van het kasteelterrein en grachten kan hierdoor beter bepaald 

worden. 

De gedigitaliseerde opgravingsplattegrond (opgravingen 1982 en 1983) werd op basis van het 

proefsleuvenonderzoek en booronderzoek zo nauwkeurig mogelijk gegeorefereerd. Vervolgens 

zijn ook de aangetroffen sporen en lagen in combinatie met het bureauonderzoek, booronderzoek 

en geofysisch onderzoek verder geanalyseerd en geïnterpreteerd. Tenslotte zijn op basis van deze 

analyses de archeologisch kwetsbare zones zo goed mogelijk afgebakend en zijn voorstellen met 

betrekking tot de herinrichting en beheer aangereikt.

Rapportage

Hoewel het veld- en bureauonderzoek gedurende de loop van het onderzoek continu met elkaar in 

verband stonden, worden in deze rapportage de resultaten van het bureau- en veldonderzoek in 

hoofdzaak gescheiden. 
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3 Landschappelijke karakteristieken 

van het onderzoeksgebied

3.1 Inleiding

Kastelen zijn in hoge mate gerelateerd aan het natuurlijke landschap. Ze kunnen voorkomen 

op hoge punten in het landschap maar meestal zijn ze gelegen in lage en natte natte gebieden. 

Ook het kasteel van Roost heeft laatstgenoemde ligging. 

Aan de basis van het huidige landschap liggen geologische processen die over een tijdschaal 

van miljoenen jaren op hun beurt weer in hoge mate gestuurd zijn door klimatologische veran-

deringen. Belangrijk voor de interpretatie van het huidige landschap zijn de klimaatsontwikke-

lingen en daaraan gekoppelde geologische en bodemkundige processen gedurende het Pleis-

toceen en het Holoceen. 

In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens kort de geologische en bodemkundige 

situatie van de kasteelsite en de directe omgeving besproken. Voor de dateringen van de in dit 

rapport genoemde geologische perioden wordt verwezen naar de tabellen 1 en 2.

3.2 Fysiografie

Het onderzoeksgebied bevindt zich circa 1 km ten noord-noordoosten van het centrum van 

Haacht en op circa 220 m ten zuiden van de Dijle (zie figuur 1.1). Het heeft een oppervlak van 

circa 2 ha. Langs de noordwest en zuidwest zijde wordt het gebied begrensd door bewoning. In 

het noordoosten wordt het begrensd door een diepe gracht: de zogenaamde Antitankgracht. In 

het zuidoosten bevinden zich tuinen. 

Het gebied is braakliggend en sporadisch beplant met bomen. In het noordelijke deel ligt een 

langwerpige vijver, gegraven voor zandwinning. Langs deze vijver bevinden zich verhogingen 

die tijdens deze ontgravingen zijn ontstaan.

Het onderzoeksgebied ligt ongeveer tussen de coördinaten 169.360 en 169.610 West-Oost en 

186.025 en 185.865 Noord-Zuid en is afgebeeld op de kaartbladen 24-5 en 24-6 van de Topo-

grafische Atlas België, schaal 1:50.000.6 De kadastrale gegevens zijn: Haacht 1ste Afd Sectie 

B percelen 17C en 11D.
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_BE_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd  

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C: Karolingische tijd

B: Merovingisch tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal

Preboreaal

Denekamp
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n
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g

Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød

Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg
Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

C
- 1850

- 270

- 70 na Chr.

- 52 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300

- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050

- 11.500

- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000

- 126.000

- 236.000

- 241.000

- 322.000

- 384.000

- 416.000

- 13.500

- 12.500

- 336.000
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3.3 De ontwikkeling van het landschap: geologie en bodem

Haacht ligt op de noordflank van het zogenaamde Massief van Brabant. In de diepere ondergrond 

komt deze kern van oeroude gesteenten voor. In het onderzoeksgebied wordt het landschap echter 

vooral bepaald door rivierafzettingen uit het Pleistoceen en Holoceen. De basis van dit rivieren-

stelsel werd gelegd in het Tertiair.

3.3.1 Het Tertiair (circa 65 miljoen jaar geleden tot circa 2,4 miljoen jaar 

geleden) 

Bij de aanvang van het Tertiair, 65 miljoen jaar geleden, lag het noorden van België nabij de kust of 

behoorde zelfs tot de zee. De verdeling tussen land en zee verschoof in het Tertiair diverse malen 

(transgressies en regressies). Tijdens belangrijke transgressies werden op de bodem van de Terti-

aire zee enorme hoeveelheden zand en klei afgezet. 

De Tertiaire zeespiegelfluctuaties zijn toe te schrijven aan twee hoofdfactoren: tektoniek en kli-

maatverandering. Het Noordzeebekken daalde, terwijl het Massief van Brabant omhoog kwam. 

Tevens werd het klimaat geleidelijk kouder, waardoor meer water in ijs werd omgezet en het zee-

peil daalde. De kanteling naar het noorden en de geleidelijke daling van de zeespiegel had als 

gevolg dat de transgressies minder diep in het zuiden doordrongen. Door deze kanteling en gelei-

delijke terugtrekking van de kustlijn zijn globaal in noordelijke richting de oudere tertiaire afzettin-

gen steeds afgedekt door jongere tertiaire lagen (figuur 3.1). 

De opheffing van het Massief van Brabant ging steeds verder. Hierdoor werd Vlaanderen als het 

ware naar het noorden/noordoosten toe omgekanteld. Bij het terugtrekken van de zee ontwikkelde 

zich op het noord/noordoost hellend landoppervlak een rivierpatroon van het opgeheven zuidelijk 

gebied naar de zee.7 De bovenlopen van vele rivieren en beken, zoals de Dijle, hebben hierdoor 

nog steeds een zuid/zuidwest-noord/noordoost richting. 

3.3.2 Het Pleistoceen (ca. 2,4 miljoen tot circa 10.000 jaar geleden)

Gedurende het Pleistoceen overheersten over het algemeen de koude omstandigheden (ijstijden), 

maar er kwamen ook (relatief kortstondige) warme perioden voor. Mede door het oprijzende land, 

is het Vroeg en Midden Pleistoceen een periode van erosie waarbij de rivieren uitgestrekte rivier-

dalen uit de tertiaire lagen schuurden. De noord-zuid georiënteerde tertiaire lagen hebben een 

groot verschil in erosiebestendigheid. Toen de zuid-noord lopende rivieren noordwaarts op een 

moeilijk erodeerbare afzetting botsten, volgden ze de makkelijker erodeerbare lagen.8 Hierdoor 

buigen de rivieren, zoals de Dijle maar ook de Demer, in hun benedenloop af naar het westen, 

recht naar de Noordzee toe. 

Vooral in het Midden Pleistoceen, tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien), schuurde het aldus 

gevormde rivierenstelsel diep in het tertiaire substraat. In het koude klimaat hadden de beken en 

rivieren een onregelmatig debiet en transporteerden ze een grote hoeveelheid materiaal. Deze 

puinaanvoer vormde banken, waardoor de bedding verstopte en de beek werd gedwongen een 

nieuwe geul te vormen. Dit leidde tot een zeer breed netwerk van snel verleggende, betrekkelijk 
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ondiepe geulen: samen een verwilderd of vlechtend rivierpatroon. Uiteindelijk ontstond een 10 tot 

20 km brede en 20 m diepe oost-west georiënteerde erosiegeul die bekend staat als de Vlaamse 

Vallei. Deze geul kende ook een oostelijke uitloper via Mechelen tot in Aarschot.9 Ook het onder-

zoeksgebied behoorde tot deze uitloper. 

In het Laat Pleistoceen werd de uitloper van de Vlaamse Vallei in zijn uiteindelijke vorm uitge-

schuurd. Deze periode werd ondermeer gekenmerkt door de laatste ijstijd (het Weichselien). 

Vooral tijdens de beginfase van het Midden Weichselien heeft een belangrijke uitschuring van 

beken en rivieren plaatsgevonden.10 In de oudere afzettingen van het Saalien (Formatie van Nieu-

wenrode) werd een smaller maar diep dal geërodeerd waarin nieuwe grinden en zanden werden 

afgezet. Deze afzettingen behorende tot de Formatie van Zemst, komen in het onderzoeksgebied 

voor (figuur 3.2).

Door de verdroging aan het einde van het Midden Weichselien waren de beken en rivieren slechts 

tijdelijk en kortstondig actief. Wegens de schaars begroeide bodem kreeg de wind gemakkelijk vat 

op de ondergrond en werden grote hoeveelheden zand en leem verplaatst. Het zwaardere zand 

kon zich niet zo ver verplaatsen en werd in Laag België afgezet. Het fijnere leem werd door de 

wind honderden kilometers zuidwaarts vervoerd en bedekte het landschap van Midden België.11 

Grote delen van de drooggevallen dalen werden opgevuld. Ook de Vlaamse Vallei werd aangevuld 

en zo herschapen tot een brede opvullingvlakte waarbij het reliëf grotendeels vervaagde. 

In het onderzoeksgebied, behorende tot de overgangszone tussen het dekzandgebied en het 

leemgebied, is de Vlaamse Vallei voornamelijk opgevuld door zandafzettingen. Deze bestaan uit 

een homogeen gedeelte met soms onderaan een alternerend complex van gelaagde zand- en 

leemlagen (Formatie van Gent). Deze alternatie is ontstaan als gevolg van de sedimentatie op 

besneeuwde, natte, en vochtige plaatsen en door secundaire verplaatsingen.12 Aangezien de 

bodem permanent bevroren was, ontdooide in de zomer alleen de 1 à 2 m dikke bovenlaag. De 

grote hoeveelheden smeltwater konden niet in de bodem infiltreren.13 Dit leidde tot een papachtige 

massa boven de bevroren ondergrond die gemakkelijk naar beneden kon glijden (gelifluctie). 

3.3.3 Het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden tot heden)

Aan het einde van het Pleistoceen en met de komst van het Holoceen trad er een belangrijke kli-

maatsverbetering op. Het werd warmer en vochtiger en de koudeminnende, open vegetatie van het 

Weichselien maakte plaats voor een meer gesloten, warmteminnende vegetatiestructuur. De dich-

tere begroeiing ging verdergaande verplaatsing van het zand en leem tegen, waardoor bodemvor-

ming kon optreden (figuur 3.3). Het vochtigere klimaat van het Holoceen zorgde ook voor een stij-

ging van de grondwaterspiegel. De permanent bevroren ondergrond verdween, waardoor een deel 

van de neerslag in de grond kon insijpelen. De beken en rivieren kregen één meanderende loop. 

De valleien van de Demer en de Dijle

Op het einde van het Pleistoceen hadden de Demer en de Dijle nog twee onafhankelijke lopen.14 

De Dijle had een meandergordel ten zuiden van Haacht ingesneden (waar nu de Leibeek stroomt) 

en de Demer een brede meandergordel ten noorden van Haacht (figuur 3.2). Bij de aanvang van 

het Holoceen had de Demer deze noordelijke loop verlaten en vervoegde zich ten oosten van 
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Haacht met de zuidelijk gelegen Dijle.15 Pas in het Subatlanticum (grofweg 2400 jaar geleden 

tot heden) nemen zowel de Demer als de Dijle de oude noordelijk gelegen Demervallei in.16 Ook 

in deze periode hebben de rivieren hun loop binnen deze noordelijke vallei nog diverse malen 

verlegd.17

Het gevolg is dat in de omgeving van Haacht gedurende het Holoceen nog diverse erosie- en sedi-

mentatieprocessen plaatsvonden. Bovendien hoopten zich door een stagnerende waterafvoer in 

de laagste en natste dalen afgestorven planten op en kon veen tot ontwikkeling komen. De Holo-

cene fluviatiele afzettingen zijn veelal afgezet boven veen.18

Deze fluviatiele afzettingen zijn voor een groot deel te wijten aan de talrijke ontbossingen. Omdat 

bomen het water bij hevige regenvallen niet meer vasthielden stroomde dit veel sneller via het 

oppervlak naar beneden en nam hierbij aanzienlijke hoeveelheden bodemmateriaal mee dat uitein-

delijk in de rivieren terecht kwam. Het sedimentrijke water kwam uiteindelijk in de rivieren terecht 

en werd verder getransporteerd. Hevige, langdurige regenvallen leidden door het ontboste land-

schap ook sneller tot overstromingen. Bij overstromingen wordt het zwaarder materiaal (zand, 

leem) afgezet langs de boorden van de rivier. Lichter materiaal (klei) bleef langer in suspensie en 

kwam verder van de rivier tot bezinksel (zogenaamde komklei). Na verloop van tijd vormden de 

zwaardere afzettingen langs de stroom natuurlijke dijkjes of oeverwallen. Naarmate de ophoging 

van deze wallen verdergaat, wordt steeds fijner materiaal afgezet. Hierdoor ontstaat een profiel 

waarbij de korrelgrootte van onder naar boven afneemt. 

Ten oosten en ten westen van het onderzoeksgebied zijn deze oeverwallen op de bodemkaart 

goed te herkennen.19 Hoewel het alluvium dat door de Dijle is afgezet van relatief recente oor-

sprong is en dikwijls onderhevig is geweest aan verdere sedimentatie of erosie, heeft het geen 

of een zwakke bodemvorming ondergaan (profielontwikkeling p). De hogere oeverwallen van de 

Dijle zijn vooral herkenbaar door de betere drainage (Acp, Lcp, Pcp). Verder van de oeverwallen 

verslechtert de drainage (Adp en Ldp), terwijl in de komgronden (en oude opgevulde geulen) klei-

gronden voorkomen (Edp, Eep, Ehp). Ter hoogte van het onderzoeksgebied zijn de subatlantische 

oeverwallen niet zo duidelijk waarneembaar.20 De grote hoeveelheden sediment kunnen boven-

dien leiden tot loopveranderingen. Zo is op historische kaarten duidelijk dat zich direct ten noorden 

van het onderzoeksgebied nog een oude Dijlearm bevond.21 In de Nieuwe Tijd werd de Dijle tussen 

Werchter en Rijmenam echter goed ingedijkt, waardoor de rivier zijn loop grotendeels vast kwam 

te liggen.

Interfluviatiele ruggen

Toch is niet de volledige omgeving van het onderzoeksgebied bepaald door de Holocene rivieraf-

zettingen. Binnen de brede vallei bleven immers hoger gelegen ‘eilanden’ aanwezig waar de rivie-

ren in het Holoceen geen materiaal hebben afgezet en de pleistocene eolische afzettingen nabij 

het maaiveld voorkomen. Ze worden veelal aangeduid met de toponiemen ‘berg’ en ‘donk’.22 Op de 

bodemkaart (figuur 3.3) zijn ze te herkennen door de aanwezigheid van zand (Z) en lemig zand (S) 

waarin zich van nature podzolachtige bodems hebben ontwikkeld met een weinig duidelijke humus 

of/en ijzer B-horizont (code: ..f; ‘gepodzoliseerde bodems met een onduidelijk podzolprofiel’).23 

Deze groep podzolen kan bestaan uit zwak ontwikkelde podzolen, gestoorde zwakke podzolen 
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(magere podzolen) met vage E en B-horizonten, evenals uit bodems met een ijzer-humus accumu-

latiehorizont onder een bedekking van ruwe humus en met weinig uitlogingsverschijnselen.24 

Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied bevindt zich aan de noordoostrand van een derge-

lijk ‘dekzandeiland’ (de Moosdonk). Op de bodemkaart is dit gebied niet gekarteerd aangezien de 

bodem door de aanwezigheid van het kasteelterrein vergraven is (code OT) en direct ten zuiden 

zandwinning heeft plaatsgevonden (code OE). Uit de omliggende bodemeenheden kan echter 

afgeleid worden dat hier van nature matig droge zandgronden met een weinig ontwikkelde B-hori-

zont voorkwamen (code Zcf). In het noordelijke deel daarentegen zijn de dekzanden bedekt door 

Holocene rivierafzettingen (sLdp).25

Figuur 3.3. De diverse bodemeenheden in en nabij het onderzoeksgebied (bron: Baeyens, 1962; Baeyens & Scheys, 1960).
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Hoewel de hoger gelegen gebieden in het Holoceen niet onderhevig waren aan de fluviatiele 

invloeden, vonden ook hier plaatselijk nog degradatie, erosie en sedimentatieprocessen plaats. 

Door het ontbossen van gebieden kreeg de wind op de hoger gelegen dekzandgebieden immers 

makkelijker vat op het landschap waardoor er verstuivingen voorkwamen.26 

3.4 De inrichting van het landschap in de Middeleeuwen

3.4.1 Inleiding

In de Middeleeuwen werden de grondslagen gelegd voor het huidige cultuurlandschap. De inrich-

ting van dit landschap was sterk afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden en de behoeften 

van de mens. Hieronder wordt algemeen het middeleeuwse landschap rondom het kasteel van 

Roost beschreven (figuur 3.4).27

3.4.2 Het ontstaan van de huidige dorpen en steden

Na de val van het Romeinse Rijk en de daarmee gepaard gaande politieke en economische pro-

blemen, trad een afname van de bevolkingsdichtheid op. Het landbouwareaal nam in oppervlakte 

af en de bossen (voornamelijk eiken- en beukenbos) konden zich herstellen. Dit herstel was echter 

van korte duur. Vanaf de Vroege Middeleeuwen werd onder invloed van een sterke bevolkingsgroei 

het gebied terug ontgonnen. De toponiemen kouter en mogelijk ook puddegem en Waelem lijken 

erop de te wijzen dat al in de Vroege Middeleeuwen op de hogere zandgronden rondom Haacht 

enige bewoning aanwezig was.28 

Vooral de 10e t/m 13e eeuw vormden in heel Europa een periode van economische expansie. De 

bevolkingsgroei en agrarische hoogconjunctuur leidden overal tot ontginningen. Behalve gebieden 

die te nat, te onvruchtbaar of te steil waren, was vrijwel het hele landschap aan het einde van de 

Middeleeuwen in cultuur gebracht. 

Haacht wordt voor het eerst vermeld in 1136.29 Deze nederzetting werd gevormd aan de noord-

zijde van een grote interfluviatiele rug. Zoals vele gehuchten en dorpjes, is Haacht waarschijnlijk 

gegroeid rondom een ‘dries’ of ‘plaatse’: een centrale open ruimte.30 Deze pleinen waren gemeen-

schappelijk en dienden onder meer voor het verzamelen van het vee. Een vijver (poel) leverde 

drinkwater voor vee en zo nodig bluswater. Vanuit de hoekpunten vertrokken wegen, voornamelijk 

veedriften. 31 Vaak ligt ook de kerk op of nabij de dries. 

De forse toename van de bevolking leidde in de Middeleeuwen tot het ontstaan van diverse steden 

zoals Leuven, Aarschot, Mechelen. Leuven dankte zijn groei (11e eeuw) aan de ligging op de oude 

handelsroute van het Maasland naar Antwerpen, precies op die punten waar de Dijle en de Gete 

bevaarbaar werden. Mechelen, nabij de samenvloeiing van de Zenne en de Dijle, ontstond bij een 

geschikte rivierovergang van de Dijle. Aarschot groeide uit tot een handelsplaats op de Demer, een 

waterweg op de jongere oost-west-handelsroute tussen Brugge en Keulen (12e eeuw). 

3.4.3 Akkers

De goed gedraineerde fluviatiele gronden en de hoger gelegen zandgronden waren geschikt als 

akker.32 In de Middeleeuwen kenmerkte het landbouwsysteem op deze zandgronden zich in eerste 
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instantie door een weide-braakstelsel.33 Hierbij fungeerden de percelen binnen het akkerlandcom-

plex afwisselend als akker en braakland. Door een perceel tijdelijk braak te laten, kreeg de bodem-

vruchtbaarheid de kans zich te herstellen. 

Om de landbouwproduktie te verhogen werd in eerste instantie vooral het akkerareaal uitgebreid. 

In de 15e eeuw had het akkerareaal in Haacht echter zijn maximale omvang bereikt en werden alle 

akkercomplexen ingesloten door vochtige fluviatiele afzettingen.34 De landbouwproductie werd in 

eerste instantie nog opgedreven door buiten de gevestigde vruchtwisseling vruchten te zaaien en 

de vruchtdragende akkers te beschermen tegen loslopend vee. Ook het risico op wateroverlast die 

de oogst kon bedreigen, werd beperkt door tijdig de beken te ruimen. 

Mogelijk al in de Late Middeleeuwen, maar zeker in de Nieuwe Tijd, werd de landbouwproductie 

op de zandgronden vergroot door een intensivering met behulp van bemesting. Hierdoor konden 

de akkers jaarlijks benut worden en hoefden ze niet meer braak te liggen. Humusrijk materiaal 

(zoals bosstrooisel, heide- en/of grasplaggen) werd gebruikt om de (vloeibare en vaste) dierlijke 

mest van het gestalde vee te binden.35 Dit mengsel (stalmest, plaggen/strooisel) werd vervolgens 

Figuur 3.4. Globale cultuurhistorische kaart van Roost en omgeving in de Late Middeleeuwen. 
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op de akker gebracht. Omdat het humusrijke materiaal behalve organisch afval ook veel minerale 

bestanddelen (zand en of klei, afkomstig van de plaggen) bevatte, ontstond ten gevolge van eeu-

wenlange, intensieve bemesting een dikke humushoudende bovenlaag. Dergelijke gronden worden 

ook aangeduid met de term ‘plaggenbodem’, de humeuze bovengrond als ‘plaggendek’. Volgens 

de bodemkaart zijn deze bodems voornamelijk aanwezig in en rondom de kern van Haacht en op 

grote delen van de hogere interfluvia (codes Scm, Zbm en Zcm; figuur 6).36 

In de Nieuwe tijd werden ook in de vochtige gebiedsdelen plaggendekken opgebracht (codes Sdm 

en lSdm). Hierbij diende het plaggendek niet alleen ter verbetering van de vruchtbaarheid, maar 

ook ter ophoging van het maaiveld waardoor de draagkracht en hydrologie verbeterd werd. Ten 

noorden van het onderzoeksgebied, aan de rechteroever van de Dijlevallei, zijn dikke plaggendek-

ken (Zbm(g) en Zcm(g)) aanwezig die mogelijk oudere Dijleafzettingen hebben afgedekt en voor 

een merkbaar betere drainering hebben gezorgd.

3.4.4 De natte fluviatiele gronden en de heidegebieden

De nattere fluviatiele gronden (komgronden) in de Dijlevallei waren ongeschikt als akker. De natste 

delen waren dan ook broekgebieden. Talrijk zijn de broektoponiemen die in de omgeving van 

Haacht voorkomen (bijv. Heisbroek, Delebroek, Reebroek).37 Met uitzondering van de meest exten-

sieve gebieden waren deze gronden uitstekend geschikt als weiland voor het vee en als hooiland 

(zogenaamde beemden).38 De nabijheid van steden als Leuven en Aarschot maakte een intensieve 

veeteelt lonend. De opbrengst van het hooiland (wintervoer) bepaalde hoeveel vee men de winter 

kon doorhelpen. De hoeveelheid vee bepaalde vervolgens de hoeveelheid mest en daardoor ook 

de grootte van het akkerareaal. Een ideale ligging voor de boerderijen was op de overgang van de 

akkerlanden en de hooi- en weilanden. 

Waarschijnlijk werden al in de Middeleeuwen diverse lopen gegraven om de nattere gebieden te 

ontwateren en geschikt te maken als weide- en hooiland. Ook de Binnenbeek heeft ten oosten van 

centrum van Haacht een allesbehalve natuurlijke loop. Deze beek die grotendeels de nattere fluvi-

atiele gronden volgt, gaat hier dwars doorheen de interfluviatiele zandrug.39 

Ook in de meest extensieve natte gebieden (broekgebieden) en in de bosrijke gebieden op de 

zandgronden werd het vee geweid. Door de talrijke bosontginningen, het weiden van steeds meer 

vee en het op grote schaal winnen van plaggen en bosstrooisel degradeerde het nog aanwezige 

bos op de zandgronden zo sterk dat het geleidelijk verdween en er uitgestrekte heidevelden 

ontstonden. De namen Puddegemheide, Paalheide, Houtheide en Wielheide, later bekend als 

Wilde Heide, herinneren hieraan.40 

Deze ‘onontgonnen’ gronden werden gemeenschappelijk gebruikt (de ‘gemeynte’). Voor de boe-

renbevolking was het vruchtgebruik van de onontgonnen gronden van groot economisch belang. 

Behalve als weidegrond voor het vee leverden ze een grote hoeveelheid plaggen die werd gebruikt 

om mest mee aan te maken. Verder waren deze gronden uitstekend geschikt voor de exploita-

tie van grondstoffen. In de broekgebieden kwam relatief veel hout voor dat zowel gebruikt werd 

als brandstof als voor bouwwerken, etc. Verder werd ook veen gewonnen als brandstof, stro werd 

gebruikt voor de daken. Terwijl in de heidegebieden zandwinning plaatsvond werden in de natte 
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gebieden leemkuilen gegraven om bakstenen van te vervaradigen.41 Zo is bekend dat in de heer-

lijkheid Roost al in 1466 ‘careeloven’ aanwezig waren.42

Door toenemende en veelal private ontginningen waren in het begin van de 15e eeuw de gemene 

gronden ingekrompen. In combinatie met een sterke bevolkingstoename in deze periode nam de 

druk op deze gronden sterk toe.43 Overbegrazing en veelvuldig plaggen leidden tot een overexploi-

tatie van de heide. Verstuiving van dekzanden en het ontstaan van landduinen was het gevolg. 

3.4.5 Wegenpatroon

Het wegenpatroon hangt veelal samen met de ontginningen vanaf de Middeleeuwen. De wegen 

dienden vooral om de akkers of graslanden te bereiken maar enkele hadden ook een belangrijke 

doorgaande functie. 

Vooral in winterperiodes bleef in de diep ingesneden karrensporen water staan. Relatief laagge-

legen plaatsen vormden zo één grote modderpoel. Om problemen te vermijden werden de wegen 

niet willekeurig aangelegd. De wegen werden aangepast aan de landschappelijke situatie en 

lagen zoveel mogelijk op de hogere delen van het landschap waardoor ze een slingerend verloop 

kenden.44 In brede vallei van de Dijle werd hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van de diverse zan-

dige interfluvia. 

Vroeg of laat moest men toch plekken, die ongeacht het seizoen zeer nat bleven, doorkruisen. 

Vooral de Dijle vormde voor het landverkeer een verkeersonvriendelijk obstakel. Er waren maar 

weinig geschikte plekken waar men de brede vallei van deze rivier kon oversteken. Direct ten 

noordwesten van het onderzoeksgebied is een zone aanwezig waar de vallei van de Dijle relatief 

smal is. Het noordelijk gelegen dekzandgebied vormt hier immers een zuidelijke uitstulping terwijl 

het dekzandeiland waarop het onderzoeksgebied gelegen is een noordelijke uitloper kent. Deze 

zone vormde vanouds een ideale oversteekplaats van de Dijle. Op deze plaats bevond zich dan 

ook al in 1234 een brug: de Ansbrugge.45 

Ook naar het zuiden toe is het laag gelegen gebied tussen het dekzandeiland van Roost en het 

grote dekzandeiland van Haacht relatief smal. Kortom: het dekzandeiland van Roost was een 

ideale ‘springplank’ voor een belangrijke noord-zuid verbinding. Deze verbinding vormde dan ook 

de belangrijke doorgangsroute van Leuven naar Lier.46 

3.4.6 Omgrachte boerderijen

Op historische kaarten valt rondom Haacht de aanwezigheid van een aantal grote, geïsoleerde en 

omgrachte hoeven op. Hoewel sommige van deze hoven mogelijk al terug gaan tot in de Karolin-

gische tijd, is duidelijk dat deze hoeven al bestonden aan het einde van de 13e eeuw. Deze pacht-

hoven waren in het bezit van herenboeren, vaak geridderde poorters uit de stad. Vele eigenaars 

waren al sinds de 13e eeuw leenman van de heer van Rotselaar.47 

Behalve de omgrachting waren deze hoeves met walgracht soms voorzien van een donjon en 

duiventoren (figuur 3.5). De omgrachtingen en eventuele donjon moeten niet zozeer in verband 

gebracht worden met de verdediging maar vooral met de status en macht van haar bewoners.48 

Alleen een kapitaalkrachtig persoon was immers in staat om dergelijke werkzaamheden uit te laten 

voeren. De basis van dit kapitaal vormde veelal de landbouw. De meeste hoeves lagen aan de 

rand van een interfluviatiele kop. Ze hadden hierdoor beschikking tot uitgestrekte en geschikte 
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weidegronden.49 Akkers lagen sporadisch op de vruchtbare leemgronden maar gezien de aanwe-

zigheid van plaggendekken lijken ze vooral op de hoger gelegen zandgronden aanwezig te zijn 

geweest.

3.4.7 Kastelen 

Het Heilige Roomse RIjk (ontstaan in 962) werd geleid door koningen en keizers waarvan de cen-

trale machtspositie overwegend zwak was.50 Dat gaf de ruimte aan lokale heersers om eigen ter-

ritoria op te bouwen en een steeds onafhankelijker positie in te nemen. Bij de aanvang van de 12e 

Figuur 3.5. ‘Leen bij ’t goet ter Hofstat’ omstreeks 1598-1601. Het goed was één van de vele hoeves met wal-

gracht in de omgeving van Haacht. De omgrachte hoeve was voorzien van een eigen poortgebouw en donjon 

(bron: K.U.Leuven, Universiteitsarchief, Arenbergarchief, nr. 2416, f°218v).
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eeuw lag Haacht op de grens van drie belangrijke invloedssferen: de Berthouts (Mechelen), de 

graven van Aarschot en de hertogen van Leuven. Aan het einde van de dertiende eeuw maakte 

Haacht deel uit van het ‘Land van Rotselaar’ en stond onder de invloed van de hertogen van 

Leuven. De heerlijkheid Roost was één van de drie zelfstandige enclaves binnen Haacht. 

Om hun machtspositie te bevestigen bouwden de kapitaalkrachtigste heren een versterking. In de 

omgeving van Haacht waren dan ook al in de Middeleeuwen diverse kastelen aanwezig.51

De versterkingen hadden omwille van hun verdedigende functie een nauwe relatie met het omrin-

gende landschap. Uit het wegenpatroon kon al afgeleid worden dat de kasteelsite van Roost zeer 

strategisch (rivierovergang) gelegen was nabij de belangrijke doorgangsweg van Leuven naar Lier. 

Mogelijk was nabij deze overgang al een oudere versterking aanwezig.52 Het kasteel van Roost 

werd, net als de meeste omgrachte hoeves, gebouwd op de overgang van het dekzandeiland naar 

natte fluviatiele afzettingen. Door deze moeilijk toegankelijke ligging was het kasteel goed te ver-

dedigen en tevens konden de slotgrachten (al of niet door het graven van sloten) van voldoende 

water voorzien worden.53

3.4.8 Molens

Door de opkomst en groei van steden in de Middeleeuwen nam ook de vraag naar meel toe. De 

diameter van de molenstenen werd groter, zodat de meelproduktie kon worden opgevoerd. Door 

de grotere omvang van de stenen kon de molen niet meer handmatig worden voortbewogen en 

werd meer en meer gebruik gemaakt van stromend water en wind. 

Watermolens gingen veelal gepaard met ingrijpende veranderingen. Zo werd onder eer het water 

opgestuwd en werden molenvijvers aangelegd. In de directe omgeving van Haacht waren de 

omstandigheden waarschijnlijk niet geschikt voor de bouw van een watermolen. De heerlijkheid 

Roost blijkt al in 1369 over een eigen windmolen te beschikken.54 Deze windmolen zou zich in de 

directe nabijheid van het kasteel van Roost hebben bevonden. Windmolens zijn bij voorkeur hoog 

gelegen. Men zocht derhalve naar hoog gelegen plekken in het landschap en bouwde de molen 

vaak op een verhoging (bijv. molenberg) zodat de wieken meer wind vingen. Op kaarten uit de 18e 

eeuw is ten zuidoosten van het kasteel een grote kunstmatige heuvel afgebeeld waar mogelijk de 

windmolen van Roost heeft gestaan.55 

3.5 Besluit

De vroegere Dijle en Demer hebben in het Laat Pleistoceen en Holoceen het landschap in de 

omgeving van Haacht bepaald. Nadat ze eerst in het Pleistoceen een brede uitloper van de 

Vlaamse Vallei hadden uitgeschuurd, werd deze vallei vervolgens genivelleerd met dekzand. In 

het Holoceen hebben de rivieren vervolgens opnieuw diverse valleien gevormd waartussen grotere 

en kleinere dekzandeilanden bewaard zijn gebleven. Dit heeft er mede toe gezorgd dat de droge 

‘eilanden’ volledig omringd zijn door een nat milieu.

De bevolkingsgroei en agrarische hoogconjunctuur in de 10e tot 13e eeuw leidden overal tot uitge-

breide ontginningen. Met deze ontginningen werden de grondslagen gelegd voor het huidige cul-

tuurlandschap. De inrichting van dit landschap was sterk afhankelijk van de natuurlijke omstandig-

heden. Haacht en Roost bevinden zich aan de rand van interfluviatiele dekzandkoppen, op de rand 
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van de fluviatiele gronden. De dekzandruggen waren geschikt als akkergrond terwijl de nattere flu-

viatiele gronden een geschikt weide- en hooilandgebied vormden. Door het grote weideareaal in 

de omgeving van Haacht, was een intensieve veeteelt mogelijk. In de natste gebieden, evenals de 

heidegebieden, werden vele grondstoffen geëxploiteerd.

Een ideale ligging voor de boerderijen was op de overgang van de akkerlanden en de hooi- en wei-

landen. Op of nabij de randen van diverse interfluviatiele ruggen rondom Haacht lagen bovendien 

een aantal grote, geïsoleerde en omgrachte hoeven. Deze pachthoven, die een hoge ouderdom 

kenden, waren in het bezit van herenboeren, vaak geridderde poorters uit de stad. Vanaf de Late 

Middeleeuwen voorzagen de meest kapitaalkrachtige personen deze hoeves bovendien met een 

motte, donjon of duiventoren om hun status en macht uit te drukken.

De natuurlijke omstandigheden bepaalden ook het wegenpatroon. De natte gebieden werden zo 

veel mogelijk gemeden. Om de natte vallei van de Dijle te doorkruisen was het aantal geschikte 

overgangen beperkt. Één van de geschikte overgangen bevond zich direct ten noordwesten van 

het onderzoeksgebied. Het dekzandeiland van Roost vormde in het brede natte gebied bovendien 

een ideale ‘springplank’ voor een belangrijke noord-zuid verbinding. Deze verbinding, die waar-

schijnlijk mede de locatiekeuze van Haacht heeft bepaald, vormde de belangrijke doorgangsroute 

van Leuven naar Lier.

Vanaf de late 10e eeuw vond er in Noordwest-Europa een herordening van de maatschappij plaats 

waarbij nieuwe territoriaal georganiseerde heerschappijen werden gevormd. De nieuwe dynasten, 

voornamelijk grootgrondbezitters, kregen steeds meer mogelijkheden tot machtsontplooiing. Om 

hun machtspositie te bevestigen bouwden de kapitaalkrachtigste heren een versterking die omwille 

van hun verdedigende functie een nauwe relatie met het omringende landschap hadden. Nabij 

de strategische overgang van de Dijle, aan de rand van een nat gebied, werd de kasteelsite van 

Roost gebouwd. Het kasteel beheerste door deze ligging zowel de belangrijke doorgangsweg van 

Leuven naar Lier en mogelijk zelfs de handel op de Dijle. Net zoals de grote, omgrachte hoeven 

had het geschikte akkergronden en weidegronden voor agrarische bedrijfsvoering ter beschikking. 
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4 Historische bronnen

4.1 Inleiding

Om de doelstellingen betreffende de toeristisch/recreatieve opwaardering en het historisch herstel 

van de kasteelsite te bereiken, is het onontbeerlijk om de geschiedenis van het kasteel te beschrij-

ven. Voor de kasteelsite van Roost zijn hiervoor zowel archivalische, iconografische als cartogra-

fische bronnen voorhanden. De archeologische opgraving van 1982 en 1983 ging tevens gepaard 

met een studie van deze archivalische en figuratieve bronnen.

In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van Roost en het kasteel geschetst aan de hand van de uit-

gevoerde studie.56 Er worden enkele nieuwe iconografische bronnen besproken en verder wordt 

ook meer aandacht geschonken aan de ruimere inkadering, zowel politiek als landschappelijk.

4.2 De Volle (ca. 1050-1250 na Chr) en 

Late (ca. 1250- 1550 na Chr) Middeleeuwen 

4.2.1 Inleiding

Na de dood van Karel de Grote nam de centrale macht langzaam af. In de eeuwen na diens dood 

waren steeds meer lokale heren in staat zeggenschap te krijgen. Deze lokale heersers slaagden 

erin om eigen territoria op te bouwen en een steeds onafhankelijker positie in te nemen. Veel van 

de lokale heren vormden eigen dynastieën die vaak in een leenverhouding stonden tot de konin-

gen of de keizers. De leenmannen gaven op hun beurt soms weer grond met de daaraan ver-

bonden rechten uit in leen aan anderen. Dit leidde in de Volle Middeleeuwen tot een enorme ver-

snippering van vele kleine, nieuwe territoriaal georganiseerde heerschappijen (heerlijkheden en 

hertogdommen). 

De nieuwe dynasten waren zowel afkomstig uit de oude, veel internationaler georiënteerde Karo-

lingische adel als uit een nieuwe groep van krijgslieden (‘milites’), die zich vanwege de grote mili-

taire activiteit in de elfde eeuw een belangrijke positie had kunnen verwerven en zich voor hun 

diensten rijkelijk lieten belonen (meestal in de vorm van beleningen) met grondbezit. Deze lokale 

heren probeerden hun bezittingen uit te breiden en hun macht te vergroten ten koste van elkaar. 

Bij aanvang van de 12e eeuw lag Haacht nog op de grens van drie belangrijke invloedsferen: het 

geslacht van de Berthouts (Mechelen), de graven van Aarschot en de hertogen van Leuven. In 

de loop van de 2e helft van de 12e eeuw was het graafschap Aarschot al in handen gekomen van 

de hertog van Leuven terwijl de Berthouts een deel van hun macht na de Grimbergse oorlogen 

hadden zien slinken.57 

In dezelfde periode begon zich in het nabijgelegen Rotselaar een nieuwe heerlijkheid te vormen 

toen hertogelijke ex-ministerialen uit Leuven van de hertog een domein in leen kregen in Rotse-

laar. Naast Rotselaar breidden deze heren, die al in de eerste helft van de 13e eeuw tot de hoog-
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ste Brabantse adel toetraden, hun macht uit over Werchter en Haacht. Hoewel ze in het begin hun 

gezag nog moesten delen met het geslacht van de Berthouts, wisten ze tussen 1370 en 1374 heel 

Werchter en Haacht onder hun gezag te brengen.58 Haacht maakte vanaf deze periode deel uit van 

het ‘Land van Rotselaar’. De heerlijkheid Roost werd een van de drie zelfstandige enclaves binnen 

Haacht.

4.2.2 De heerlijkheid Roost 

De naam Roost duikt voor het eerst op in 1238 wanneer Walterus de Roest optrad als getuige bij 

de verkoop van gronden door de heer van Rotselaar aan de abdij van het Vrouwenpark.59 Deze 

Walter van Roost, afwisselend met Walter van Haacht of Walter van Rijmenam genoemd, was 

afkomstig uit Rijmenam en verbleef zeker in 1233 te Haacht met zijn echtgenote Oda.60 Hij bezat 

te Roost een hofstede (curtis) met bijbehorende goederen en molen. Hoewel hij niet tot de adel 

behoorde, droeg hij de titel miles (ridder) wat erop lijkt te duiden dat hij (een aantal) goederen in 

leen hield.61 Na zijn dood in 1256 werden zijn hoeve met alle goederen en molen overgemaakt 

aan de abdij van Villers-la-ville.62 Toch bleef zijn weduwe Oda tot aan haar dood in 1259 bepaalde 

rechten op Roost behouden.

In 1260 verkocht de abdij de goederen van Roost aan de heren van Rotselaar die hiermee hun 

macht over Haacht uitbreidden. Hoewel tussen 1260 en 1369 er geen archieven bekend zijn over 

Roost, is duidelijk dat de heren van Rotselaar eigenaar bleven van de goederen.63 In 1369 worden 

in een akte de goederen die de heren van Rotselaar bezaten in Haacht beschreven. In deze 

beschrijving wordt ook Roost met zijn aanhorige gronden en tienden (en kasteel) vermeld.64 

Vanaf het begin van de 15e eeuw wordt Hendrik van Rotselaar, broer van Jan IV van Rotselaar 

vermeld als Hendrik, heer van Roost. Blijkbaar heeft Roost op het einde van de 14e- of begin 

15e eeuw het statuut van Heerlijkheid verworven.65 Hendrik van Roost is de eerste gekende inwo-

ner van het kasteel. Hij huwde met Catharina van Winge waarmee hij een zoon, Antoon van Roost, 

kreeg. Na de dood van Catherina van Winge hertrouwde Hendrik met Catharina Sersanders, 

domina de Roost, 

Tot in het begin van de 15e eeuw behoorden de heren van Rotselaar tot de allerhoogste rangen 

van de Brabantse adel. Toen de hertogen van Bourgondië hertog van Brabant werden, verloren ze 

(net als de meeste Brabantse edelen) geleidelijk hun politieke invloed. Zowel Jan IV van Rotselaar 

als Hendrik van Roost vielen in 1419 al een eerste maal in ongenade bij het hof maar konden hun 

posities later nog herwinnen. In de jaren ‘30 van de 15e eeuw hadden ze nog een bevoorrechte 

positie in de hofhouding van Filips De Goede.66 Nadien verdwijnen ze echter uit de getuigenlijsten 

van de hertogelijke oorkonden. 

Hendrik van Roost overleed tussen 1440 en 1456. Zijn broer Jan IV van Rotselaar overleed in 

1451. De erfdochter van Jan IV, Johanna, was gehuwd met Simon van Salm waardoor de heer-

lijkheid Rotselaar in vreemde handen geraakte. Ook de heerlijkheid Roost kwam in het bezit van 

Johanna en Simon van Salm. In 1466 was Jacob van Salm, zoon van Johanna en Simon, heer 

van Roost.67 
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In 1466 verkochten de heren van Rotselaar de heerlijkheid Roost aan Pierre Vander Goux 

(+1471), kanselier van Bourgondië. De nieuwe heer van Roost beschikt nu over de gehele justitiële 

macht en de heer van Rotselaar heeft geen rechten meer te Roost. Pierre’s zoon Willem Vander 

Goux bleef heer van Roost tot 1499. In diens ‘bewind’ vindt ook de Vlaamse Opstand (1482-1492) 

tegen Maximiliaan van Oostenrijk plaats waarbij het regentschap van Maximiliaan, die de Neder-

landen in naam van de minderjarige wettige heerser Philips de Schone regeerde, ter discussie 

werd gesteld. In 1488-1489 werd Roost betrokken bij de bloedige schermutselingen tussen Leu-

vense opstandelingen en de getrouwen van Maximiliaan van Oostenrijk.

In 1499 kocht Ferry de Groz de heerlijkheid. Zijn dochter, Johanna de Groz, vrouwe van Roost, 

huwde in 1500 met Thomas de Plaines, ridder en kanselier van Bourgondië. Thomas de Plaines 

werd heer van Roost en verbleef hier ook met zijn echtgenote (figuur 4.1). Thomas overleed al 

1506 maar Roost bleef in het bezit van zijn weduwe Johanna en zoon Gerard de Plaines. In 1514 

kochten zij zelfs de ganse Heerlijkheid Rotselaar dat vanuit Roost bestuurd werd. Het bezit was 

van korte duur want al in 1516 liet de machtige familie De Croy haar recht op wederinkoop gelden 

en verwierf op haar beurt het land van Rotselaar. De Heerlijkheid Roost bleef echter in het bezit 

van de familie de Plaines. Gerard bleef heer van Roost tot zijn dood in 1524. Zijn moeder Johanna 

Figuur 4.1. Stenen beeld van Thomas 

de Plaines, tussen 1470 en 1480 ver-

vaardigd door Antoine Le Moiturier 

(bron: Musée du Louvre/ P. Philibert). 
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de Groz overleed in 1530. Vermoedelijk kwam na de dood van Gerard de Plaines de heerlijkheid 

Roost in bezit van zijn oudste zoon Claude de Plaines.68 De heerlijkheid blijft alleszins in het bezit 

van de familie de Plaines.69 

4.2.3 Het kasteel van Roost in de Middeleeuwen

Roost was niet de eerste Haachtse burcht. Vanaf de 14e eeuw duiden de toponiemen Borgstad 

en Oude Burcht op een oudere burcht in de Dijlevallei, ten noorden van de kasteelsite van Roost. 

Deze versterking lag oorspronkelijk in een bocht van de Dijle op de linkeroever waar ze een strate-

gische rivierovergang beheerste.70 Door een zuidwaartse verplaatsing van de rivier in de loop van 

de 12e en 13e eeuw kwam de versterking ten noorden van de rivier te liggen. 

Over de datering, eigenaar en uiterlijk van deze versterking zijn geen gegevens bewaard geble-

ven. Verondersteld wordt dat de versterking in het begin van de 12e eeuw ontstond. Mogelijk 

behoorde ze toe aan de Berthouts.71 Van deze familie is bekend dat ze in hun gebied diverse ver-

sterkingen hebben gebouwd nabij strategische rivierovergangen. Gezien de landschappelijke lig-

ging en datering gaat het waarschijnlijk om een mottekasteel, eventueel met stenen donjon. Ook 

over het verdwijnen van de versterking is niets bekend. In de eerste helft van de 14e eeuw sloeg 

het toponiem ‘oude burcht’ al op een stuk weidegrond ten noorden van de Dijle. Vermoedelijk bete-

kende de verplaatsing van de Dijle ook het einde van de versterking.

Hoewel het kasteel van Roost gedurende vele eeuwen de Dijle heeft gedomineerd, is het dus 

onbekend wanneer het kasteel precies ontstaan is. In de 13e eeuw (en zeker tot 1260 toen de 

heren van Rotselaar Roost in hun bezit kregen) is er van het kasteel van Roost geen sprake. Wal-

terus de Roost bezat immers te Roost een hofstede (curtis) met molen. Aannemelijk is dat het hier 

om een grote hoeve gaat, maar of deze omgracht was, is allesbehalve zeker. Ook de ligging is 

onbekend. Naar analogie van de overige grote hoeves te Haacht, lijkt een ligging nabij de over-

gang van de hoge interfluviatiele rug naar de fluviatiele afzettingen aannemelijk.72 Zowel de ‘oude 

burcht’ en vooral het neerhof van het kasteel van Roost lijken kanshebbers voor de curtis van Wal-

terus van Roost. Ze waren beiden ook in zijn bezit.73 

Als terminus ante quem van het bestaan van het kasteel kan in ieder geval het jaar 1369 naar voor 

geschoven worden. In een akte uit dat jaar worden de goederen te Roost beschreven als: “Wi, Jan, 

here van Rotseleir,...hore hande moghen slaen aen onsen dorpe te haecht, dat is te weten aen 

alsulke heerlichede als wj dair hebben, ende aen onsen huyse en als wj dair inden dorpen hebben, 

ende geheiten is te rost, hoe ende in wat manieren die ghelegen is, mit grachte, voirgeborchte, 

singhele, huise ende so wes ten vourscrevenen huise behoren mach,...ende die moelen dij moele 

die wj staende hebben inden gherichte en prochie van haegt mitten winde ende alle recht ende 

heerlichheiden die wj dair aen hebben....twe eeusele aen scrent, een eeusel ten eynde, twe eeu-

sele neven die lake, die moersdonc, een eeusel dair neven, dat crombloc, twe eeusele neven die 

strate te wiele, den bruel, die oude borcht, den ham, achterhof, twe bloke neven dat hof, dat bloc 

van rost, allen den chins van haecht, wair hj ghelegen is...”74

Ergens in de periode tussen 1260 en 1369 lijkt dus het kasteel van Roost door de heren van Rot-

selaar gebouwd. Het kasteel wordt in de akte van 1369 duidelijk omschreven als huyse ende 

woninghe...te rost... mit grachte, voirgeborchte, singhele, huise. Het bestond toen uit een voor-
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burcht of neerhof (voirgeborchte), slotgracht(en) (grachte), een ommuring of omwalling (sing-

hele) en woning (huise).75 Tot het kasteel behoorden een windmolen en vele gronden, vooral 

graslanden.76 

Hoewel de heren van Rotselaar eigenaar (en bouwers) van het kasteel waren, wordt het kasteel 

maar zelden vermeld. In 1411 wordt gemeld dat in het land van Rotselaar fortrechen (dus meer-

dere versterkingen) aanwezig zijn. In 1440 wordt het kasteel van Roost omschreven als thuys ende 

hof met alde rechte groete ende kleine.77 

Pas met de verkoop van Roost aan Pierre Vander Goux in 1466 wordt het kasteel met goede-

ren opnieuw uitvoeriger beschreven: “...den edele here Vander Goux,...den huse ende kastele 

vander Rost, metter grachte, huysen, bogaerden, wijthammen, eeuselen, beemden, coreelho-

ven, winnende landen ende vissscherijen...tsamen omtrent vierentwintich bunderen...”78 Behalve 

de gronden voor agrarisch gebruik (winnende landen, eeusel, beemden) en de windmolen die 

nog steeds aanwezig was,79 worden nu ook overige bronnen van inkomsten voor Roost omschre-

ven. Zo beschikte Roost over steenovens (coreelhoven), boomgaarden (bogaerden) en visserijen 

(visscherijen). De steenovens lagen in de natte gebieden waar geschikte klei of leem voor het 

bakken van stenen voorkwam. De boomgaarden hebben zich vermoedelijk in de directe nabijheid 

van het kasteel bevonden. De visserijen, mogelijk ook gebruikt voor het kweken van vis, kunnen 

zowel gelegen hebben in de slotgrachten als in de vele open waters in de omgeving van het kas-

teel. De adel had bezit op de jacht- en visrechten. Door de vele kerkelijk voorgeschreven vasten-

dagen (wanneer men geen vlees mocht eten) was vis een belangrijk product. De jacht werd niet 

alleen beoefend om het schadelijk wild te bestrijden of om het menu te verrijken, maar ook om de 

status te verhogen en vriendschapsbanden aan te halen. In 1469 liet Willem Vander Goux nog een 

bevelschrift uitvaardigen waardoor verboden werd dat iemand “binnen de heerlicheyt tot Roest oft 

binnen den dorpe van Haecht, en vanghe noch en doet vangen enige conijnen mit honden, picken 

oft instrumenten”.80

Het kasteel van Roost kwam in deze periode ook op een andere manier in de aandacht. Tijdens 

de Vlaamse Opstand (1482-1492) tegen Maximiliaan van Oostenrijk, schaarde ook Leuven zich in 

1488 bij de Vlaamse steden die in opstand kwamen. Volgens de 16e-eeuwse Leuvense geschied-

schrijver Petrus Divaeus (1536-1581) legden Leuvense opstandelingen in 1488 een buitenste 

verdedigingsgordel aan door garnizoenen te legeren in de kastelen van Sint-Agatha-Rode, Bier-

beek, Horst (Sint-Pieters-Rode), Rivieren (Gelrode) en Roost (Haacht).81 In 1489 legde Leuven de 

wapens neer en gaf zich over aan de veldheer van Maximiliaan. Of bij deze overgave ook het kas-

teel van Roost belegerd is, valt niet uit te archieven op te maken maar waarschijnlijk heeft er wel 

enige belegering bij het kasteel plaatsgevonden.82 

Ondanks de betrokkenheid in de burgeroorlog in 1488-1489, lijkt het kasteel van Roost met de 

komst van de familie Vander Goux in 1466 en de familie De Plaines rond 1500, een bloeiperiode 

tegemoet te gaan. Deze families waren immers kapitaalkrachtige personen die een belangrijke 

politieke functie vervulden. In het begin van de 16e eeuw bewoonde de familie De Plaines ook 

daadwerkelijk het kasteel. Het Land van Rotselaar werd zelfs gedurende een korte periode (1514-

1515) vanuit Roost bestuurd. 
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Toch lijkt in 1526 de familie De Plaines het kasteel te hebben verlaten: “...item ‘t slot ende huys 

van Roest toebehoirende der vrauwen van Maigny, onbewoent...ende heuren winnhoff daeraen lig-

gende bewoent bij de winne...”.83 Alleen de hoeve (winnhoff) op het neerhof (daeraen liggende) is 

nog bewoond. 

4.3 De Nieuwe Tijd (ca. 1550- 1800 na Chr) 

4.3.1 Inleiding

In de 16e eeuw wist Karel V een groot deel van de Nederlanden onderdeel te maken van de Bour-

gondisch-Habsburgse Nederlanden. Philips II die in 1555 vorst van de Bourgondische Nederlan-

den was geworden, verbleef vrijwel continu in Spanje en had weinig affectie voor de Nederlanden. 

Door toedoen van het vorstelijk absolutisme nam de invloed van de landadel op de bestuurlijke en 

organisatorische inrichting van een gebied af. 

Bovendien vormden de Zuidelijke Nederlanden vanaf de 16e t/m begin 18e eeuw vrijwel continu 

het decor van het strijdtoneel tussen de grote mogendheden. De Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 

of de Opstand, zorgde voor de scheiding van de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden in Noord 

en Zuid. Ook nadien vonden nog diverse oorlogen plaats: de Hollandse Oorlog (1672-1678), de 

Negenjarige oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). Bij de Vrede van 

Utrecht (1713) vielen de Zuidelijke Nederlanden onder Oostenrijk en werden ze ook wel Oosten-

rijkse Nederlanden genoemd. Toch vond ook toen nog de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-

1748) plaats. Deze oorlogen werden op grote schaal en met behulp van beroeps- en huurlegers 

uitgevochten. De (lage) adel verloor hiermee zijn traditionele bestaansgrond.

4.3.2 De heerlijkheid Roost 

Nadat schijnbaar de familie de Plaines het kasteel van Roost verlaten heeft, zijn er maar weinig 

gegevens over Roost voorhanden. 

Volgens Butkens komt in 1571 de heerlijkheid in het bezit van het huis de Malines om al een jaar 

later (1572) naar Nicolas van Grave over te gaan.84 In 1574 verkrijgt zijn weduwe, de Mechelse 

Maria Vanden Berghe, bij testament de heerlijkheid en werd aangeduid als vrouwe van Roost.85 

Maria’s tweede echtgenote Rycault van Pulle verkocht Roost in 1589 aan Willem van Oyen-

brugge de Duras, ridder en heer van Meldert. Zijn zoon Gerard van Oyenbrugge de Duras werd 

eveneens heer van Roost. Tijdens het bewind van de van Oyenbrugge’s had de omgeving van 

Haacht erg te lijden van de Tachtigjarige Oorlog. Deze oorlog, die de Nederlanden totaal in zijn 

greep had, zou immers ook Roost en zijn kasteel niet sparen.

Na de dood van Willem in 1626 werd Gerard van Oyenbrugge de Duras alleen heer van Roost. 

Hoewel tussen 1597 en 1614 Gerard met zijn vrouw nog vaak op het kasteel verbleef, lijken de 

heren sinds 1622 niet meer in Roost te verblijven.86 In 1651 werd Gerard door koning Filips tot 

Baron verheven waardoor Roost een baronie werd. In 1678 verkreeg zijn Gerard’s zoon Willem (II) 

de heerlijkheid. 
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In 1695 kocht Nicolas Blanche, Raadslid van de kanselarij van Brabant, de heerlijkheid maar door 

het recht op wederinkoop kwam de heerlijkheid in 1696 in bezit van de familie Van Herckenrode. 87 

Deze familie had belangrijke functies in Leuven en verbleef vermoedelijk niet in Roost.88

Gerard van Herckenrode was van 1696 tot 1701 eigenaar van Roost. Hij wordt opgevolgd door zijn 

zoon Jan Baptiste van Herckenrode.89 Deze stierf kinderloos in 1719 waarna zijn broer Petrus 

Van Herckenrode, oud burgemeester van Leuven, de heer van Roost werd. Petrus vaardigde 

‘de weth van Roost’ uit, die het stropen, vissen, houtkappen, veldgewassen stelen,.. moest tegen 

gaan.90 Na Petrus dood in 1753 erfde zijn neef, Carolus Laurentius Van Herckenrode de heerlijk-

heid.91 Deze vergrootte het grondbezit door in 1766 de Waelhemhoeve te kopen, ten westen van 

Roost gelegen.92 Carolus stierf in 1779 waarbij Roost in handen kwam van zijn broer Gerard Fran-

çois Xavier Van Herckenrode (+1793).93 Maria Catherina Van Herckenrode, zus van Carolus en 

Gerard, lijkt de laatste eigenaar van de heerlijkheid te zijn. In 1795 werd door een Frans decreet de 

heerlijkheid Roost, zoals vele andere heerlijkheden, opgeheven en verbeurd verklaard.

4.2.3 Het kasteel van Roost in de Nieuwe Tijd

Vanaf het einde van de 16e eeuw verschaffen figuratieve bronnen een nauwkeuriger inzicht op het 

kasteel van Roost. Ondanks dat men de tekeningen, gravures en figuratieve kaarten uit die oudste 

periode kritisch moet benaderen – het kwam vaak voor dat de afmetingen bewust groter werden 

getekend dan de werkelijkheid om het kasteel nog imposanter te doen overkomen94 – geven derge-

lijke bronnen vele details weer die anders niet te achterhalen zijn.

Waterverftekeningen van het kasteel van Roost (circa 1596)

De oudste en vrijwel enige bekende afbeeldingen van het kasteel zijn twee waterverftekeningen 

vervaardigd in opdracht van Karel de Croy.95 Hoewel de tekeningen mogelijk al gemaakt zijn in 

de periode 1565-1585, heeft de afwerking omstreeks 1596-1601 plaatsgevonden. De aquarellen 

geven een zicht op het kasteel(terrein) vanuit het zuiden. 

Op de grootste en meest gedetailleerde waterverftekening (figuur 4.2) krijgen we voor het eerst 

een goed overzicht van het kasteel.96 Het kasteelterrein heeft een trapezoïdale vorm en is volle-

dig omring door een gracht. De binnenste slotgracht rondom het centraal gelegen hoofdgebouw 

sloot aan de noordzijde direct aan op de buitenste gracht. Een extra noordoostelijke georiënteerde 

gracht vormde een tweede verbinding tussen de zuidoosthoek van de binnengracht en de buiten-

gracht. Door dit grachtenstelsel is als het ware langs de zuidwest-, zuidoost- en noordoostzijde 

een dubbele gracht aanwezig, langs de noordwestzijde slechts één gracht. Het grachtenstelsel 

heeft het kasteelterrein globaal opgedeeld in drie ‘eilanden’: het neerhof, het bovenhof/ kasteel en 

een kleiner omgracht perceel ten noordoosten van het hoofdgebouw.97 

Het neerhof heeft door het hierboven beschreven grachtenstelsel een enigzins merkwaardig 

geknikte vorm. Het ligt hoofdzakelijk langs de voorzijde (zuidwestzijde) van het kasteel maar kent 

een smalle, langgerekte uitloper langs de zuidoostzijde. Het neerhof is toegankelijk via een houten 

boogbrug die niet centraal maar nabij de zuidwesthoek van het neerhof staat weergegeven.98 De 

brug werd begeleid door een bakstenen poortgebouw met plat dak en voorzien van kantelen.99 

Via een boogvormige doorgang bereikte men het neerhof. Langs de doorgang naar het kasteel 
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bevinden zich aan weerszijden twee langwerpige, lemen gebouwen, vermoedelijk een hoeve met 

schuur of stal (winhoff).100 Achter het noordelijke gebouw is nog een grote open ruimte tot aan de 

gracht aanwezig dat vermoedelijk in gebruik was als tuin. Het zuidelijke gebouw bevond zich dicht 

bij de gracht. Op de langwerpige strook ten noordoosten van dit gebouw zijn bomen afgebeeld, 

vermoedelijk een boomgaard.

Centraal op het kasteelterrein lag een rechthoekige waterburcht met vierkante, uitspringende 

toegangstoren. De burcht had een onderbouw in natuursteen, terwijl de bovenbouw in baksteen 

was opgetrokken. Een houten brug over de binnenste slotgracht, in het verlengde van de houten 

boogbrug, vormde de toegang tot het kasteel. Het kasteelcomplex kreeg hierdoor globaal een 

noordoost-zuidwest oriëntering. De brug over de binnenste gracht bestond zowel uit een houten 

vaste brug en een ophaalbrug die bevestigd was aan de toegangstoren.101 Op basis van de 

vensters lijkt de toegangstoren, behalve het gelijkvloers, nog van drie verdiepingen voorzien. Het 

leien zadeldak was minstens aan twee zijden met een dakvenster opengewerkt. 

Figuur 4.2. Weergave van het kasteel van Roost omstreeks 1565-1585 (bron: K.U.Leuven, Universiteitsarchief, 

Arenbergarchief, nr. 1044, f°218v).
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De zuidoostelijke vleugel is eveneens goed weergegeven op de tekening. Dit gebouw had 

mogelijk een hoger vloerniveau dan de toegangstoren aangezien de onderste rij vensters van de 

toegangstoren niet zijn weergegeven. De vleugel was voorzien van trapgevels en arkeltorentjes op 

de buitenhoeken. In tegenstelling tot de toegangstoren, had de zuidoostelijke vleugel een pannen 

zadeldak dat met twee dakvensters was opengewerkt.

Achter de zuidoostelijke vleugel is nog een puntige zijgevel met vlagstaander herkenbaar, 

vermoedelijk behorende tot de noordoostelijke vleugel. Deze vleugel lijkt hoger dan de overige 

gebouwen, hoewel dit ook te wijten kan zijn aan de tekenaar.

Aan de noordoostzijde van het kasteel is het derde ‘eiland’ aanwezig. Of dit het al in 1369 

vermeldde achterhof betreft,102 is onduidelijk. Vermoedelijk vormde een houten bruggetje langs 

de zuidoostzijde een verbinding met de uitloper van het neerhof. Net als op deze zuidoostelijke 

uitloper van het neerhof, staan op dit eiland bomen afgebeeld, vermoedelijk ook een boomgaard. 

De tweede waterverftekening, een detail uit de figuratieve kaart van den chyns op Dansbruge ende 

Heysbroeck, geeft een geschetste voorstelling van het hoofdgebouw vanuit het zuiden weer (figuur 

4.3).103 Gezien het schetsmatige karakter zijn vele details of bouwelementen niet aangegeven. 

Omdat de tekenaar een hoger gezichtspunt heeft ingenomen geeft de afbeelding wel een beter 

idee over de opbouw van het kasteel. Het kasteel was opgebouwd uit drie haaks op elkaar staande 

Figuur 4.3. Geschetste voorstelling 

van het kasteelvan Roost omstreeks 

1596 (bron: K.U.Leuven, Universi-

teitsarchief, Arenbergarchief, 

nr. 1044, f° 144). 



RAAP-RAPPORT 2929

Archeologisch onderzoek naar de kasteelsite van Roost

Gemeente Haacht, provincie Vlaams-Brabant

52

vleugels met pannendak rondom een binnenplein. Langs de vierde, zuidwestelijke zijde bevond 

zich de uitspringende poorttoren dat in tegenstelling tot de voorgaande tekening ook hier is 

afgebeeld met pannendak. 

Het kasteel tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

Bij de inval van Brabant door Willem van Oranje in 1572 sloeg de paniek toe. Door zijn strategi-

sche ligging nabij een belangrijke Dijleovergang vormde het kasteel van Roost een sleutelpositie. 

In het kasteel werden dan ook al in het laatste kwart van 16e eeuw garnizoenen geplaatst.104

Directe aanwijzingen voor een betrokkenheid in de Tachtigjarige Oorlog zijn er voor 17 mei 1622. 

Frederik Hendrik van Oranje stak die dag nabij Roost de Dijle over met een groot Staats leger. Een 

propagandaprent vervaardigd door Simon Frisius in 1622 beschrijft de gebeurtenissen (figuur 4.4): 

“... De 17e ‘s morgens omtrent het dagen kwam Mofr.Marquet met 23 compagnieën bij ons/ en zijn 

wij alzo 33 compagnieën te paard/ en 2300 te voet sterk zijnde/ gemarcheert naar de Demer, al 

waar wij met zes kleine pontjes een brug over de rivier lagen tussen Rustenburg en de schans van 

Neyden, alwaar wij vonden een tros boeren in het geweer staan om ons de passage te beletten/ 

en gaven heel sterk over op ons/ dan wij zijn des onaangezien geabanceert tot aan de schans/ de 

vijand zag ons sterk aandringen/ verliet de schans en vluchtte op het huis te Rustenburg, waar wij 

hun aantroffen met drie stukken kanonnen die wij daar op lieten blazen tot savonds ten zes uren/ 

in het getal van 54 schoten/ toen gaven zij het gemelde huis met compositie op/ en trokken daar 

uit met haar geweer 44 soldaten al tesamen walen/ en omtrent 80 boeren. Van daar is zijne excell. 

met al het voetvolk gaan logeren te Haacht ende de ruiterij in de omliggende dorpen/ te weten/ 

Marquet te Wespelaar, Starckenburg, te Tielendonk, Ryhoven, te Meerbeek...”105

Uit dit relaas blijkt dat boeren, mogelijk bijgestaan door het garnizoen in Roost, de overgang 

trachtten te beletten. De overgang van het leger kon niet verhinderd worden, waarna ze zich ver-

schansten in het kasteel van Roost (Rustenburg). Vervolgens hebben de Staatsen het kasteel tot 

‘s avonds met drie kanonnen, vermoedelijk zogenaamde halve kartouwen, belegerd waarbij 54 

kanonschoten werden gelost.106 Het garnizoen te Roost, bestaande uit 44 Waalse soldaten, en 80 

hulp biedende boeren werden tot overgave gedwongen. Nadat de Staatsen het kasteel in handen 

hadden lag het hele gebied tussen Leuven, Brussel, Vilvoorden en Mechelen voor hen open: “... 

Des anderen daags ‘s morgens belastte zijne excell. de ruiterij de dorpen in brand te steken die 

weigerig waren contributie aan de ho. mog. staten te geven/ waarop zich de ruiterij in troepen ver-

deeld heeft. Marquett brandde rondom Leuven, de heren Potles en Fuller rondom Brussel, Ryho-

ven om Mechelen, al (waar zij daags te voren gevierd hadden om de victorie in de Palz, dan dit 

vieren drukten haar harten wat meer als het ander hun verheugden.)

De boeren waren meest gevlucht met haar paarden/ beesten/ en gereedste meubelen/ die geble-

ven waren/ waren zeer hardnekkig/ en mits de heilige dagen en de kermis haar nog in het hoofd 

lag/ meest dronken/ zo dat er in de zeventig zo dorpen/ gehuchten/ als herenhuizen afgebrand 

zijn/ de dorpen die contrbutie gaven werden verschoond/ zijne excell. midlertijd bleef van dinsdag 

avond tot vrydaags ‘s morgens met de infanterie in Haacht gelegen/ waaruit altemets partijen van 

2 en 300 uit liepen/ en kwamen ‘s avonds weder.

En alzo graaf Hendrik van de Berg op handen was/ en sterke wervingen om Mechelen en Leuven 

geschiedde/ vertrok zijne excell. nadat hij het gehele land onder contributie gebracht had met 
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Figuur 4.4. Veldtocht van Frederik Hendrik door Brabant op 13 mei 1622. In deze ets worden ook de taferelen die zich in en nabij Roost hebben afgespeeld door Simon Frisius beschreven. Nadat Frederik 

Hendrik nabij Roost de Dijle was overgestoken, lag het hele gebied tussen Leuven, Brussel, Vilvoorden en Mechelen voor hem open, getuige de brandende gebouwen in dit gebied (Frisius, 1622; Rijksmu-

seum Amsterdam, objectnummer RP-P-OB-79.474).
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omtrent 400 gevangenen/ (die meest aan geenzijde de demer geransonneert werden) van daar 

naar Aarschot/ dewelke haar gecommitteerden uitzonden om met zijne excell. van wege de con-

tributie en brandschattingen te accorderen.... het ganse land onder contributie gebracht. en de 

Vijand de meeste schade en effronte van de wereld gedaan/ want de infanterie en de markies 

konden den brand op negen plaatsen rondom Brussel in het midden en in het beste van haar land 

zien opgaan...”107

Ook bij de verheffing van Gerard van Oyenbrugge de Duras tot baron in 1651 werd de beschieting 

van 1622 nog vermeld: “...que son père messire Guillaume d’Oyenbrugge...defendu le passage de 

la rivière Dyle avec les soldats qu’il receut de la garnison dans son chateau de Roost et au moyen 

de ce imposé les excursions de l’ennemy qui a ceste cause auroit bruslé toute basse court dudit 

chateau de Rost à son très grand dommage...”.108 Hieruit blijkt dat bij de beschieting vooral het 

neerhof werd verwoest.109 In hoeverre en hoe snel de beschadigingen werden hersteld is onduide-

lijk. Het neerhof lijkt vóór 1696 hersteld te zijn.110

Kaart van de loop van de Dijle (ca. 1622 -1700)

Uit de 17e eeuw zijn vooralsnog niet veel figuratieve bronnen van het kasteel van Roost bekend. 

Uit deze periode dateert een militaire kaart die de loop van de Dijle en Demer van Mechelen tot 

Diest aanduidt.111 Langs de Dijle zijn diverse oriënteringspunten afgebeeld, hoewel deze gezien 

het schetsmatig karakter niet allen op precies de juiste locatie zijn weergegeven. Ondermeer de 

dorpskern van Haacht en windmolen zijn herkenbaar. Ondanks dat de gebouwen ‘symbolisch’ en 

niet waarheidsgetrouw zijn weergeven, zijn er verschillen aanwezig. 

Zo is het kasteel van Roost (Ruyst) op de kaart anders afgebeeld als de overige kastelen (figuur 

4.5). Het kasteel lijkt, ondanks dat de kaart van zuid naar noord georiënteerd is, vanuit de noord-

westelijke hoek schetsmatig getekend. Behalve de noordwestelijke vleugel zijn ook de poorttoren 

evenals een deel van de zuidoostelijke vleugel vaag herkenbaar. De afbeelding lijkt globaal op de 

schetsmatige waterverftekening uit 1596.

Met de voortdurende strijd in de Nederlanden, dat op steeds grotere schaal werd uitgevochten, 

werden verdedigingslinies gevormd langs natuurlijke goed verdedigbare barrières. Langs de Dijle 

werden dan ook diverse versterkingen aangelegd. Zo wordt ondermeer een versterking (schans) 

aangeduid op de rechteroever van de Dijle, nabij het Keerbergse broek. Ook de Hansbrug werd 

versterkt door een schans op de linkeroever van de Dijle. De kaart geeft bovendien de Dijlepas-

sage van Frederik Hendrik in 1622 aan. Hij zou met zijn leger de Dijle hebben doorkruist ter hoogte 

van de Waelhemhoeve, ten westen van de Hansbrug.

Het kasteel tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) 

Ook na de Tachtigjarige Oorlog vormden de Nederlanden diverse malen het decor van strijdtoneel. 

Zo werden tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) de Zuidelijke Nederlanden betwist 

door twee partijen. Enerzijds de Fransen, gesteund door Spanje, Pruisen, Beieren en anderzijds 

de Oostenrijkers, gesteund door Rusland, Engeland en de Nederlandse republiek. 
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Uit de verslagen van Baron d’Espagnac kunnen we opmaken dat de Dijle tijdens de Oostenrijkse 

Successieoorlog voor beide partijen een grote rol speelde: “... il paroissoit vraisemblable que les 

Ennemis défendroient la Dille, les bords en sont mauvais & marécageux; de plus sa communica-

tion avec le Demer présente un prolongement de ligne difficile à forcer: l’on sçavoit aussi que les 

Ennemis avoient réparé Malines & Arscot,& qu’ils avoient élevé des épaulemens le long de la Dille 

avec des communications, pour s’y porter de leur Camp...” 112 Het was bijgevolg belangrijk om stra-

tegische plaatsen langs deze rivier te controleren. Zo werden al op 12 mei 1746 in Haacht 2 brug-

gen door de Fransen gebouwd: “...L’on fit marcher le 12e. au soir quatre cens hommes à Hacht, 

pour protéger la construction de deux ponts qu’on devoit y jetter : un détachement de nos Hus-

sards eut ordre en même tems de passer sur un pont volant, pour observer les ennemis...”.113 Ook 

het kasteel van Roost vormde nog een strategische plaats aan de Dijle. Zo legerden de Fransen in 

1747 ondermeer vijf bataljons van het Champagne-regiment in Boortmeerbeek, Haacht en het kas-

teel van Roost (Ruist).114 

Hoewel gedurende de Oostenrijkse Successieoorlog geregeld troepen in de omgeving van Haacht 

aanwezig waren, vonden vooral in mei 1747 diverse troepenbewegingen plaats. De Fransen 

legden hierbij op diverse plekken tussen Werchter en Mechelen versterkingen aan: “...On envoya 

sur la Dyle reconnoitre les endroits les plus convenables à établir des ponts entre Werchteren & 

Figuur 4.5. Uitsnede van de kaart die de loop van de Dijle tussen Mechelen en Werchter aangeeft. Deze militaire kaart wordt 

gedateerd in de 2e helft van de 17e eeuw (bron: Algemeen Rijksarchief Brussel, kaarten en plannen, nr. 5812). 
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Malines, & l’on fit travailler d’avance aux épaulements qui devoient en proteger la tete: l’on fit faire 

en-decà de la Dyle des communications perpendiculaires & parallèles pour s’y porter, & s’y former 

en bataille, & l’on élagua toutes les hayes & buissons le long de la rive droite. L’Artillerie de Cam-

pagne alla parquer en trois divisions, sur la Dyle: celle de la droite a Wackezeel: celle du centre a 

Hacht; & celle de la gauche proche Malines: ...”115 

De graaf van Saxen, aanvoerder in het Franse leger, liet naar aanleiding van de gebeurtenissen in 

mei 1747 een kaart van de omgeving van Haacht vervaardigen waarop ook het kasteel van Roost 

wordt afgebeeld.116 Hoewel de kaart niet de bedoeling had om het kasteelterrein in detail weer te 

geven, geeft deze een globaal beeld van hoe het goed eruit zag (figuur 4.6). 

Het kasteelterrein wordt afgebeeld als een rechthoekig omgracht blok. Centraal binnen het kas-

teelterrein bevindt zich het hoofdgebouw waarvan het grondplan bestaat uit vier vleugels rondom 

een binnenhof. Het hoofdgebouw is volledig omgeven door een binnenste, eveneens rechthoekige 

slotgracht die geen verbindingen heeft met de buitengracht.117 Op het neerhof staan 2 langwer-

pige, parallel gelegen gebouwen afgebeeld. In tegenstelling tot de waterverftekening uit 1596 staat 

Figuur 4.6. Uitsnede van de militaire kaart van Haacht en omstreken van ca. 1747. Ten noorden en noordwes-

ten van het kasteel zijn langs de Dijle diverse versterkingen aangebracht (privécollectie J. Vandesande).
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de toegang tot het kasteelterrein centraal afgebeeld. Een poortgebouw is niet aangeduid. Een 

weggetje, waarschijnlijk een dreef, verbond de toegang met de weg Wilde Heide. 

Voor de eerste keer krijgen we ook een idee van de omgeving van het kasteel. Het gebied 

tussen het kasteelterrein en de Dijle is duidelijk nat. Hier zijn een aantal poelen weergegeven 

(visscherijen?). Het militaire karakter van de kaart is ondermeer duidelijk door de aanwezig-

heid van diverse versterkingen langs de Dijle. Ook in de directe nabijheid van het kasteel van 

Roost zijn zowel langs de linker- als rechteroever van de Dijle versterkingen aangebracht. De 

versterkingen (lunetten) langs de rechteroever beschermen twee bruggen: de pont de Hacht 

en de pont de Ruyst (Roost). Merkwaardig is dat de pont de Hacht direct ten oosten van de 

Hansbrug is aangegeven. Gaat het om dezelfde brug, een versterking ter bescherming van de 

Hansbrug of was de Hansbrug in deze troebele tijden vernield?

Het gebied ten zuiden van het kasteel is droger. Ten zuidwesten van het kasteelterrein, aan de 

andere zijde van de weg Wilde heide, is een bosje aangeduid. Opvallend is de aanwezigheid 

van een grote heuvel direct ten zuidoosten van het kasteelterrein. Mogelijk gaat het hier om 

de molenberg van de oude windmolen die al in 1596 verdwenen was.118 In militaire opzicht was 

deze ‘heuvel’ langs het kasteel uitstekend voor militaire doeleinden geschikt.119 

Akte uit 1753

Na de dood van Petrus van Herckenrode in 1753 kwam de heerlijkeid Roost in het bezit van 

diens neef Carolus Laurentius Van Herckenrode. Een akte van 25 juli 1753 geeft nog een 

nauwkeurige beschrijving van de heerlijkheid Roost: “Landt van Rotzelaer ...Roost...het leen-

goedt leenroerigh onder den souverijnen leenhove van Brabant gelegen tot Roost onder 

Haecht ...CL. de Herckenrode De Roost (sic) had de heerlijkheid verkregen by testament als 

erfgenaem universel van Joncker Petrus de Herckenrode sijn oom saliger...het hys ende Cas-

teel van Roost met de huysen, grachten, boegaerden, winnende landen, waranden, vissche-

rijen, careelhoven, comende van de voorschreve careelhoven tot de Riviere toe, genoempt 

de Deijle aen d’een zijde enden Mattheus Wouters huys en hof, nu Jan Wouters huys enden 

hof aen d’andere zyden: de herstraete die van de dorpe compt tot op de Brugghe achter die 

molenbergh van Rotselaer lancx treckende op die derde zijde ende voors. riviere van de Deyle 

incluijs, daer tegen over op de vierde zijden houdende de voors. goederen met de voors. 

riviere de Deijle te samen ontrent 24 boinderen met de Heerelycke proprietijt van de voors. 

riviere de Deijle met alle haere rechten van visscherijen ende waranden ende alleandere haere 

toebehoorten soo als die comp ende regenoten aende voors. goederen ende anders niet; met 

oock dehooghe heerelickheyt ende justitien middele ende meerdere; alsoo wel int. voors. cas-

teel als in de landen, eusselen enden rivieren bovengeschreven, sonder dat de Heere van Rot-

selaer eenigh recht daer in oft aen heeft in eenighe maniere”.120

De beschrijving van de heerlijkheid Roost vertoont enige gelijkenis met de beschrijvingen uit 

1369 en 1466. Uit de akte blijkt ook dat, hoewel de molen al enige tijd verdwenen was, de 

molenberg nog steeds een herkenbaar punt in het landschap was.
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Wandkaart van het Hertogdom Aarschot (ca. 1767)

In opdracht van de Arenbergfamilie vervaardigde landmeter Jan Baptist Joris in 1775 een grote 

wandkaart van het hertogdom Aarschot. Hoewel Roost niet tot de bezittingen van de Arenbergs 

hoorde, werd het net als bij de familie de Croy in 1596, mee afgebeeld. Het deel van de kaart 

waarbij Roost is opgenomen, zou al in 1767 door Joris vervaardigd zijn.121 In tegenstelling tot 

de militaire kaarten uit de 18e eeuw, wordt op de wandkaart ook de opstand van de gebouwen 

weergegeven. Door de grotere opzet geeft de kaart bovendien een goede indruk van de kas-

teelsite van Roost en omgeving, hoewel dit ten koste gaat van de details van de gebouwen 

(figuur 4.7).

Het omgrachte kasteelterrein heeft een langgerekte, trapezoïdale vorm waarbij de zuidhoek dui-

delijk is afgerond. Het terrein is toegankelijk nabij deze zuidhoek via een dreef vanaf de weg 

Wilde Heide. Ook langs de westelijke gracht loopt een wegje, mogelijk een voetpad.

In tegenstelling tot de weergaven op de militaire kaarten uit de 18e eeuw, blijkt een poortge-

bouw (nog steeds) de ingang te begeleiden. Ook de twee gebouwen op het neerhof zijn aan-

Figuur 4.7. Roost en omgeving zoals afgebeeld op de wandkaart van het Hertogdom Aarschot omstreeks 1767 

vervaardigd door Jan Baptist Joris (bron: Van Ermen, 1998). 
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wezig, hoewel deze vanwege de aanwezigheid van een pannen dak mogelijk in steen zijn 

opgetrokken. Het boerderijgedeelte op het neerhof heeft sinds 1596 blijkbaar een uitbreiding 

gekend aangezien ten noorden van het poortgebouw, langs de westelijke gracht, nog een 

derde gebouwtje is afgebeeld. De smal gerekte boomgaard en de open ruimte ten noorden van 

de gebouwen die op de waterverftekening van 1596 waren getekend, zijn nog steeds herken-

baar als gescheiden ‘percelen’. Mogelijk is de boomgaard verdwenen aangezien een boom 

tussen de gebouwen op het neerhof wel wordt aangegeven.

Centraal op het kasteelterrein bevindt zich het kasteel omgeven door een rechthoekige bin-

nengracht.122 Net als op de kaart van 1747 is geen verbinding meer herkenbaar tussen deze 

en de buitenste slotgracht. Van het rechthoekige kasteel is de uitspringende poorttoren nog 

steeds herkenbaar, evenals de arkeltorentjes op de hoeken van de zuidwestelijke vleugel. Ook 

op de buitenhoeken van de noordwestelijke vleugel zijn torens aanwezig, waarschijnlijk ook 

arkeltorentjes. Het kasteel heeft hierdoor een symmetrisch aanzicht, wat past binnen de alge-

mene ontwikkelingen vanaf de 16e/17e eeuw. De afbeelding is niet nauwkeurig genoeg om 

een ophaalbrug te herkennen. Gezien de algemene ontwikkeling van kastelen, zal de toegang 

waarschijnlijk al voorzien zijn via een stenen brug.

Het oude ‘eiland’ achter het kasteel is door het ontbreken van de verbindingen tussen de 

buiten- en binnengracht direct verbonden met het neerhof. Ondanks dat in de akte van 1753 

boomgaarden worden genoemd, zijn deze niet herkenbaar. 

De wandkaart geeft verder een goede indruk van de omgeving van het kasteel. Ten noorden en 

oosten van het kasteelterrein lagen uitgestrekte graslanden, bereikbaar door kleinere paden. 

In de graslanden rondom het kasteel zijn ook diverse waterpoelen aanwezig die gefunctio-

neerd kunnen hebben voor de viskweek. Nabij de kleinere poelen ten noorden van het kasteel 

is nog een oude meander van de Dijle herkenbaar als een langgerekte poel. Deze is met een 

smallere loop verbonden met de Dijle en kon zo altijd van water voorzien kon worden. Behalve 

als visvijver, konden deze oude meander en loop dan ook gefunctioneerd hebben voor de 

waterregulatie van de kasteelgrachten.123 

Ten westen en zuiden van het kasteelterrein lagen de drogere gronden. Deze waren vooral 

in gebruik als akker, hoewel het bosje aan de overzijde van de weg Wilde Heide nog steeds 

aanwezig is. Merkwaardig is de aanduiding van een rond graslandperceel in het centrale deel 

van het akkerperceel ten zuidoosten van het kasteel. Het komt sterk overeen met de heuvel 

die hier op de militaire kaart van 1747 werd aangeduid. Vermoedelijk is de heuvel nog steeds 

aanwezig en met gras begroeid. Van alle heuvels die op de kaart van 1747 aanwezig waren, is 

deze heuvel nog als enige herkenbaar.124 

Ferrariskaart (ca. 1771-1777)

De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1777), beter bekend als de Ferraris-

kaart, is een ‘proto-topografische kaart’ die vervaardigd werd in de jaren 1771 -1777.125 
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Op de Ferrariskaart staat het kasteelterrein van Roost wederom afgebeeld als een min of meer tra-

pezoïdaal omgracht terrein met ingang nabij de zuidwesthoek van de buitengracht (figuur 4.8). 

Op het neerhof staan twee, parallel gelegen langwerpige gebouwen. 

Het centraal gelegen kasteel wordt voorgesteld als één groot rechthoekig gebouw (zonder binnen-

hof) met uitspringende poorttoren. Het is volledig omgeven door een rechthoekige binnengracht. 

Ten noordoosten van het hoofdgebouw bevinden zich drie percelen die afwisselend als akker en 

grasland in gebruik zijn. Ook ten noordwesten en zuidoosten van het kasteel zijn tussen binnen- 

en buitengracht kleinere moestuinen aanwezig.

De omgeving van het kasteelterrein komt grotendeels overeen met de oudere kaarten uit de 18e 

eeuw; langs de Demer komen vochtige graslanden voor, ten westen van het kasteel liggen de dro-

gere bouwlanden. De oude Demermeander die was aangegeven op de wandkaart van 1761, is 

herkenbaar aan de bochtige overgang van het bouwland naar de natte graslanden. De heuvel ten 

zuiden van het kasteelterrein is niet aangeduid.

Figuur 4.8. Uitsnede van de Ferrariskaart uit 1775, Blad Semps (Zemst) 92 (bron: Koninklijke Bibliotheek van 

België e.a., 2009).



RAAP-RAPPORT 2929

Archeologisch onderzoek naar de kasteelsite van Roost

Gemeente Haacht, provincie Vlaams-Brabant

61

Ten noorden van het kasteelterrein, op de rechteroever van de Dijle, zijn nog duidelijk (oudere) 

sporen van militaire versterking aanwezig. Behalve een lange wal met puntige uitsprong, paral-

lel aan de Dijle, lijkt ook een parallel gelegen, puntige perceelsbegrenzing hiermee verband te 

houden.126 De lunetten bij de pont de Haecht en de pont de Ruyst, evenals de versterkingen op de 

linkeroever zijn anderzijds niet te herkennen. 

4.4 De Nieuwste tijd (ca. 1800 na Chr.-heden)

4.4.1 Inleiding 

Door het dure onderhoud ervaarden vele kasteeleigenaren in de 18e eeuw hun eigendom al eerder 

als een lasthof dan een lusthof. De Franse inval en bezetting van 1795-1796 heeft de eigenaren 

verdere schade berokkend. Ze ontvingen nauwelijks schadeloosstelling om de geleden schade te 

bekostigen. Door de afschaffing van de heerlijke rechten in 1795 verviel voor vele eigenaren dan 

ook de reden om hun kasteel te herstellen of te behouden. 

De Franse inval had ook andere gevolgen. Met het oog op een uniforme belastingwetgeving 

werden grondeigendommen nauwkeurig opgemeten en op kaart gezet. In het begin van de 19e 

eeuw werden dan ook de eerste kadasterplannen opgesteld. Vele percelen (en nummers) op deze 

oudste kaarten zijn nog steeds herkenbaar op de huidige kadasterplannen. Aangezien de eigen-

dommen in het begin van de 19e eeuw nog de oude bezittingen en veelal landschapsgebruiken 

weerspiegelen, kan veel informatie van de oudere kaarten voor het eerst nauwkeurig weergegeven 

worden. 

4.4.2 Het kasteel van Roost in de periode 1800-1850

In 1795 werd door een Frans decreet de heerlijkheid Roost, zoals vele andere heerlijkheden, opge-

heven en verbeurd verklaard. Dit zou uiteindelijk ook het einde betekenen voor het kasteel van 

Roost. 

Kaart van het bevloeiingsgebied langs de Dijle (begin 19e eeuw)

Op een Franse stafkaart uit het begin van de 19e eeuw wordt het kasteelterrein globaal weerge-

geven (figuur 4.9).127 Het kasteelterrein is omgeven door een grote, licht trapezoïdale gracht. Het 

grondplan van het hoofdgebouw bestaat uit vier vleugels rondom een binnenkoer. Merkwaardig 

is de afwezigheid van de binnengracht en de schuine noordoost-zuidwest-oriëntatie van het kas-

teelgebouw binnen het omgrachte terrein. In hoeverre deze oriëntatie en afwezigheid van binnen-

gracht strookt met de werkelijkheid is onduidelijk. Het kasteelterrein is namelijk zeer schetsmatig 

afgebeeld, wat ondermeer blijkt uit de afwezigheid van de gebouwen op het neerhof.128 

Aan de loop van de Dijle daarentegen is meer aandacht besteed. Gezien de nauwkeurige weer-

gave kan ook de ligging van de pont de Ruyst bepaald worden. Deze is op de kaart nog herken-

baar in een bocht van de Dijle door de aanwezigheid van een dubbele lunet. Door de ligging in een 

bocht waren de lunetten langs alle zijden goed beschermd. Heel de omgeving van het kasteelter-

rein behoorde tot het bevloeiingsgebied.129 In diverse bevloeiingsgebieden wordt aangegeven waar 

veen gestoken werd (Ici on tire des tourbes). 
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Aan de west- en zuidzijde van de weg Wilde Heide was het gebied droger. Hier lagen de akkers. 

Ook het bosje tegenover het kasteelterrein is nog steeds aanwezig.

Kadasterplan van J. Vermaelen en Atlas van de Buurtwegen (ca. 1800 -1840)

De Atlas van de Buurtwegen is een verzameling van boeken met overzichts- en detailplannen. 

Hoewel het Kadasterplan van J. Vermaelen en de Atlas van de Buurtwegen dateren van omstreeks 

1840, zijn ze gebaseerd op de oudere kadasterkaarten uit het begin van de 19e eeuw (figuur 

4.10).130 

Op het Kadasterplan van J. Vermaelen en op de Atlas van de Buurtwegen wordt het hoofdgebouw, 

net zoals op de Ferrariskaart centraal in het complex voorgesteld als één groot rechthoekig 

gebouw met uitspringende poorttoren. Het kasteel lijkt onbewoond en deels vervallen aangezien 

het complex op de kaart van Vandermaelen wordt aangeduid als ‘ruïne’. Rondom het hoofdgebouw 

is geen binnenste slotgracht meer aanwezig. Deze is bijgevolg op het einde van de 18e of begin 

19e eeuw gedempt.131 

Figuur 4.9. Uitsnede uit de kaart van het bevloeiingsgebied tussen Baal en Meerbeek uit het begin van de 19e 

eeuw. De versterkingen van de pont de Ruyst op de rechteroever van de Dijle zijn nog herkenbaar (bron: Alge-

meen Rijksarchief Brussel, kaarten en plannen, nr. 5813/E). 
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Op het neerhof stonden de 2 parallel gelegen gebouwen nog steeds overeind. Het noordelijke 

gebouw heeft een langwerpige vorm, het zuidelijke een rechthoekige. De kaarten bevestigen 

verder dat de toegang tot het kasteelterrein nabij de zuidhoek van het complex lag. Van een 

begeleidend poortgebouw is geen sprake meer.

Het kasteelterrein is volledig omringd door een trapezoidale gracht die ook als een separaat 

‘perceel’ wordt aangeduid. Vermoed wordt dat het om de buitenste slotgracht gaat.132 In 

vergelijking met de kaart van het Hertogdom Aarschot (1767) waar de grachtstructuur langwerpig 

is, heeft de gracht hier wel een meer vierkante vorm. 

Merkwaardig is dat, in tegenstelling tot de oudere kaarten, de omringende gracht in het noorden 

vrijwel grenst aan de oude Dijlemeander, op de Atlas van de Buurtwegen herkenbaar aan de boch-

tige perceelsbegrenzing. 

De afbraak van het kasteel

Door de hoge kosten en het vervallen van de heerlijke rechten was het kasteel nog maar van 

weinig nut voor de kasteeleigenaren. Uit een algemeen verslag over de gemeente Haacht uit 

1830 blijkt dat het kasteel in 1828 werd afgebroken: “…er heeft tot in’t jaer 1828, wanneer men ’t 

Figuur 4.10. Het kasteel van Roost en omgeving omstreeks het begin van de 19e eeuw zoals afgebeeld op de Atlas van de 

Buurtwegen (bron: Provincie Vlaams-Brabant). Hoewel nog steeds gebouwen aanwezig waren, blijkt het kasteel volgens de 

gelijktijdige Vandermaelenkaart al grotendeels vervallen (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)).
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heeft afgebroken, een oud kasteel oft fort, genaamd het kasteel van Roost, digt aen de rivier de 

Dyele, gestaen.” 133

Op het neerhof daarentegen waren nog steeds de gebouwen aanwezig, hoewel niet bewoond. 

Één gebouw bestond uit een woonhuis met aangrenzende stal, het tegenoverliggende gebouw 

was een schuur. Op 13 oktober 1833 brandden deze gebouwen deels af: “... ce matin à 6 heures 

trois quart, la ferme, non habitée, dit de roost était en feu…le corps d’habitation et la grange qui 

se trouvait en face…en rivalisa d’efforts pour éteindre le feu dans l’etable (attenant au batiment 

d’habitation…”.134

Popp kaarten (ca. 1840-1860)

De kadasterkaart van Popp dateert uit 1860 maar steunt op gegevens van 1840.135 Op deze 

kaart is elk spoor van bebouwing verdwenen. Alleen de gracht die het voormalige kasteelterrein 

omsloot is nog herkenbaar (figuur 4.11).136 De gebouwen op het neerhof lijken dus relatief snel 

na de brand afgebroken. Het terrein, nu in het bezit van Joanna-Maria Coen uit Kampenhout 

wordt beschreven als ‘land’ (perceelnr. 11b), de gracht als vijver (perceelnr.17).137 

4.4.4 Het kasteel van Roost in de periode 1850-heden 

Omstreeks 1850 lijkt alleen de gracht die het terrein omringd nog aan het voormalige eeuwen-

oude kasteel te herinneren. In 1861 merkt Vanden Bruel in zijn beschrijf van het kanton Haacht 

het volgende op: “Het kasteel Roost, waervan er geene puinen meer overgebleven zyn, in 

afstand van de kerk 8 minuten, was een krygskundige ligging tegen de Dyle, omringd langs alle 

kanten met vestingen en grachten. Het kasteel stond in’t midden, omringd met diepe grachten. 

De binnenplaats bevatte twee hectaren en half, buiten links aengespeet met twintig hectaren 

weide, die men kon onderwateren. Het was versterkt langs den kant van het dorp met dry ver-

schillende bergen, gemaekt van zavel die uit de rivier de Dyle in het overstromen genomen zyn; 

regts door de Dyle; noords door eenen breeden dyk van 6 minuten lang. Het kasteel telde 4 ver-

diepingen; de muren waren van 1meter 70 centimeter dikte; de vensters met yzeren havasten 

doorkruist eerderaen schietgaten gelyk. Onderaerdse cellen, gevangenissen, kelders getuigen 

zyne vorige trotsheid. Het garnizoen heeft in het jaar 1488 aen de Mechelaers wederstaen…”.138

Uit historische kaarten van het einde van de 19e eeuw blijkt dat het complex als omgracht akker-

terrein in gebruik blijft (figuur 4.11).139 De grachten zijn omringd met bomen en langs de buiten-

zijde van de zuidwestelijke en zuidoostelijke gracht lijkt een weggetje aanwezig.

Grote wijzigingen treden pas op vanaf 1939. Als onderdeel van een verdedigingssysteem 

tegen Duitsland werd in Haacht de 3 km lange Antitankgracht gebouwd.140 Deze verdediging-

slinie, in hoofdzaak bestaande uit een 4m brede gracht en betonnen muur, had de bedoeling 

het Duitse leger en tanks tot stilstand te brengen door het oostelijke laaggelegen gebied via 

de gracht onder water te zetten. De Antitankgracht doorsneed het noordoostelijke deel van het 

kasteelterrein.

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw verdwenen ook de grachten ten zuidwesten van de Antitank-

gracht: het noordwestelijke grachtrestant werd hier als gevolg van zandwinning verbreed tot een 

20 m brede vijver en de overige grachtrestanten werden dichtgestort.141 Alleen de grachten ten 
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noordoosten van de Antitankgracht zijn bewaard gebleven. In 2009 werden deze grachten topogra-

fisch opgemeten en werd het slib geruimd.142 Ten zuidwesten van de Antitankgracht zijn de grach-

ten alleen nog herkenbaar in de kadastrale percelering (perceelnr. 17c)

De percelen van het voormalige kasteelterrein inclusief de grachtpercelen en de Antitankgracht die 

de site doorsnijdt, zijn beschermd als monument op 21 december 1998 (figuur 4.12).

4.5 Besluit

Het kasteel van Roost was niet de eerste Haachtse versterking. Uit diverse bronnen kan worden 

opgemaakt dat ten noorden van het onderzoeksgebied een oudere burcht, vermoedelijk een 11e- 

of 12e-eeuwse mottekasteel, de strategische Dijleovergang beheerste. Na het verdwijnen van 

deze burcht verstevigden de heren van Rotselaar hun greep op het gebied. Zij bouwden in de peri-

ode 1260-1369, mogelijk op de locatie van een oudere hofstede, het kasteel van Roost. De heer-

lijkheid Roost zal vanaf de 15e eeuw een zelfstandige enclave binnen Haacht vormen. Aan het 

einde van de 15e eeuw komt deze heerlijkheid met bijhorend kasteel in bezit van kapitaalkrachtige 

personen.

Over de verschijningsvorm van het middeleeuwse kasteel van Roost zijn we slecht ingelicht. Dui-

delijk is dat een neerhof, slotgrachten, een ommuring of omwalling en woning aanwezig waren. Tot 

het kasteel behoorden ook uitgestrekte goederen waaronder vele weilanden en een windmolen die 

mogelijk direct ten zuiden van het kasteel lag. 

Figuur 4.11. Omstreeks 1840 zijn geen gebouwen meer aanwezig volgens de kadasterkaart van Popp (bron: Agentschap voor 

Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)). Wel is nog een trapezoïdaal grachtenstelsel herkenbaar. Deze situatie blijft door-

heen de 19e eeuw grotendeels ongewijzigd (bron: Institut Cartographique Militaire, 1880 & 1894). 

ca. 1840ca. 1840 ca. 1880ca. 1880

ca. 1894ca. 1894
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Pas vanaf de Nieuwe Tijd geven iconografische en cartografische bronnen ons een beter inzicht 

van de kasteelopbouw. In het bijzonder een waterverftekening uit 1596 vormt een unieke bron voor 

de opbouw van het kasteel. Het kasteelterrein was volledig omring door een trapezoïdale gracht. 

Hierbinnen was een tweede slotgracht aanwezig die 2 verbindingen had met de buitengracht. Het 

grachtenstelsel deelde het kasteelterrein globaal op in 3 eilanden: het neerhof in het westen, het 

centraal gelegen kasteel en een kleiner omgracht perceel in het oosten. 

Het neerhof had door het grachtenstelsel een merkwaardig geknikte vorm. De toegang nabij de 

zuidwesthoek werd begeleid door een poortgebouw. Tussen deze toegang en het centraal gelegen 

hoofdgebouw stonden twee evenwijdige langwerpige hoevegebouwen symmetrisch opgesteld. De 

open ruimtes van het neerhof evenals het oostelijk gelegen eiland, waren in gebruik als tuin en 

boomgaard. 

10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f10f
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Figuur 4.12. De percelen met betrekking tot de kasteelsite van Roost en de Antitankgracht werden in 1998 

beschermd als monument.
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Centraal, temidden van de binnenste slotgracht, lag een rechthoekige waterburcht met uitsprin-

gende toegangstoren. Een wegneembare houten brug vormde de toegang tot het kasteel. Op de 

tekening zijn een uitgebreide zuidoostelijke vleugel en nog een deel van de noordoostelijke vleugel 

herkenbaar. Op basis van een einde 16e eeuwse en een 17e eeuwse tekening, lijkt ook een noord-

westelijke vleugel rondom een binnenplein aanwezig. 

Doorheen de Nieuwe Tijd lijkt het kasteelterrein globaal zijn vorm te behouden. De verbindingen 

tussen de binnen- en buitengracht verdwenen en mogelijk hebben ook nog aanpassingen aan 

de opstand van de gebouwen plaatsgevonden. Op het neerhof is in de 18e eeuw nog een extra 

gebouw waarneembaar. 

Ook de omgeving van het kasteel kende in de loop van de Nieuwe Tijd enkele veranderingen. De 

windmolen was al in 1596 verdwenen. De molenberg, vermoedelijk de heuvel ten zuidoosten van 

de kasteelsite, bleef daarentegen wel nog lang bewaard. Bovendien vormden de Zuidelijke Neder-

landen vanaf de 16e t/m begin 18e eeuw vrijwel continu het decor van strijdtoneel. Langsheen de 

Dijle, die een natuurlijke goed verdedigbare barrière vormde, werden diverse versterkingen aan-

gelegd. Door zijn strategische ligging aan een rivierovergang was de controle van het kasteel 

van Roost van groot belang voor de strijdende partijen. Al in 1489 is het kasteel mogelijk voor de 

eerste keer belegerd. Directe aanwijzingen voor een betrokkenheid in een grootschalige oorlog 

zijn er op 17 mei 1622. Frederik Hendrik van Oranje belegerde met een groot leger het kasteel van 

Roost waar zich soldaten en hulp biedende boeren hadden verschanst. Het korte beleg, waarbij 

niet minder dan 54 kanonschoten werden gelost, verwoestte het neerhof en mogelijk ook een deel 

van het kasteel. Na de inname van het kasteel lag het hele gebied tussen Leuven, Brussel, Vilvoor-

den en Mechelen voor Frederik Hendrik open.

Door zijn strategische ligging werd ook in de nabijheid van het kasteel nog een extra 

verdedigingslinie opgericht. De vermoedelijke molenberg ten zuidoosten van het kasteel kon in 

deze verdedigingslinie worden ingeschakeld. Verder werden langs de Dijle, zowel op de linker- als 

de rechteroever, aarden versterkingen opgeworpen. Lunetten op de rechteroever beschermden 

twee (nieuwe) bruggen, de pont de Haecht en de pont de Ruyst.

De Franse inval en bezetting van 1795-1796 vormden het definitieve einde van het kasteel 

van Roost. In 1795 werd door een Frans decreet de heerlijkheid Roost, zoals vele andere 

heerlijkheden, opgeheven en verbeurd verklaard. Door de hoge kosten en het afschaffen van de 

heerlijke rechten had het kasteel nog maar weinig nut voor de kasteeleigenaren. Al op het einde 

van de 18e of begin 19e eeuw dempte men de binnenste slotgrachten. In 1828 tenslotte werd het 

eeuwenoude kasteel afgebroken. De hoevegebouwen op het neerhof bleven nog een tijdje bestaan 

maar een brand in 1833 betekende vermoedelijk ook het einde van deze structuren. Omstreeks 

1840 was elk spoor van bebouwing verdwenen en was het terrein in gebruik akker. Een gracht 

die het voormalige kasteelterrein omsloot bleef nog herkenbaar en kreeg bovendien een separaat 

perceelnummer. Tot op heden wordt vermoed dat dit de buitenste slotgracht is, hoewel deze in 

tegenstelling tot de oudere kaarten een meer vierkante vorm heeft en in het noorden aan de oude 

Dijlemeander lijkt te grenzen.

In 1939 maakte het kasteelterrein van Roost wederom deel uit van een verdedigingslinie. 
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Een 4 m brede gracht en betonnen muur die de bedoeling had het Duitse leger en tanks tot stil-

stand te brengen, doorsneed het noordoostelijke deel van het kasteelterrein. In de jaren ‘80 van 

de vorige eeuw verdwenen tenslotte ook de resterende grachten ten zuidwesten van de antitank-

gracht. Alleen de grachten ten noordoosten van de antitankgracht vormen nog fysieke restanten 

die herinneren aan de ooit zo machtige burcht. De percelen van het voormalige kasteelterrein, 

inclusief de grachtpercelen en de Antitankgracht die de site doorsnijdt, zijn beschermd als monu-

ment op 21 december 1998.
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5 Archeologische noodopgraving 

in 1982 en 1983 

5.1 Inleiding 

Zoals is gebleken geven de historische bronnen maar weinig informatie over de oudste ver-

schijningsvorm van het kasteel van Roost. Dergelijke informatie kan alleen maar verkregen 

worden door archeologisch veldonderzoek. In 1982 en 1983 werden daarom door de Haachtse 

Geschied- en Oudheidkundige Kring (HAGOK) archeologische noodopgravingen naar het kas-

teel van Roost uitgevoerd (figuur 5.1). De opgravingen, onder leiding van dhr. M. Verbeeck, 

werden verricht omdat de site mogelijk bedreigd werd door de aanleg van een opslagplaats 

voor bouwmaterialen en hadden tot doel verdere gegevens omtrent het voormalige kasteel te 

verzamelen.

In dit hoofdstuk worden globaal de resultaten van het onderzoek weergegeven. Voor meer uitge-

breide informatie wordt verwezen naar de artikelen van Verbeeck en Vandesande.143 Het hoofd-

stuk wordt afgesloten met een overzicht van de ontwikkeling van het kasteel van Roost.

Figuur 5.1. Het opgravingsteam in 1982 en 1983 (foto dhr. J. Vandesande).
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5.2 Methodiek

De vermoedelijke ligging van het kasteel werd bepaald aan de hand van een oude luchtfoto 

waarop de ligging van de binnengracht van het kasteel herkenbaar was als een vierkante verkleu-

ring. Vervolgens werden 10, circa noord-zuid georiënteerde, parallelle sleuven aangelegd (figuur 

5.2, inzet).144 De sleuven met een variabele lengte hadden een breedte van ca. 2 m. In het oos-

telijke deel bedroeg de onderlinge afstand tussen de sleuven 2 m. In het westelijke deel lagen de 

sleuven naast elkaar waardoor een grotere, aaneengesloten opgravingsput ontstond. 

5.3 Het kasteel

Tijdens de opgraving werd de kasteelfundering volledig teruggevonden (figuur 5.2). Zoals bleek uit 

de figuratieve bronnen (zie hoofdstuk 4), bestond het grondplan van het kasteel uit een rechthoe-

kige, zuidwest-noordoost georiënteerde rechthoek (residentieel gedeelte) met aan de zuidwest-

zijde een kleinere rechthoekige uitsprong (poorttoren). 

Het residentieel gedeelte en de poorttoren werden afgebakend door een dikke buitenmuur. Uit het 

onderzoek blijkt dat deze buitenmuur, zowel van het residentieel deel als poorttoren, oorspronkelijk 

in één geheel werd opgebouwd. Later werd deze grote ruimte, met name in het residentieel deel, 

door een aantal binnenmuren verdeeld in verschillende ruimtes. Uiteindelijk onstonden zo drie ver-

trekken (ruimte 1: zuidoostelijke vleugel, ruimte 2: noordoostelijke vleugel en ruimte 3: noordwes-

telijk vertrek) rondom een binnenhof (ruimte 4). Ook in de poorttoren (ruimte 5) werd later nog een 

kleine kelder gebouwd (ruimte 6). Hieronder worden de opgravinsgresultaten besproken waarbij 

een onderscheid wordt gemaakt tussen het residentiele deel en de poorttoren. 

5.3.1 Het residentieel gedeelte

Het zuidwest-noordoost georiënteerde residentieel gedeelte werd afgebakend door een rechthoe-

kige muur. De ruimte binnen deze weermuur werd later door een aantal binnenmuren verdeeld in 

verschillende ruimtes. 

Weermuur

De rechthoekige weermuur had binnenmuurse afmetingen van ca. 18,5 à 19m (ZW-NO) bij 14,5 à 

15 m (NW-ZO). Tussen de diverse delen van de weermuur, inclusief de aansluitingen met de poort-

toren, werd een duidelijk bouwkundig verband aangetroffen: de muren inclusief de toegangstoren 

lijken bijgevolg in één keer te zijn gebouwd. In het centrale zuidwestelijke deel, ter hoogte van de 

toegangstoren, was dan ook geen oude weermuur aanwezig.145 Alleen in de zuidelijke hoek van de 

weermuur (tussen de muren 4 en 5) werd slechts een gedeeltelijk verband aangetroffen. 

Langs de buitenzijde van de weermuur waren op regelmatige afstand steunberen aangebracht. 

Hoewel niet alle steunberen ontgraven zijn, bevonden zich langs de noordwestelijke en zuidooste-

lijke muren (nrs. 2 en 4) vermoedelijk zes steunberen en langs de noordoostelijke muur (nr. 3) vijf 

steunberen. Aan de zuidwestzijde lijken alleen op de hoeken steunberen aangebracht. 
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Het fundament van de muren, en waarschijnlijk ook de steunberen, was opgetrokken uit onregel-

matige ijzerzandstenen blokken verbonden met een zandige mortel.146 In tegenstelling tot de bin-

nenmuren, was van de weermuur en steunberen nog een groot deel van de muuropstand bewaard. 

De opstand van de steunberen en van de meeste buitenmuren bleken te rusten op een plintvor-

mige basis van regelmatig gezaagde ijzerzandsteenblokken, sporadisch vermengd met witte zand-

steen. Deze plintvormige verbreding situeerde zich aan de buitenzijde en werd niet overal aange-

troffen. Terwijl de lange weermuren (nrs. 2 en 4) van plinten waren voorzien, bleken muren 3 en 

5 niet op een plintvormige basis te rusten. Onder muur 1 werd slechts plaatselijk een smalle plint 

vastgesteld.147

De breedte van de muuropstand schommelde globaal rondom 1 m, met uitzondering van de noord-

oostelijke muur die iets dunner was (ca. 80-85 cm). Het parement van de weermuur (en steunbe-

ren) was vervaardigd in regelmatig gezaagde ijzerzandsteenblokken die in lagen van verschillende 

dikte op elkaar gemetst zijn met weinig mortel. De voegen werden zo smal mogelijk gehouden en 

plaatselijk zelfs opgevuld met leisteenplaten. De binnenzijde en kern van de muren bestond uit op 

elkaar gestapelde, onregelmatige zand- en ijzerzandsteenblokken van verschillende grootte, die 

met zeer veel mortel met elkaar verbonden zijn. 

De steunberen in de noordelijke hoek en het centrale deel van de noordwestelijke muur (muur 2) 

bleken in latere tijd hersteld. Ook de binnenzijde van muur 1 werd gedeeltelijk afgebroken en her-

steld. Deze herstellingen werden voornamelijk uitgevoerd met Balegemse zandsteen waarbij spo-

radisch ook baksteen en ijzerzandsteen werd gebruikt. 

Ook muur 5 bleek in latere tijd grondig verbouwd. Het parement van deze muur bestond uit regel-

matig gehouwen Balegemse zandsteen met, in tegenstelling tot de ijzerzandstenen parementen, 

brede voegen. Gezien de gelijkenis met de aangrenzende muur van de poorttoren, was deze muur 

waarschijnlijk op de overblijfselen van een oude ijzerzandstenen muur opgetrokken. 

Zuidoostelijke vleugel (ruimte 1)

Parallel met de zuidoostelijke weermuur (nr 4) is de fundering van een binnenmuur (nr 8) aange-

troffen die een grote ruimte afbakende van ca. 18,5 bij 5,5 m. Behalve dat de muuropstand volle-

dig was uitgebroken, waren ook de funderingen niet meer over de gehele lengte bewaard. Wel was 

duidelijk dat deze muur later dan de weermuur was opgetrokken aangezien er geen bouwkundig 

verband met de weermuur aanwezig was. Het aangetroffen aardewerk duidt op een datering in de 

16e eeuw.

Het resterende fundament had aan de basis een breedte van ca. 1,3 m en versmalde naar boven 

toe tot ca. 1 m. Het fundament was hoofdzakelijk opgetrokken uit Balegemse zandstenen van 

diverse grootte, waarin sporadisch ijzerzandsteen en baksteen in zijn verwerkt. De stenen werden 

onderling verbonden door een grijswitte mortel. 

Noordoostelijke vleugel (ruimte 2)

Haaks op de noordwestelijke weermuur (nr. 2) en de zuidoostelijke vleugel (en parallel met de 

noordoostelijk weermuur) bevonden zich over een lengte van ca. 3,75 m de fundamentrestan-
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ten van een tweede binnenmuur (nr. 9). De twee binnenmuren en de twee buitenmuren bakenden 

aldus een noordoostelijk vertrek af van ca. 8 bij 5 m. Net als bij de eerste binnenmuur versmalde 

het fundament van muur 9 naar boven toe: van ca. 1 m aan de basis tot ca. 0,7 m aan de top. Als 

bouwmateriaal gebruikte men onregelmatig gehouwen Balegemse zandstenen.

Wederom was er geen bouwkundig verband tussen dit fundament en de noordwestelijke weer-

muur. Het verband tussen de twee binnenmuren (zuidelijk hoek) kon niet bestudeerd worden. Bij 

de afbraak van het kasteel werd hier een diepe halfcirkelvormige kuil uitgegraven om de funda-

menten tot grote diepte te kunnen uitbreken. Op de bodem van de kuil werden ondermeer nog 

twee planken aangetroffen.

Toch zijn er aanwijzingen dat deze binnenmuren niet gelijktijdig werden opgetrokken. De fundering 

van deze korte binnenmuur was namelijk minder diep dan die van de lange binnenmuur. Boven-

dien was ook de bouwwijze anders. De korte binnenmuur was verzorgder en regelmatiger opge-

bouwd. In tegenstelling tot de lange binnenmuur, werden uitsluitend platte zandstenen gebruikt die 

met een hardere witgrijze mortel werden verbonden.

Noordwestelijk vertrek (ruimte 3)

In de westelijke hoek van de weermuur bakenden twee haakse binnenmuren (muren 10 en 11) een 

kleine ruimte af van ca. 5 bij 3 m. Zowel tussen de binnenmuren onderling als tussen de aansluitin-

gen met de weermuur bestonden geen bouwkundige verbanden.

De binnenmuur (nr. 10) loodrecht op de noordwestelijke weermuur (nr. 2) was ca. 5 m lang. Zowel 

qua opbouw en bouwwijze vertoonde deze muur dezelfde kenmerken als de parallel gelegen bin-

nenmuur van de noordoostelijke vleugel (nr. 9).

De tweede binnenmuur (nr. 11) was ca. 2,85 m lang en onderscheidde zich van alle overige bin-

nenmuren omdat deze volgens een ander bouwprincipe en uit andere materialen was opgetrokken. 

Het fundament van de muur versmalde niet en had zowel aan de boven- en onderzijde een breedte 

van ca. 85 cm. De fundering lag bovendien niet zo diep als deze van de overige binnenmuren. Ook 

het gebruikte bouwmateriaal verschilde. De muur was voornamelijk opgebouwd uit ijzerzandste-

nen van verschillende afmetingen, sporadisch verwerkt met Balegemse zandstenen, en verbonden 

door een geelwitte zandige mortel. Deze muur lijkt ouder dan muur 10, wat bevestigd wordt door 

de aansluiting van beide muren. Aangezien de ijzerzandstenen muur minder diep was gefundeerd 

dan muur 10, werd deze laatste muur deels onder de ijzerzandstenen muur aangebracht. De twee 

fundamenten sloten zo beter bij elkaar aan. 

Binnenhof (ruimte 4)

De drie vertrekken omsloten tesamen met de weermuur een binnenkoer met rechthoekige vorm 

(ca. 9 bij 8 m) en smalle zuidwestelijke doorgang (ca. 5 bij 2 m). In tegenstelling tot wat de carto-

grafische bronnen aangeven, lag dit binnenhof niet centraal maar tegen de noordwestelijke weer-

muur aan, tussen de noordoostelijke vleugel en het noordwestelijk vertrek. Een noordwestelijke 

vleugel, zoals op de meeste cartografische bronnen afgebeeld, lijkt dus niet aanwezig.
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Wel zijn er hier aan de weermuur herstellingen uitgevoerd en langs de binnenzijde extra construc-

ties gebouwd. Centraal in de binnenkoer werd in de 2e helft van de 16e eeuw de weermuur afge-

broken en vervangen door een L-vormig muurstuk (nr. 21), waarbij vooral Balegemse zandsteen in 

combinatie met baksteen werd gebruikt.148 Door dit muurstuk werd de weermuur langs de binnen-

zijde breder. 

Aan weerszijden van deze L-vormige uitbreiding werden langs de weermuur twee losstaande, 

zware bakstenen basementen gebouwd. Het zuidwestelijke basement (nr. 23) had een rechthoe-

kige vorm en was gefundeerd op een dikke laag baksteenfragmenten vermengd met grijswitte, 

zandige mortel. De opstand, in eerste instantie ook een rechthoekig, bestond uit bakstenen die per 

laag afwisselend kops en streks waren gemetst. Op een hoger niveau kreeg de opstand een vier-

kante vorm.

Het tweede, noordoostelijke basement (nr. 22) had direct een vierkante vorm (ca. 90 bij 100 cm). 

Ook hier waren de bakstenen per laag kops en streks gemetst.

De functie van deze herstellingen en verbouwingen is onzeker. Mogelijk maken de basementen 

deel uit van bogen die tegen de weermuur werden opgetrokken om aldus op een hoger niveau een 

verbinding tussen de noordoostelijke vleugel en het noordwestelijk vertrek tot stand te brengen. Dit 

kan deels ook de aanwezigheid van een noordwestelijke vleugel verklaren zoals die op cartografi-

sche bronnen herkenbaar is.149

Tot slot dient opgemerkt te worden dat op de binnenkoer tegen de verwachting in geen aanwijzin-

gen voor de aanwezigheid van een waterput zijn aangetroffen.

5.3.2 Het poortgebouw (ruimte 5)

Ten zuidwesten van het residentieel gedeelte werd een uitspringende, vierkante toegangstoren 

gebouwd die een ruimte omsloot van ca. 5,7 bij 5,3 m.150 Deze toren had dezelfde oriëntatie als het 

residentieel gedeelte.

Buitenmuren

De noordwestelijke muur van de toren (nr. 12) had een bouwkundig verband met de aangrenzende 

weermuur (nr. 1). De muur had aan de buitenzijde een (dubbele) plintvormige verbreding van 

ijzerzandsteen en ook in het ijzerzandstenen parement, in de kern van de muuropstand en in de 

gebruikte mortel was een duidelijke continuïteit herkenbaar.151 De toren werd dus gelijktijdig met de 

weermuur gebouwd. 

De muur was wel breder dan de weermuur (ca. 1,2 à 1,3 m). 152 Plaatselijk is ook deze muur (en 

plint) hersteld met Balegemse zandsteen, al of niet in combinatie met bakstenen. 

Bestond er nog een duidelijk bouwkundig verband met de weermuur, dit verband was afwezig met 

de zuidwestelijke torenmuur (nr. 13). Hoewel onderin deze muur nog een laag ijzerzandsteen werd 

aangetroffen, was ze niet voorzien van een plintvormige verbreding aan de buitenzijde. Een ca. 30 

cm verbreding van platte Balegemse steen en enkele bakstenen was echter wel herkenbaar aan 

de binnenzijde.

De muuropstand had een breedte variërend van ca. 1,3 tot 1,45 m. Het parement was voorname-

lijk opgebouwd uit horizontale lagen van regelmatig gehouwen Balegemse zandsteen. De brede en 
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diepe voegen zijn plaatselijk opgevuld met leistenen en een zandige geelwitte mortel. Voor de con-

structie van de kern en binnenzijde van de muur stapelde men in eerste instantie onregelmatige, 

witte zandsteenblokken op die men verbond met zeer veel mortel. Op een hoger niveau daarente-

gen bestond de kern bijna volledig uit bakstenen, gemetst in een onregelmatig verband.

Tussen de zuidwestelijke (nr. 13) en zuidoostelijke (nr. 14) torenmuur bestond wel een bouwkun-

dig verband. Ook hier was nog een ijzerzandstenen laag herkenbaar en was het parement op 

identieke wijze vervaardigd met witte zandsteen. Deze bredere muur (ca. 1,4 tot 1,5 m) was wel 

gebouwd op een plintvormige verbreding aan de buitenzijde. Ten minste vijf plinten werden waar-

genomen waarvan de onderste plint bestond uit regelmatig gezaagde ijzerzandstenen en de ove-

rige plinten, net als het parement, uit witte zandsteen. Dezelfde constructietechniek was ook aan-

getoond bij de aangrenzende weermuur (nr.5) waarmee de zuidoostelijke torenmuur een duidelijk 

bouwkundig verband had.

De zuidoostelijke torenmuur bleek duidelijk gevormd als gevolg van een grondige herstelling. 

Langs de binnenzijde was de oorspronkelijke ijzerzandstenen muur, met een identieke construc-

tiewijze als muur 12, nog bewaard. Blijkbaar heeft men in een bepaalde fase de zuidwestelijke en 

zuidoostelijke torenmuren van de toegangstoren, inclusief het aangrenzende deel van de weer-

muur, grondig en gelijktijdig hersteld.

De muur heeft nadien nog een herstelling ondergaan getuige de baksteenlagen die in deze muur 

zijn aangetroffen. Plaatselijk bevond zich tussen de baksteenlagen nog een dikke laag ijzerzand-

steen, hoogstwaarschijnlijk herbruikte afbraakresten van de oudere muur die bij deze herstelling 

dieper werd uitgebroken.

 

‘Verbindingsmuren’

Op de hoeken van de noordoostzijde van de toegangstoren bevonden zich twee symmetrisch 

geplaatste L-vormige muurstukken (nrs. 15 en 16) die de verbinding vormden van de aangren-

zende torenmuren met de binnenmuren van het residentieel gedeelte. Hoewel deze muurstukken 

een grote dikte hadden, was er geen bouwkundig verband met de buitenmuren van de poorttoren, 

noch met de binnenmuren van het residentieel gedeelte. Bij de aansluiting op de torenmuren ver-

breedden de muren naar de basis toe: van respectievelijk ca. 1,4 m tot ca. 1,6 m (nr 15) en van ca. 

1,45 m tot 1,55 m (nr 16). De benen die aansloten op de binnenmuren hadden een breedte van ca. 

1,25 m (nr. 15) en ca. 1,3 m (nr 16). Beide muren waren opgebouwd uit min of meer horizontale 

lagen van platte, witte zandstenen verbonden met een harde witgrijze mortel. In muur 16 werden 

sporadisch bakstenen gebruikt om het niveauverschil in de lagen op te vangen. Waarschijnlijk zijn 

beide muurfragmenten voorafgegaan door oudere maar kleinere muren. Op een bepaald moment 

heeft men deze vervangen door de zwaardere muurstukken. Verbeeck (1984) vermoedt dat deze 

vervanging in dezelfde periode als de bouw van de binnenmuren 10 en 9 heeft plaatsgevonden.153

 

Ingang

Zoals vermeld, vormde de vierkante uitsprong de toegang tot het kasteel. In de zuidwestelijke 

torenmuur zijn resten van de toegangsconstructie bewaard gebleven. Centraal in deze muur 

bevond zich namelijk een ondiepe, vierkante nis. De bodem van deze uitsparing bestond uit dunne 

gezaagde zandsteenplaten in combinatie met baksteen. De wanden haaks op de torenmuur waren 
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afgewerkt met platte Balegemse zandstenen terwijl de wand parallel met het parement was 

afgeboord met baksteen op een laag witte natuursteen. 

Aan de binnenzijde van de torenmuur sloot de nis aan op een ondiep, rechthoekig keldertje 

(ruimte 6: ca. 1,3 bij 1,4 m en maximaal 0,6 m diep). Behalve de torenmuur werden de kelder 

afgebakend door nieuwe muurtjes (nrs. 17, 26 en 27) met een breedte variërend van ca. 65 tot 

75 cm. De muurtjes waren opgetrokken uit breuksteen en aan de binnenzijde voorzien van een 

parement van Balegemse zandstenen. Ondanks de verzorgde wanden, werd in het keldertje 

geen vloer aangetroffen. 

Figuur 5.3. Voorbeeld van hoe de ophaalbrug in Roost kan hebben gefunctioneerd. De centrale balken van de 

ophaalbrug waren mogelijk verlengd en voorzien van een tegengewicht. Dit tegengewicht vergemakkelijkte het 

ophalen van de brug. De nis en de kelder boden de balken en het gewicht de ruimte om te bewegen (aange-

past naar Viollet-le-Duc, 1860). 
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Hoewel de muurtjes een minder diepe fundering hadden, waren ze in verband gemetseld met de 

torenmuur (nr. 13). De nis, keldertje en torenmuur zijn bijgevolg gelijktijdig opgetrokken. De nis 

en kelder maken zonder twijfel deel uit van de toegangsconstructie. Waarschijnlijk vormde de 

nis het draaipunt van de ophaalbrug, terwijl in het diepere keldertje het tegengewicht van deze 

brug vrij op en neer kon bewegen (figuur 5.3).

Ook in de gracht zijn structuren van de toegang teruggevonden. In de lijn van de nis en kelder 

werd hier, op ca. 3 m van de zuidwestelijke torenmuur, een parallel gelegen muurtje opge-

graven van ruim 2 m lang en 0,76 m breed (nr. 19). De regelmatig gezaagde ijzerzandstenen 

parementsblokken hadden zeer smalle voegen en waren verbonden met een zandige mortel. 

Ondanks dat het parement dezelfde kenmerken had als de weermuur, bestond de kern van de 

muur uit baksteen- en ijzerzandsteenfragmenten, sporadisch met Balegemse zandsteen. In de 

gracht rondom de muur bevonden zich 7 houten palen (nrs. 30 t/m 36). Vijf (aangepunte) eiken 

palen waren langs de noordwestelijke en zuidoostelijke zijde van de muur gedeeltelijk in de 

grachtbodem geheid en vormden een steun voor de muur (nrs. 30, 32 t/m 34, 36). Deze muur 

kan geïnterpreteerd worden als een steunmuur van de ophaalbrug. Iets ten noorden van deze 

muur werd nog een grote houten plank opgegraven, waarvan de functie onbekend is (nr. 29).

Of de steunmuur al tot de eerste bouwfase behoort (met herstellingen), of dat het een latere, 

van recuperatiemateriaal vervaardigde constructie is, blijft onduidelijk.154 Behalve enkele houten 

palen die niet rechtstreeks in verband met de muur lijken te staan, werden in de as van de toe-

gangsconstructie ook nog twee naast elkaar liggende paalgaten (nrs. 38 en 39) aangetroffen. 

Mogelijk gaat het hier om restanten van een oudere toegangsconstructie.

5.4 De binnenste kasteelgracht

Uit het bureauonderzoek bleek dat het hoofdgebouw omgeven was door een grote slotgracht. 

Tijdens de opgravingen werd deze gracht aangesneden. Ondanks dat het onderzoek van de 

gracht zich grotendeels beperkte tot een smalle zone langs de buitenzijde van de muren, werd 

uitgebreidere informatie verkregen in put 1 (zie inzet figuur 5.2) die de binnengracht (nr. 40) 

over een grotere lengte vanuit het noorden naar het zuiden doorsneed (figuur 5.4).

Het onderzoek bevestigde dat de gracht tot tegen de buitenmuren van het kasteel liep. De basis 

van de oude gracht was hier herkenbaar als een humusrijke laag (ca. 10 tot 35 cm dik) waarin 

zich vele fragmenten aardewerk, baksteenfragmenten en fragmenten leistenen (dakbedekking) 

bevonden. Ten westen en direct ten noorden van de toegangstoren en direct langs de zuidelijke 

weermuur werden in deze humusrijke laag ook enkele planken en paaltjes aangetroffen. Moge-

lijk gaat het hier om afval dat in de gracht beland is, maar duidelijk ingedreven paaltjes duiden 

op houten constructies bij de bouw van het kasteel. Het kan hier zowel gaan om definitieve als 

om tijdelijke constructies.155 

Boven de humusrijke laag bevond zich overwegend een dik pakket geel zand waarmee de 

gracht in het einde van de 18e of begin 19e eeuw is opgevuld. Alleen langs de toegangsto-

ren (ter hoogte van de oude ingang) en plaatselijk langs de weermuren bevond zich tussen de 
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humusrijke laag en dit opvulpakket nog een dikke puinlaag. Het gaat hier vermoedelijk om ouder 

afbraakmateriaal ten gevolge van verbouwingen, verval of mogelijk zelfs belegeringen. 

Het centrale deel van de gracht kon door de hoge grondwaterspiegel niet volledig onderzocht 

worden. Een peiling maakte alleszins duidelijk dat de gracht in het centrale deel dieper was dan 

langs de randen. 

De buitenbegrenzingen van de gracht werden uitsluitend ten zuiden van het kasteel in put 1 

bereikt. Langs deze zuidelijke rand werden drie oude oevers herkend (figuur 5.3, profiel O-P):

• Oorspronkelijk was de gracht aan de zuidzijde ca. 24m breed (t.o.v. de zuidelijke weermuur) en 

kende ze een geleidelijke insteek. Mogelijk door afkalving diende de oever plaatselijk hersteld en 

versterkt door middel van 2 horizontaal geplaatste balken die werden vastgezet door middel van 

2 kleine palen. Ook werd op de oever een ca. 35 cm hoog walletje (laag 39) aangebracht.

• De zuidrand van de gracht werd na verloop van tijd over een breedte van ca. 1,7m opgevuld 

(laag 45). Hierdoor was de gracht aan de zuidzijde nog ca. 21,5m breed. Ze kende bovendien 

een steilere insteek. De nieuwe oever lijkt al bij aanvang opgehoogd en versterkt met houten 

paaltjes en balk(en). In deze nieuwe grachtbodem (laag 44) bevindt zich vooral materiaal uit 

de16e eeuw. 

• Ook deze tweede gracht werd in een latere fase versmald tot ca. 19 à 20m. Behalve de puinrijke 

vulling (laag 43) werd de oever wederom versterkt met houten palen. Daarnaast werd, net als bij 

de eerste fase, de oever opgehoogd door middel van een walletje (laag 38).

Door afkalving of bewuste opvulling (laag 41) kreeg deze laatste oever geleidelijk een steilere 

oever. Tenslotte werd de gracht opgevuld met geel zand (laag 6). 

Opmerkelijk is dat de diverse oevers in het vlak niet parallel verlopen. De gracht lijkt doorheen de 

tijd vooral aan de zuidwestelijke zijde versmald, waardoor ze geleidelijk ook een andere oriënte-

ring kreeg. Op basis van een smalle sleuf is dit voorlopig echter moeilijk te bevestigen. 

De buitenbegrenzing van de noordelijke gracht lijkt tijdens de noodopgraving niet bereikt. Wel 

werd op ca. 16 m ten noorden van de noordoosthoek een ca. 5 m brede, kleiige ‘kop’ (nr. 47) aan-

gesneden. Ten noorden van deze ‘kop’ bevonden zich wederom grachtvullingen. Verbeeck (1984) 

interpreteert deze ‘kop’ als een restant van een eiland in de slotgracht.

5.5 De ontwikkeling van het kasteel van Roost 

Tijdens de noodopgraving zijn geen aanwijzingen voor een oudere curtis ter hoogte van het hoofd-

gebouw terug gevonden. Mogelijk moet deze gesitueerd worden ter hoogte van het latere neerhof. 

Op basis van de opgraving in combinatie met het historisch onderzoek kan wel een algemene ont-

wikkeling van het kasteel van Roost geschetst worden (figuur 5.5).156

De eerste fase (ca. 1e helft 14e eeuw tot 1369)

Het kasteel van Roost werd al in de vroegste fase gebouwd volgens een rechthoekig vierkant 

grondplan met uitspringende toegangstoren. Binnen een slotgracht werd de weermuur gelijktijdig 

met de uitspringende poorttoren opgetrokken. Dergelijke vierkante of rechthoekige plattegronden, 
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veelal met hoektorens, komen voor in de Nederlanden vanaf het 3e kwart van de 13e eeuw.157 Het 

vierhoekige kasteel was geschikt voor zowel een militaire als residentiële functie.158 De indeling 

gaf maximale mogelijkheden de benodigde functies over de beschikbare ruimte te spreiden en de 

plattegrond planmatig in te delen. Meestal werden bestaande kastelen (oude donjons en/of zaal-

bouw) ‘omgevormd’ tot een vierkante vorm. Vierhoekige kastelen die volgens een nieuw totaalplan 

zijn opgebouwd, konden alleen worden gebouwd door de landheren en de hoge adel.

Het kasteel van Roost past in deze algemene ontwikkeling. Zoals uit het historisch onderzoek 

bleek, werd het kasteel gebouwd in de periode 1260-1369 door de heren van Rotselaar. Deze 

heren van Rotselaar behoorden tot de allerhoogste rangen van de Brabantse adel en hadden de 

middelen om een relatief klein, vierhoekig kasteel volgens een nieuw totaalplan de bouwen. In 

combinatie met het aangetroffen vondstmateriaal, dat vooral dateert vanaf de 14e eeuw, lijkt het 

kasteel van Roost in de periode 1300-1369 gebouwd. 

Al vanaf deze vroegste fase lagen de afmetingen van het kasteel vast. We mogen ook veronder-

stellen dat de toegang zich altijd in de zuidwestelijke zijde van de poorttoren heeft bevonden. Of 

de steunmuur in de gracht al tot de toegang behoorde is niet geweten. Mogelijk bestond de toe-

gang oorspronkelijk uit een combinatie van vaste houten brug met de ophaalbrug. 

Figuur 5.5. Historische evolutie van het kasteel van Roost (deels aangepast naar Verbeeck, 1984).
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De tweede fase (ca. 1e helft 14e eeuw tot 1466)159

Hoe de ruimte binnen de weermuur oorspronkelijk was ingedeeld blijft nog steeds een vraagte-

ken. Aangezien vierhoekige kastelen van de hoge adel zich vanaf de 14e eeuw ontwikkelden tot 

een residentie waarbij steeds meer aandacht werd besteed aan representativiteit en wooncomfort, 

zullen structuren binnen de weermuur aanwezig zijn geweest. 

De aard en het uitzicht van deze structuren blijft onzeker. Mogelijk werden binnen de weermuur 

aanvankelijk uitsluitend vakwerkgebouwen opgetrokken. Stenen muren zijn door de latere ver-

bouwingen grotendeels uitgebroken en niet meer herkenbaar. Duidelijk is wel dat op een bepaald 

moment in deze tweede fase minstens één stenen gebouw binnen de weermuur aanwezig was 

(muur 11). Gezien het gebruik van ijzerzandsteen dateert deze structuur nog in de Rotselaarse 

periode (1300 - 1466).160 Het stenen gebouw of gebouwen kunnen gecombineerd zijn met vakwerk-

gebouwen binnen de ommuring.161 

De derde fase (einde 15e - 1e helft 16e eeuw)

Als gevolg van nieuwe aanvals- en verdedigingstechnieken en door de afnemende invloed van de 

landsadel, boette de militaire functie van kastelen al in de 15e eeuw aan betekenis in. Vanaf het 

midden van de 15e eeuw werd de woonfunctie van een kasteel steeds belangrijker.162 Vooral de 

hoge edelen aan het Bourgondische hof speelden een belangrijke rol bij de verspreiding van de 

nieuwe ideeën. Zij lieten hun belangrijkste kastelen verbouwen om ze aan te passen aan de eigen-

tijdse eisen van wooncomfort en status. Het wooncomfort manifesteerde zich in eerste instan-

tie vooral door een andere inrichting van de bestaande ruimten. Verbouwingen en uitbreidingen 

gebeurden geleidelijk (in fasen) afhankelijk van de geldelijke middelen. Bovendien was de toegang 

tot het ridderschap voor de adel, en de bijbehorende privileges, in veel regio’s afhankelijk van het 

bezit van een representatief versterkt huis. Hierdoor bleef het kasteel zijn traditionele voorkomen 

houden. De vanouds herkenbare defensieve onderdelen van het kasteel kregen echter een andere 

betekenis. Ze werden het symbool van de status en macht van de bewoner door te verwijzen naar 

het roemruchte verleden. De werkelijke verdediging, indien die aanwezig was, verplaatste men 

naar een verdedigingsgordel rondom het kasteel.163

Vanaf 1466 komt Roost in het bezit van kapitaalkrachtige personen die hoge posities aan Bour-

gondische hof hadden. Vooral vanaf 1500, toen Thomas de Plaines in het bezit van Roost kwam 

en hier ook daadwerkelijk verbleef, kende Roost een grote bloei. Deze kapitaalkrachtige personen 

hebben ook het kasteel van Roost omgebouwd tot de nieuwe wooncultuur. Aan het einde van de 

15e en de 1e helft van de 16e eeuw ondergaat het kasteel uitgebreide herstel- en verbouwings-

werkzaamheden waarbij, in tegenstelling tot de voorgaande Rotselaarse periode, voornamelijk 

gebruik wordt gemaakt van witte zandsteen.164

Het zuidelijke deel van de toegangstoren en aangrenzende weermuur werd deels afgebroken en 

terug opgebouwd.165 Met de opbouw van de toegangstoren werd ook een vierkante put gemetseld 

waarin het tegengewicht van de ophaalbrug zich vrij kon bewegen. Verbeeck (1984) denkt dat ook 

de steunmuur in de slotgracht in deze periode is opgetrokken.

Binnen de weermuur worden bovendien een aantal residentiële gebouwen opgetrokken: er ont-

staat een grote zuidoostelijke vleugel, een noordoostelijke vleugel en een noordwestelijke ruimte. 
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Hierdoor ontstond geleidelijk een compact, vierkant kasteel met een kleine binnenplaats. In hoe-

verre de residentiële gebouwen voorafgegaan werden door oudere gebouwen blijft onbekend.

Behalve verbouwingen aan het hoofdgebouw worden waarschijnlijk ook in de directe omgeving 

aanpassingen verricht. Zo lijkt de eerste oeverversmalling van de slotgracht in deze periode te 

hebben plaatsgevonden.166

Het grondplan van deze derde fase gelijkt sterk op de waterverftekening die afgewerkt werd in 

1596 maar waarschijnlijk in de periode 1565-1585 vervaardigd werd (zie figuur 4.2). Op deze teke-

ning is een hoge, uitspringende toegangstoren, een grote zuidwestelijke vleugel met arkeltorentjes 

en een hoge noordoostelijke vleugel herkenbaar. De poorttoren met valbrug, arkeltorens en dak-

vensters zijn typische elementen van de nieuwe wooncultuur. 

De vierde fase (2e helft 16e eeuw)167

In de 2e helft van de 16e eeuw werden aan de weermuur op de binnenkoer herstellingen uitge-

voerd en langs de weermuur tevens twee basementen gebouwd. De functie van deze basementen 

blijft onduidelijk. Mogelijk maken ze deel uit van bogen die tegen de weermuur werden opgetrok-

ken om op een hoger niveau een verbinding tussen de noordoostelijke vleugel en het noordweste-

lijk vertrek tot stand te brengen. Het grondplan van het kasteel blijft echter ongewijzigd.

In dit opzicht is het opmerkelijk dat op figuratieve bronnen vanaf het begin van de 17e eeuw een 

lange noordwestelijke vleugel wordt aangeduid, waardoor het kasteel een symmetrisch karakter 

heeft. Hoewel het hier gaat om schetsmatige afbeeldingen zonder detail waarbij de betrouwbaar-

heid van de weergaven onduidelijk is, past een dergelijk streven naar symmetrie in de algemene 

kasteelontwikkeling. Indien daadwerkelijk een lange en bredere vleugel aanwezig was lijkt deze op 

het einde van de 16e eeuw opgericht.168 Gezien het ontbreken van funderingen zou deze vleugel 

zich hoofdzakelijk boven het grondniveau bevinden waarbij een deel van de binnenkoer overdekt 

was. Hoewel de aangetroffen basementen met deze bouw verband kunnen houden, zou de ca. 10 

m brede overspanning centraal op het binnenplein een andere manier vervaardigd moeten zijn, 

mogelijk door grote bogen of houten pijlers al of niet op stiep. Door de grotendeels overdekte bin-

nenkoer kreeg het kasteel een blokvormig karakter wat ook de weergave op de Ferrariskaart en de 

eerste kadastrale plannen zou verklaren.169 

Periode 17e eeuw tot 1828 

Vanaf de 17e eeuw stond de kastelenarchitectuur geheel in dienst van wooncomfort en represen-

tatie. Bij vele kastelen werd gestreefd naar symmetrie. Tijdens de archeologische opgravingen 

in Roost werden geen aanwijzingen gevonden voor verbouwingen vanaf de 17e eeuw. Eventuele 

verbouwingen en herstellingen hebben zeker nog aan de bovenbouw plaatsgevonden, maar zijn 

archeologisch niet traceerbaar. Vooral na de belegering van 1622, waarbij het kasteel waarschijn-

lijk werd beschadigd, zullen de nodige herstellingen zijn uitgevoerd. Ook in de directe omgeving 

van het kasteel hebben, zoals blijkt uit het historisch onderzoek, nog veranderingen plaatsgevon-

den. Waarschijnlijk moet ook de laatste oeverversmalling van de binnenste slotgracht in deze peri-

ode hebben plaatsgevonden.
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Over het algemeen werden vanaf de 18e eeuw de veranderingen aan het exterieur minder uitbun-

dig en werd de symmetrische ordening doorgetrokken. Soms werd alleen het interieur aangepast 

zodat men een grotere eenheid kreeg.

5.6 Besluit

Tijdens de noodopgravingen in 1982 en 1983 werd de kasteelfundering volledig teruggevonden. 

Hoewel geen aanwijzingen voor een oudere curtis ter hoogte van het hoofdgebouw werden aange-

troffen, kan wel een algemene ontwikkeling van het kasteel van Roost geschetst worden.

In de periode 1300-1369 bouwden de heren van Rotselaar een nieuwe, kleine waterburcht waarbij 

een rechthoekige weermuur gelijktijdig met een uitspringende poorttoren werden opgetrokken. Als 

bouwmateriaal werd vooral gebruik gemaakt van ijzerzandsteen. 

Al vanaf deze vroegste fase lagen de uiterste afmetingen van het kasteel vast, veranderingen 

treden nog uitsluitend binnen dit grondplan op. Hoe de ruimte binnen de weermuur oorspronkelijk 

was ingedeeld blijft nog steeds een vraagteken. Mogelijk werden aanvankelijk uitsluitend vakwerk-

gebouwen opgetrokken. Duidelijk is wel dat in de Rotselaarse periode (1300-1466) minstens één 

stenen gebouw binnen de weermuur werd gebouwd.

Vanaf 1466 komt Roost in het bezit van kapitaalkrachtige personen die hoge posities aan Bourgon-

dische hof hadden. Deze personen hebben aan het einde van de 15e eeuw en in de eerste helft 

van de 16e eeuw uitgebreide herstel- en verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd waarbij voorna-

melijk gebruik wordt gemaakt van witte zandsteen. Het zuidelijke deel van de toegangstoren en 

aangrenzende weermuur werd deels afgebroken en weer opgebouwd. Ook de toegang tot het kas-

teel lijkt hierbij aangepast. 

Binnen de weermuur worden bovendien een aantal residentiële gebouwen opgetrokken: er ont-

staan een grote, zuidoostelijke vleugel, een noordoostelijke vleugel en een noordwestelijke ruimte 

die gegroepeerd zijn rondom een kleine binnenplaats. Het grondplan na deze derde fase lijkt sterk 

op de waterverftekening die in de periode 1565-1585 vervaardigd werd. Behalve verbouwingen 

aan het hoofdgebouw worden waarschijnlijk ook in de directe omgeving aanpassingen verricht. Zo 

lijkt de binnenste slotgracht in deze periode versmald te zijn.

In de 2e helft van de 16e eeuw werden aan de weermuur op het binnenhof herstellingen uitge-

voerd. Deze staan mogelijk in verband met een hoger gelegen verbinding tussen de noordooste-

lijke vleugel en het noordwestelijk vertrek. Aangezien het grondplan van het kasteel ongewijzigd 

blijft, is het opmerkelijk dat figuratieve bronnen vanaf het begin van de 17e eeuw een lange noord-

westelijke vleugel aangeven. Het wordt daarom niet uitgesloten dat de aangetroffen herstellingen 

in verband staan met een eind 16e eeuwse overspanning van de binnenkoer om zo een grote, 

symmetrische noordwestvleugel te bouwen. Bij een grotendeels overdekte binnenkoer kreeg het 

kasteel een blokvormig karakter wat ook de weergave op de Ferrariskaart en de eerste kadastrale 

plannen zou kunnen verklaren.
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Tijdens de archeologische opgravingen in Roost werden geen aanwijzingen gevonden voor ver-

bouwingen vanaf de 17e eeuw. Eventuele verbouwingen en herstellingen hebben zeker nog aan de 

bovenbouw plaatsgevonden maar zijn archeologisch niet traceerbaar. Met name na de belegering 

van 1622, waarbij het kasteel waarschijnlijk werd beschadigd, zullen de nodige herstellingen zijn 

uitgevoerd. Ook in de directe omgeving van het kasteel hebben nog veranderingen plaatsgevon-

den. Waarschijnlijk is in deze periode de binnenste slotgracht opnieuw versmald. 
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6 Veldonderzoek

6.1 Inleiding

Uit de historische bronnen kon worden opgemaakt dat het kasteel van Roost een rijke bewonings-

geschiedenis heeft gekend. Ondanks de afbraak in het begin van de 19e eeuw maakte het archeo-

logisch onderzoek van 1982 en 1983 duidelijk dat de funderingen van het kasteel nog goed in de 

grond bewaard zijn gebleven. Het onderzoek had echter uitsluitend betrekking op het hoofdge-

bouw. De binnenste slotgracht werd beperkt bij het onderzoek betrokken, terwijl de buitenste slot-

gracht helemaal niet onderzocht is. Bovendien was de exacte ligging van het archeologisch onder-

zoek moeilijk te bepalen.

Met betrekking tot de herinrichtingsplannen is een nauwkeurige localisatie van de gebouwresten 

en slotgrachten noodzakelijk. Ook de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten buiten 

het opgegraven gedeelte, dient voor zover mogelijk in kaart worden gebracht. Verder diende het 

onderzoek ook een inzicht te geven in de omvang en gaafheid van deze resten en in de landschap-

pelijke context van het kasteelterrein. 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is met behulp van diverse technieken veldonder-

zoek uitgevoerd. Het gaat hier om 3 verschillende technieken van geofysisch onderzoek, een boor-

onderzoek en een proefsleuvenonderzoek.170 De resultaten van deze diverse onderzoeksmethoden 

worden weergegeven op de kaartbijlagen 1 t/m 4. 

Het veldwerk leverde een kluwen aan nieuwe gegevens op. Pas achteraf, na analyse van al deze 

gegevens, werd duidelijk dat het kasteelterrein een andere ontwikkeling heeft gekend dan tot 

heden was aangenomen. Om de grote hoeveelheid veldwerkgegevens enigzins te structureren, 

worden in dit hoofdstuk de resultaten van de diverse technieken gecombineerd weergegeven aan 

de hand van de landschappelijke kenmerken en de diverse kasteelonderdelen. 

6.2 Landschappelijke kenmerken 

6.2.1 Inleiding

Het boor- en proefsleuvenonderzoek heeft informatie opgeleverd over de landschappelijke inplan-

ting van het kasteelterrein. Globaal gezien zijn er 2 soorten bodems in het onderzoeksgebied aan-

wezig nl. bodems waar holocene veen- en kleipakketten aanwezig zijn en bodems waar het glau-

coniethoudend zand nabij het maaiveld voorkomt (figuur 6.1 en 6.2).

6.2.2 Bodems met holocene veen- en kleipakketten 

In het noordoostelijke, noordelijke en noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied wordt het 

glauconiethoudend zand afgedekt door natuurlijke sedimenten uit het Holoceen (kaartbijlage 2: 

raai A-A’, B-B’, F-F’ en G-G’; Kaartbijlage 4: profiel 121, 221, 631 en 611). Het gaat hierbij om een 
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veenpakket dat op zijn beurt is afgedekt door kleiige sedimenten van vermoedelijk de subatlanti-

sche Dijle (grofweg 2400 jaar geleden tot heden).171 

Boven het kleipakket bevindt zich een zandpakket waarvan de precieze oorsprong niet duidelijk is. 

Het kan hierbij gaan om zowel relatief schoon, lichtgroengeel zand met sporadisch puindeeltjes, 

als om licht humeus grijs tot bruin zand waar puindeeltjes ontbreken. Vermoedelijk betreft het hier 

een combinatie van zowel natuurlijke Dijleafzettingen als om ophoogpakketten. 
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Het veenpakket en de kleisedimenten geven aan dat het hier om de lagere (en nattere) gronden 

gaat waar de Dijle bij overstromingen nog steeds sedimenten heeft afgezet. Anderzijds moest het 

gebied ook opgehoogd worden om het alsnog geschikt te maken voor economische doeleinden.172 

Boven het onduidelijke zandpakket is dan ook vrijwel overal een onmiskenbaar, humeus ophoog-

pakket aanwezig.

6.2.3 Bodems waarbij glauconiethoudend zand nabij het maaiveld voorkomt 

In het zuidelijke en zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied, globaal ter hoogte van het neer-

hof, zijn de veen- en kleipakketten niet aanwezig (figuur 6.2; kaartbijlage 2: raai A-A’; kaartbijlage 

4: profiel 321 en 531). Toch is onder de teelaarde een dun, humeus ophoogpakket met vele puin-

partikels vastgesteld. Gezien de vele activiteiten die zich op het neerhof afspeelden, is de aanwe-

zigheid van dergelijk pakket niet verwonderlijk. Plaatselijk is onder het ophoogpakket een begra-

ven A-horizont herkenbaar. 

Onder het ophoogpakket bevindt zich over het algemeen het glauconiethoudend zand. Lokaal 

bevindt zich tussen het ophoogpakket en het glauconiethoudende zand een dun zandpakket waar-

van de oorsprong niet direct duidelijk is. Het gaat om schoon zand met een losse zetting, waarin 

zich sporadisch een puindeeltje bevindt. Mogelijk gaat het hier om natuurlijke afzettingen (ver-

stuivingen), maar gezien de vele activiteiten op het neerhof moet ook een antropogene oorsprong 

(ophoging/ grondspoor) niet uitgesloten worden.

Figuur 6.2. Een groot deel van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van een holoceen veen- en klei-

pakket (links: put 1). In het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied daarentegen, bevindt glauconiethoudend zand zich 

nabij het maaiveld (rechts: put 3).
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Het glauconiethoudend zand ligt in het zuidelijke en zuidoostelijke deel van het onderzoeksge-

bied duidelijk hoger dan in de gebieden waar een veen- en kleipakket voorkomt. Dit gebied is dus 

van nature hoger gelegen. Of ter hoogte van het kasteelgebouw zelf veen- en kleipaketten aan-

wezig waren blijft onduidelijk. Door de afbraak van het kasteel en de opgraving in 1982 en 1983 is 

de bodem in de boringen 9 en 10 tot ca. 1,7 m -Mv verstoord (kaartbijlage 2: raai A-A’). Onder het 

verstoord profiel bevindt zich direct het glauconiethoudend zand. Op basis van de boorprofielen 

(kaartbijlage 2: raai B-B’) lijkt het veen- en kleipakket zich ter hoogte van het hoofdgebouw uit te 

wiggen en was het mogelijk zelfs afwezig. Kortom: het hoofdgebouw is mogelijk ingeplant op een 

hogere kop.173

Op basis van de bodemkaart en geomorforlogische kaart (zie hoofdstuk 2) kan afgeleid worden 

dat het hoger gelegen gebied zich buiten het onderzoeksgebied voortzet in oostelijke en zuidelijke 

richting. Dit is ook vastgesteld in het profiel van sleuf 1 (kaartbijlage 4: profiel 121) en in de borin-

gen 39 t/m 42 (kaartbijlage 2: Raai B-B’). In oostelijke richting, buiten het onderzoeksgebied, lijkt 

het gebied van nature een nog hogere ligging te hebben. Hier is wel tussen de teelaarde en het 

glauconiethoudend zand een verstoorde laag aanwezig, waarschijnlijk te wijten aan oude afgra-

vingen.174 Door deze afgraving is het terrein vervlakt waardoor de hogere ligging aan het maaiveld 

niet meer tot uiting komt.175 

6.3 De binnenste slotgracht

6.3.1 Inleiding

Het veldonderzoek ter hoogte van de binnenste slotgracht bestond uit een magnetometrisch 

onderzoek (M), een elektrisch weerstandonderzoek (EW) en elektrische magnetische induc-

tie (EMI: ECa metingen en MSa-metingen). Om de buitengrenzen van de gracht goed te kunnen 

begrenzen zijn bovendien diverse kleine boorraaien gezet (kaartbijlage 2: raai A-A’, B-B’, C-C’, 

D-D’, E-E’ en F-F’). 

6.3.2 Grachtdemping

Bij de ECa-metingen van het EMI onderzoek en bij het elektrisch weerstandsonderzoek (EW) is 

centraal in het onderzoeksgebied de oude binnengracht herkenbaar als een grote rechthoekige, 

zuidwest-noordoost georiënteerde zone met een hogere weerstand dan de omgeving (kaartbijlage 

1: EC1 en EW1). Van zuidwesten naar het noordoosten bedraagt de breedte ca. 55m. In de haakse 

richting (zuidoost naar noordwest) kan de lengte niet bepaald worden aangezien hier de grens niet 

bereikt is. 

Hoewel bij het magnetometrisch onderzoek deze zone niet herkenbaar is, lijken na vergelijking 

met het EMI en EW-onderzoek de buitengrenzen herkenbaar. De zuidelijke en westelijke gren-

zen worden gekenmerkt door duidelijke lineaire patronen (kaartbijlage 1: M1 en M4). De noorde-

lijke en oostelijke begrenzing is minder duidelijk, hoewel een vaag lineair patroon van zwak afge-

tekende positieve metingen herkenbaar is. De afmetingen van de gracht zouden bijgevolg ca. 55 

(ZW-NO) bij ca. 55 à 58 m (ZO-NW) bedragen. 
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Het booronderzoek bevestigd dat de hogere weerstand voornamelijk te wijten is aan een zand-

pakket waarmee de binnenste slotgracht werd gedempt (kaartbijlage 2: Raai A-A’, boringen 5, 6, 

7, 62, 11, 12; Raai B-B’, boringen 24, 25, 67, 27, 28, 29, 64, 65). Dit zandpakket is relatief schoon 

en wordt slechts sporadisch gekenmerkt door enkele puinfragmentjes. Het bereikt centraal in de 

gracht een dikte van ca. 2,3 à 2,5 m (kaartbijlage 2: Raai A-A’: boringen 5, 6, 7, Raai B-B’, borin-

gen 24, 29; Raai D-D’: boring 79). Langs de buitenranden wordt dit demppakket geleidelijke 

dunner (kaartbijlage 2: Raai A-A’, B-B’, C-C’, D-D’, E-E’ en F-F’; boringen 62, 64, 65, 67, 68, 80, 

83 en 86). Onder het demppakket is veelal nog de oude grachtbodem herkenbaar als een (dunne) 

humeuze laag met meerdere puinfragmenten (figuur 6.3). 

In het demppakket zijn verschillen aanwezig. Het weerstandonderzoek vertoont een vage buiten-

begrenzing in de zuidwestelijke grachthoek. Uit het booronderzoek blijkt dat de grachtdemping hier 

minder homogeen is en meer puin bevat (kaartbijlage 2: Raai C-C’, boringen 76, 77 en 78). Ook in 

de directe omgeving van het hoofdgebouw en ter hoogte van de ingang had het demppakket een 

hoger puingehalte en een heterogener voorkomen (kaartbijlage 2: Raai A-A’: boringen 7, 11 en 

12; Raai B-B’: boringen 25 27 en 28). In de boringen 12 en 27 was dit puingehalte zo hoog dat de 

boringen vroegtijdig afgebroken dienden te worden. Het ondoordringbaar puinpakket in boring 12 

bevindt zich relatief dicht nabij de oude grachtbodem en betreft mogelijk oud puin, hoewel de aan-

wezigheid van een muur (toegangsconstructie?) niet volledig wordt uitgesloten.176 Het puin langs 

de muren van het hoofdgebouw is waarschijnlijk deels te wijten aan het verval en afbraak van het 

kasteel, waarbij muurrestanten en afbraakmateriaal in de gracht zijn beland. Aangezien de grach-

Figuur 6.3. Gutsboring in de binnenste slotgracht. Deze gracht werd gedempt met een schoon zandpakket. 

Op de overgang met het onverstoorde glauconiethoudende zand was soms nog een dun restant van de oude 

grachtbodem herkenbaar.
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ten al gedempt waren vóór de sloop blijkt het hoger puingehalte vooral bovenin de grachtdemping 

voor te komen. De aanwezigheid van puin nabij de ingang, zuidwestelijke randzone van de gracht 

en rondom het hoofdgebouw komt ook tot uiting in de resultaten van het magnetometrisch onder-

zoek door de aanwezigheid van sterk positieve magnetische anomalieën (kaartbijlage 1: M10).

6.3.3 Oudere grachtvullingen

Behalve het demppakket zijn in diverse boringen langs de buitenrand van de gracht aanwijzingen 

voor een oudere grachtvulling (kaartbijlage 2: Raai B-B’, boringen 30 en 65; Raai D-D’, boringen 

80 en 81; Raai E-E’, boringen 82, 83 en 84). 

In boring 30 is tot grote diepte (2,1 m -Mv) een humeus pakket aanwezig met veel puinfragmen-

ten. Dit pakket is ook herkenbaar onder de grachtdemping in boring 65 (kaartbijlage 2: raai B-B’). 

Vermoedelijk gaat het hier om de grachtversmallingen die door Verbeeck in 1982 werden aange-

troffen.177 De grachtversmallingen zijn ook goed herkenbaar op het magnetometrisch onderzoek 

(kaartbijlage 1: M1 en M2). Ter hoogte van boring 30 is hier namelijk een lineair zuidwest-noord-

oost georiënteerde structuur herkenbaar van zwakke positieve en negatieve anomalieën. Merk-

waardig is dat de lineaire structuur in het zuidwesten breder is dan in het noordoosten. Het lijkt er 

dus op dat de gracht in het zuidwesten meer versmald is dan in het noordoosten. 

Ook nabij de noordwestelijke en zuidoostelijke grachthoek zijn behalve het zandige demppak-

ket humeuze afzettingen en verspoelde lagen aangetroffen waarin zich puinfragmentjes bevinden 

(kaartbijlage 2: Raai D-D’, boringen 80 en 81; Raai E-E’, boringen 82, 83 en 84). Hoogstwaar-

schijnlijk gaat het om oudere grachtvullingen waarvan de precieze aard onduidelijk is. Het kan 

enerzijds gaan om oude vullingen van de binnengracht. In dit geval zou de oorspronkelijke binnen-

gracht een meer zuidwest-noordoost georiënteerd verloop hebben. Door de diverse oeverversmal-

lingen kreeg ze geleidelijk een meer west-oost georiënteerde richting. 

Anderzijds worden ook vullingen van andere grachtstructuren niet uitgesloten. In de zuidooste-

lijke hoek van de binnengracht (ter hoogte van boring 81) is op de waterverftekening uit de 2e helft 

van de 16e eeuw namelijk een oude verbinding tussen de buitenste en binnenste slotgracht aan-

wezig.178 De zwak positieve anomalieën die hier bij het magnetometrisch onderzoek zijn waarge-

nomen staan vermoedelijk met deze oude grachtverbinding in verband (kaartbijlage 1: M12). Ook 

bij de ECa metingen van het EMI onderzoek (kaartbijlage 1: EC2) en bij het weerstandsonderzoek 

(kaartbijlage 1: EW2) is in de zuidoostelijke hoek een zone van hogere weerstand aanwezig. In de 

noordwesthoek blijkt uit de MSa- metingen van het EMI-onderzoek (kaartbijlage 1: MS1) ter hoogte 

van boring 82 ook een zuidwest-noordoost georiënteerd lineair patroon herkenbaar, mogelijk een 

oudere gracht.

6.4 De buitenste gracht(en) 

6.4.1 Inleiding

Op de kadastrale kaarten vanaf de 19e eeuw wordt de vermoedelijke buitenste slotgracht weer-

gegeven als een zuidwest-noordoost georiënteerde trapeziumvormige gracht. Door de aanleg van 

de antitankgracht werd de noordoostelijke en een deel van de noordwestelijke omgrachting van de 

overige grachtdelen gescheiden. Hoewel ten noordoosten van de antitankgracht deze oude grach-
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ten nog steeds visueel (en kadastraal: perceelnr: 17a) waarneembaar zijn, zijn de grachtonderde-

len binnen het onderzoeksgebied volledig opgevuld. 

Binnen het onderzoeksgebied is de trapezoïdale gracht alleen nog kadastraal herkenbaar langs de 

randen van het onderzoeksgebied (perceelnr. 17c). Met behulp van booronderzoek en proefsleu-

venonderzoek is getracht de precieze ligging van deze gracht op te sporen. Hoewel deze gracht 

daadwerkelijk werd aangetoond, zijn tijdens het veldwerk ook nieuwe, onbekende grachtvullingen 

aangetroffen. Pas achteraf, na analyse van het bureau- en veldonderzoek werd duidelijk dat het 

oude grachtenstelsel aan het einde van de 18e - begin 19e eeuw een onbekende aanpassing heeft 

gekend. 179 Kortom: de trapezoïdale gracht, herkenbaar in de kadastrale percelering, is niet de ver-

onderstelde buitenste kasteelgracht.

6.4.2 De buitenste kasteelgracht

Zuidoostelijke slotgracht

In zowel de ECa-metingen en het weerstandsonderzoek is op enige afstand van de zuidoostelijke 

perceelgrens een lineaire structuur herkenbaar (kaartbijlage 1: EC3 en EW3). Deze structuur buigt 

volgens het weerstandsbeeld in de zuidelijke hoek af naar het noordwesten. Uit het booronderzoek 

(kaartbijlage 2: Raai B-B’, boringen 33 en 34 en H-H’, boringen 59 en 60) blijkt dat deze structuur 

gekenmerkt wordt door schoon, enigzins los zand van ruim 2 m dik. Onder dit zand bevindt zich 

bovendien nog een sterk gelaagde en/of sterk humeuze vulling. In boring 59 (raai H-H’) werd het 

Figuur 6.4. Overzicht van de zuidoostelijke slotgracht (put 3: profiel 321).
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profiel gekenmerkt door een dik, sterk humeus pakket. Dit humeuze pakket is ook bij het magneto-

metrisch onderzoek herkenbaar als een lineaire structuur (kaartbijlage 1: M3).

Het proefsleuvenonderzoek bevestigd dat het hier gaat om de vullingen van een brede gracht 

(kaartbijlage 3: S 10) die vrijwel parallel verloopt met de perceelsscheiding (figuur 6.4). In deze 

gracht zijn diverse vullingen te herkennen (Kaartbijlage 4: profielen 121, 221 en 321):

• In noordelijke richting (profielen 121 en 221) had deze gracht oorspronkelijk een breedte van 

ruim 11 à 12 m. Ter hoogte van het neerhof (profiel 321) was de gracht minder breed (ca. 9 m). 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is de gracht niet tot de bodem doorsneden maar op basis 

van de aangetroffen grachtaanzetten lijkt deze een komvormige doorsnede te hebben.180 Aanvul-

lende sonderingen maakten duidelijk dat de bodem van de gracht zich in het noordoosten (bij-

lage 3: kolomprofielen 121 en 221) op ca. 6,3 m + TAW bevindt en in het zuidwesten (bijlage 3: 

kolomprofiel 321) minimaal op 7 m + TAW. 

• Langs de randen van de gracht zijn humeuze vullingen vastgesteld die duiden op afkalving (fase 

1). De aanvullende sonderingen maakten duidelijk dat deze oude vullingen ook aanwezig zijn op 

de oude grachtbodem. Vooral langs het neerhof (profiel 321) waren deze oude vullingen relatief 

breed en dik. In deze vullingen bevindt zich vooral aardewerk uit de periode van de tweede helft 

van de 14e tot en met de eerste helft van de 16e eeuw. Hoewel door de afkalvingen en opvullin-

gen de gracht geleidelijk versmalde, toont het aangetroffen aardewerk ook aan dat de gracht in 

de 16e eeuw nog een aanzienlijke breedte had.181 

• Door de opvullingen had de gracht op een bepaald moment in het zuidwesten (profiel 321) nog 

een breedte van ca. 7 m (put 3: grachtbodem op ca. 7,15 m + TAW), in het noordoosten bedroeg 

de breedte ca. 10 m (profielen 121 en 221: grachtbodem op ca. 6,55 m + TAW). 

• In het noordoosten, waar de gracht de grootste breedte had, werd de gracht langs de buitenrand 

gedempt met schoon zand (fase 2: profielen 121 en 221: vullingen 0, 18, 19, 22). De breedte 

bedroeg nu ca. 8 m, vrijwel hetzelfde als in het zuidwesten. Hoewel er geen materiaal is aange-

troffen dat deze demping kan dateren, lijkt de dempvulling sterk op de demping van de binnenste 

slotgracht.

In een volgende fase (fase 3) werd de volledige gracht gedempt, eveneens met schoon zand (vul-

lingen 1, 8, 9 t/m 17, 27, 28, 35 t/m 39, 42).182 

Zuidwestelijke slotgracht

De zuidwestelijke gracht kon wegens de aanwezigheid van een puinrijk ophogingspakket niet vol-

ledig onderzocht worden middels geofysisch en booronderzoek. Alleen in boring 19 (kaartbijlage 2: 

raai A-A’) werd nog een sterk humeuze, oude grachtvulling aangetroffen tot een diepte van ca. 1,8 

m -Mv. Ook hier zijn proefsleuven gegraven om meer inzicht te krijgen (Kaartbijlage 3: putten 5 en 

6).

In put 5 werd de oude slotgracht bijna volledig doorsneden (kaartbijlage 4 profiel 531, figuur 6.5). 

De zuidwestelijke grens van deze gracht is niet vastgesteld en bevindt zich mogelijk nog op het 

aangrenzend terrein. 

De oorspronkelijke slotgracht had van oorsprong een getrapt profiel. Terwijl de insteek in eerste 

instantie schuin verloopt, krijgt de gracht op een dieper niveau rechtere randen en een vlakke 
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bodem (op ca. 7,05 m + TAW). In hoeverre het ondiepere gedeelte nog doorloopt in het aangren-

zende perceel is onduidelijk.183 De breedte van de gracht bedraagt alleszins meer dan 10,5 m. Het 

diepe gedeelte van de gracht is ruim 9 m breed. 

Doorheen de tijd is de gracht vooral langs de neerhofzijde opgevuld (fase 1). Hoewel diverse 

grachtvullingen te onderscheiden zijn, kunnen deze op basis van het aangetroffen aardewerk niet 

nauwkeurig gedateerd worden. Alleszins kan afgeleid worden dat in de 16e eeuw de gracht nog 

een aanzienlijke breedte had terwijl vanaf de eerste helft van de 17e eeuw de gracht langs de 

neerhofzijde al flink versmald was.184 

In hoeverre de gracht al opgevuld was aan het einde van de 18e - begin 19e eeuw is onduidelijk. 

Een duidelijk demppakket is immers niet aanwezig. 

Hoewel in put 5 de oude grachtvullingen duidelijk herkenbaar zijn, is de situatie in put 6 compleet 

anders (kaartbijlage 4: profielen 611 en 631. Hier zijn over de volledige lengte van de put opho-

gingspakketten vastgesteld. In tegenstelling tot put 5, lag deze put in het van oorsprong lage 

gebied waar een holoceen veen- en kleipakket voorkomt. Aangezien een duidelijke (oude) insnij-

ding niet is vastgesteld, blijft het onduidelijk in hoeverre het gaat om oude ophogingslagen of 

grachtvullingen.185 

Figuur 6.5. Overzicht van de zuidwestelijke slotgracht (put 5: profiel 531). In tegenstelling tot de zuidoostelijke 

slotgracht is geen duidelijk demppakket herkenbaar.
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Noordwestelijke slotgracht

Tijdens het weerstandsonderzoek en de ECa-metingen is aan de noordzijde van het neerhof (ten 

zuiden van de noordelijk gelegen vijver) een lineaire zone met hogere weerstand herkenbaar 

(kaartbijlage 1: EW4 en EC4). Net als bij de zuidoostelijke slotgracht (en de binnengracht) is dit 

te wijten aan een dik (ca. 2,5 m) pakket van schoon, enigzins los zand (kaartbijlage 2: raai G-G’; 

boringen 71 t/m 75). Hetzelfde zandpakket is ook verder noordoostwaarts aangetroffen (kaartbij-

lage 2: Raai B-B’, boringen 21, 22, 69 en 70). 

Na vergelijking met de historische kaarten, blijkt het hier te gaan om de oude noordwestelijke slot-

gracht van het kasteel.186 Het schone zand kan geïnterpreteerd worden als de demping van de 

gracht (fase 3). Ten tijde van de demping had deze gracht een breedte variërend van ca. 7,5 m 

(noordoosten; bodem ca. 6,5 m + TAW) tot ca. 10 m (zuidwesten; bodem op ca. 6 m + TAW). In het 

noordoosten (Raai B-B’) was onder het demppakket nog een oude grachtbodem herkenbaar. 

Langs de binnenzijde van deze noordwestelijke gracht zijn een aantal opmerkelijke vullingen 

vastgesteld: 

• In boring 71 (Raai G-G’) zijn dikke humeuze vullingen onder de zandige grachtdemping aan-

getroffen. Naar analogie met de zuidwestelijke en zuidoostelijke slotgracht gaat het hier waar-

schijnlijk om oude humeuze grachtvullingen die vooral in de nabijheid van het neerhof een aan-

zienlijke breedte en dikte te bereiken. 

• Ook verder noordoostwaarts, ter hoogte van het hoofdgebouw, zijn langs de binnenzijde van de 

gracht dikke ophoogpakketten aanwezig (raai B-B’: boringen 23, 68 en 69). Deze ophoogpak-

ketten scheiden de buiten- van de binnengracht. Op basis van de boorprofielen (kaartbijlage 2: 

raai B-B’, boringen 23, 68 en 69), lijken de binnen- en buitengracht hier ooit samen verbonden te 

zijn geweest. In boring 23 is namelijk een duidelijk puinhoudend opghogingspakket vastgesteld 

tot vrijwel dezelfde diepte als de bodem van de aangrenzende binnenste en buitenste slotgracht. 

Ook in de boringen 68 en 69 zijn onder het demppakket nog oudere ophogings/opvullingslagen 

aanwezig. Een verbinding tussen de binnen- en buitengracht wordt ook bevestigd door de 16e 

eeuwse waterverftekening.187 

In een later stadium zijn de grachten van elkaar gescheiden door de opwerping van een ‘dijk’, al 

of niet in combinatie met een noordelijke verlegging van de buitengracht. Deze splitsing van de 

binnen- en buitengracht is op de historische kaarten vanaf de 18e eeuw duidelijk zichtbaar.188 De 

scheiding der grachten moet bijgevolg in de periode einde 16e eeuw - begin 18e eeuw hebben 

plaatsgevonden.

Houtconstructie

In de oude grachtvullingen van put 3 werd op een diepte van ca. 7,6 m +TAW een houtconstructie 

aangetroffen (kaartbijlage 3: vlak 2). Deze structuur bestond uit een houten plank (S13) van ca. 

91 cm lang die haaks georiënteerd was op de gracht (figuur 6.6). Direct ten westen van de plank 

bevonden zich 2 houten paaltjes (S14 en 15) die vermoedelijk deel uitmaakten van de constructie. 

Een controlesondering maakte duidelijk dat deze constructie nog minimaal 30 cm dieper aanwe-

zig was. Ook verder oostwaarts van de houten plank werd nog een houten paaltje vastgesteld (S 

16).189 
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De precieze functie van deze constructie in de gracht is onduidelijk. Mogelijk maken ze deel uit van 

oude oeverbeschoeiingen of oeverversterkingen zoals die in 1982 aan de buitenranden van de bin-

nenste slotgracht zijn vastgesteld.

6.4.3 Gracht herkenbaar in de kadastrale percelering

In de kadastrale percelering van het terrein is een trapezoïdale gracht nog steeds herkenbaar 

gebleven (perceelnr. 17c). Deze gracht werd door het boor- en proefsleuvenonderzoek gelocali-

seerd langs de randen van het onderzoeksgebied. 

Noordwestelijke gracht

De noordwestelijke gracht is ten noordoosten van de Antitankgracht nog steeds herkenbaar, zowel 

visueel als in de kadastrale percelering (perceelnr. 17a). Binnen het onderzoeksgebied zijn gracht-

vullingen van deze noordwestelijke gracht aangetroffen in de boringen 46 t/m 49 (kaartbijlage 2: 

raai B-B’; de vullingen zijn mogelijk nog aanwezig in boring 50). De grachtvullingen kenmerken 

zich door een vies pakket waarin zich vele puinfragmenten bevonden. De aanwezigheid van plas-

tic toont aan dat deze ca. 7 m brede gracht nog in relatief recente tijd werd opgevuld. De recente 

opvulling bereikte een diepte van 1,85 m -Mv (boring 48), hoewel niet wordt uitgesloten dat onder 

deze recente opvulling nog oudere opvullingslagen aanwezig zijn.

Figuur 6.6. Overzicht van de houtconstructie in put 3. 
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Zuidoostelijke gracht

In tegenstelling tot het noordwestelijke grachtdeel, was de zuidoostelijke gracht tijdens het boor-

onderzoek moeilijker herkenbaar (kaartbijlage 2: raai B-B’, boringen 36 en 37). Hoewel ook hier de 

grachtvulling werd gekenmerkt door een humeus pakket leek de gracht minder diep (ca. 1,2 m -Mv) 

en minder breed (ca. 5 m). 

Het proefsleuvenonderzoek gaf beter inzicht in de daadwerkelijke breedte, diepte en opvullingen 

van de gracht (Kaartbijlage 3: S9; kaartbijlage 4: profielen 121; 221 en 321). Alleen in put 1 is hier-

bij de volledige gracht doorsneden (figuur 6.7).190 In dit profiel zijn diverse grachtvullingen te her-

kennen (kaartbijlage 4: profiel 121): 

• De oorspronkelijke breedte van de gracht is moeilijk te bepalen. Mogelijk was deze ruim ruim 

7 meter breed. Langs de zijkanten van de gracht zijn namelijk humeuze lagen afgewisseld met 

glauconiethoudend zand aanwezig die geïnterpreteerd kunnen worden als oude grachtvullingen 

(fase 5: vullingen 25 t/m 28, 30 t/m 32). Langs de zuidrand van de gracht bevinden zich ander-

zijds ook vele bomen en het valt niet volledig uit te sluiten dat boomwortels hier voor een verte-

kend beeld hebben gezorgd.191 Duidelijk is evenwel dat de gracht een komvormige doorsnede 

had met een diepte van ca 1,5 meter (vanaf het huidige maaiveld gemeten). 

• Door afkalving en/of demping langs de zijkanten was op een bepaald moment een ca. 6 m brede 

en 1,5 m diepe gracht aanwezig met komvormige doorsnede.192 De zuidzijde van deze gracht 

werd begrensd door een houtwal die nog steeds herkenbaar is.193 

• Deze gracht werd geleidelijk minder diep, hoewel de breedte behouden bleef (fase 6: vullingen 

22 t/m 24). Onderin deze opvullingen (vulling 22) werd nog aardewerk aangetroffen uit de peri-

ode 2e helft 18e eeuw tot en met de 19e eeuw (vnr. 18). 

Figuur 6.7. In put 1 is de zuidoostelijke gracht, die nog herkenbaar is in de kadastrale percelering, volledig 

doorsneden.
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• Uiteindelijk was de oude gracht vervallen tot een circa 6 m brede en 1,1 m diepe sloot. Deze 

laatste grachtfase is gedempt door een sterk humeus pakket waarin ondermeer plastic, puin, 

etc.. aanwezig is (fase 7: vullingen 18 t/m 21, 29). 

Zuidwestelijke gracht

In de putten 5 en 6 werd de zuidwestelijke gracht die zichtbaar is in de kadastrale percelering aan-

getroffen als een gracht met komvormige doorsnede (Kaartbijlage 3: S 22, figuur 6.8). Ook hier zijn 

diverse vullingen te herkennen met een deels gelijkaardige ontwikkeling als bij de zuidoostelijke 

gracht (kaartbijlage 4: profielen 531, 611 en 631):

• In put 5 en 6 bleek de gracht oorspronkelijk ingegraven tot een diepte van ca. 6,9 m + TAW. De 

gracht was ruim 8 m breed, in put 6 lijkt de gracht een breedte van ca. 9,5 m te hebben gehad.

• In put 6 wordt de gracht vooral langs de westzijde geleidelijk opgevuld door afkalving (fase 5).194 

Door deze versmalling was hier na verloop van tijd eveneens een ca. 8 m brede gracht aanwezig 

met gelijkaardige diepte als in put 5. In put 5 werd in de onderste vulling van deze fase (S22 vul-

ling 19) aardewerk aangetroffen uit de periode 2e helft 18e tot en met 19e eeuw (vnr. 47).

• Net als bij de zuidoostelijke gracht werd de gracht door afkalving en/of demping (fase 6) geleide-

lijk minder diep (tot ca. 7,2 à 7,25 m + TAW) maar de breedte bleef behouden. 

Figuur 6.8. Overzicht van profiel 631 (put 6). 
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• De laatste grachtfase werd in de jaren ‘80 van de vorige eeuw gedempt (fase 7). In overeen-

komst met de mededeling van de buurtbewoners wordt deze demping gekenmerkt door veel 

afval waaronder hout, plastic en puinbrokken (vullingen 0 t/m 8 en 41). Na deze demping werd 

deze gracht over een grotere breedte extra opgehoogd.

Noordoostelijke gracht

Volgens de kadastrale percelering (perceelnr. 17c) zou binnen het onderzoeksgebied ook nog een 

klein restant van de noordoostelijke gracht aanwezig zijn. Tijdens het veldonderzoek is dit restant 

niet onderzocht.195 Het grootste deel van de noordoostelijke gracht bevindt zich buiten het onder-

zoeksgebied, ten noordoosten van de Antitankgracht. Hier is de gracht nog steeds visueel en 

kadastraal (perceelnr. 17a) herkenbaar. In 2009 werd de gracht ten noordoosten van de Antitank-

gracht topografisch opgemeten en het slib werd geruimd.196 Merkwaardig is echter dat deze gracht 

veel breder is dan perceelnr. 17c. 

Uit vergelijking met de kadastrale percelering uit de 19e eeuw blijkt perceel 17c ter hoogte van 

de zuidoostelijke gracht en het noordoostelijke restant versmald te zijn (vergelijk fig. 4.10 met 

fig. 4.12). Tot aan het einde van de 20e eeuw lag hier, aan de buitenzijde van perceelnr. 17c, een 

eveneens smalgerekt perceel (perceelnr. 17d).197 Ter hoogte van het noordoostelijke restant is in 

dit voormalige perceel 17d nog steeds een smalle greppel visueel herkenbaar. De noordoostzijde 

van deze greppel is bovendien, net als de zuidoostelijke gracht, begrensd door een oude hout-

wal.198 Kortom: de greppel vormt vermoedelijk de buitenzijde van het noordoostelijke grachtrestant.

6.4.4 Fasering van de buitengrachtvullingen

Tijdens het veldonderzoek zijn vele vullingen van de buitenste grachten beschreven (zie bijlage 4). 

Hoewel de diverse profielen voor zover mogelijk aan elkaar gekoppeld zijn, is dit niet voor alle vul-

lingen vanzelfsprekend. Een algemene fasering van de buitenste grachtvullingen wordt hieronder 

weergegeven (kaartbijlage 4):

• Fase 1 betreft de oude kasteelgrachtvullingen. Door afkalving raakten de oude kasteelgracht al 

deels opgevuld. In deze oude kasteelgrachtvullingen bevindt zich vooral aardewerk uit de peri-

ode van de tweede helft van de 14e tot en met de eerste helft van de 16e eeuw. Toch blijkt dat in 

de 16e eeuw de gracht nog grotendeels open lag. Alleen in put 5 is nog een jongere vulling aan-

getroffen met aardewerk uit de 2e helft van de 16e tot en met de 1e helft 17e eeuw. Aangezien 

dit aardewerk mogelijk opspit in een latere demping betreft, kan fase 1 slechts globaal gedateerd 

worden van de 14e tot en met de 18e eeuw.

• Fase 2 betreft een eerste demping van de buitenste kasteelgracht. Deze demping is alleen vast-

gesteld in het noordelijke deel van de zuidoostelijk kasteelgracht (putten 1 en 2). Net als het 

dempingsmateriaal in de binnengracht en de vulling van fase 3, bestaat de demping van fase 2 

uit schoon zand. Vermoedelijk is deze fase direct voorafgaand of gelijktijdig met fase 3.

• In fase 3 werd de kasteelgracht volledig gedempt. Het bureauonderzoek maakt duidelijk dat deze 

demping geschiedde aan het einde van de 18e of begin 19e eeuw. Het vulmateriaal heeft grote 

gelijkenissen met dit van fase 2. 

• Fase 4 is alleen aanwezig in de zuidwestelijke gracht. Aangezien een goed herkenbare demping 

hier ontbreekt, blijft het onduidelijk in hoeverre de kasteelgracht was opgevuld aan het einde 
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van de 18e- begin 19e eeuw. Mogelijk was de oudste fase van de gracht zichtbaar op de kadas-

trale percelering identiek aan de slotgrachtfase in die periode. De lagen behorende tot deze fase 

kunnen bijgevolg nog uit de 18e eeuw dateren. Een demping en nieuwe uitgraving in deze peri-

ode is echter niet uit te sluiten. 

• Fase 5 betreft de oudste vullingen van de gracht die op het einde van de 18e of begin 19e eeuw 

werd gegraven langs de grenzen van het onderzoeksgebied. Het gaat hier deels om afkalvings- 

en inspoelingspakketten. Deze pakketten kunnen gedateerd worden aan het einde van de 18e of 

19e eeuw.

• Fase 6 betreft een volgende vulfase van deze nieuwe gracht. De vullingen dateren globaal in de 

19e en/of 20e eeuw.

• Fase 7 tenslotte is de demping van de gracht. Deze vullingen bevatten veel afvalmateriaal en 

zijn relatief recent wat ook door de buurtbewoners bevestigd wordt (20e eeuw).

6.5 Het neerhof

6.5.1 Inleiding

Uit het historisch onderzoek blijkt dat het neerhof een enigzins merkwaardig geknikte vorm had. 

Het ligt hoofdzakelijk ten westen van de binnenste slotgracht maar kent een smalle, langgerekte 

uitloper langs de zuidwestzijde van deze gracht. Het veldonderzoek ter hoogte van het neerhof is 

grotendeels beperkt gebleven tot een geofysisch onderzoek en een verkennend booronderzoek. 

Verder zijn in proefputten 1, 2, 3 en 5 de buitenranden van het neerhof beperkt onderzocht. 

6.5.2 Geofysisch onderzoek en booronderzoek

Bij het geofysisch onderzoek werd het neerhof vrijwel volledig onderzocht door een magnetome-

trisch onderzoek. Verder is een groot deel van het neerhof onderzocht met behulp van EW en EMI. 

Hoewel met deze onderzoekstechnieken diverse verschillen in de ondergrond van het neerhof her-

kenbaar zijn, blijft de precieze interpretatie lastig. In de volgende paragrafen wordt voor een aantal 

(mogelijke) structuren een algemene beschrijving gegeven (kaartbijlagen 1 en 2).

Begrenzing neerhof

Bij de MSa- metingen van het EMi-onderzoek is het neerhof globaal herkenbaar als een rechthoe-

kige zone met hogere magnetische gevoeligheid of afwijkingen kaartbijlage 1: MS1, MS2 en MS3) 

Bij het magnetometrisch onderzoek zijn de zuidelijke en oostelijke grenzen van het neerhof goed 

herkenbaar (kaartbijlage 1: M4, M5 en M9). De oostelijke begrenzing, op de grens met de binnen-

ste slotgracht, wordt hier gekenmerkt door sterk magnetische, noordwest-zuidoost gerichte res-

ponsen wat duidt op de aanwezigheid van veel puin (kaartbijlage 1: M4). Boring 13, die in deze 

lineaire zone is gezet, sluit de aanwezigheid van een muur niet uit (Kaartbijlage 2: raai A-A’).199 

De westelijke en noordelijke begrenzing van het neerhof blijft moeilijk te bepalen met behulp van 

geofysisch onderzoek. De westelijke rand van het onderzoeksgebied is namelijk sterk opgehoogd 

met veel puinfragmenten wat ook de sterke verstoringen op het magnetometrisch beeld in deze 

zone verklaart. 
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Grachtvullingen?

Zoals vermeldt is in de MSa-metingen aan de noordzijde van het neerhof een smalle zuidwest-

noordoost gerichte zone van lagere magnetische gevoeligheid herkenbaar (kaartbijlage 1: MS1). 

Ook het magnetometrisch onderzoek toont hier een aantal identiek georiënteerde, vage patronen 

(kaartbijlage 1: M6). Alleen het zuidwestelijk einde van deze zone contrasteerd met de omgeving 

in de weerstand van de bodem (hogere weerstand;kaartbijlage 1: EC5 en EW5). De ECa-metingen 

en het weerstandonderzoek vertonen dan weer in de zuidelijke hoek van het neerhof een lang-

gerekte, noordwest-zuidoost gerichte zone met lagere elektrische geleidbaarheid (kaartbijlage 1: 

EW6 en EC6). 

De oorsprong van deze langgerekte anomalieën is onbekend maar de opvulling van een ouder 

grachtensysteem en een noordwestelijke uitbreiding van het neerhof wordt niet uitgesloten. Aan 

de randen van de zuidelijke anomalie is namelijk een schoon, zandig ophogingspakket (ca. 0,8 tot 

1,2 m dik) op een begraven A-horizont vastgesteld (kaartbijlage 4: profiel 531; kaartbijlage 2: Raai 

A-A’, boring 17).200 Ook in het noordelijke einde van put 3, eveneens aan de rand van deze lang-

gerekte structuur, wordt de aanwezigheid van dit zand niet uitgesloten (kaartbijlage 4: profiel 321). 

Zonder verder onderzoek blijft de aard en ouderdom van deze structuren echter onduidelijk. 

Bebouwing

Uit de historische kaarten valt op te maken dat behalve het poortgebouw nog minimum twee struc-

turen op het neerhof aanwezig waren. 

Centraal op het neerhof is op het magnetometrisch beeld een onregelmatige rechthoek zichtbaar 

van sterk magnetische positieve en zwakke noordwest-zuidoost gerichte negatieve responsen 

(kaartbijlage 1: M7). Deze duiden op een reeks funderingen van de noordelijke structuur die op de 

historische kaarten zichtbaar is. 

De zuidelijke structuur is niet herkenbaar in het geofysisch onderzoek. Wel is tijdens het magne-

tometrisch onderzoek, parallel met de zuidelijke buitenste slotgracht een lineaire structuur vastge-

steld (kaartbijlage 1: M5) die mogelijk samenhangt met dit zuidelijke gebouw. Boring 57 die gezet 

werd binnen deze lineaire zone bevatte immers zeer veel puin (kaartbijlage 2: raai H-H’). 

Van het poortgebouw en eventuele overige gebouwen zijn geen aanwijzingen aangetroffen, wat 

mogelijk mede te wijten is aan de sterke ophoging langs de westelijke rand van het onderzoeks-

gebied. Opmerkelijk hierbij is wel dat het magnetometrisch beeld ter hoogte van de vermoedelijke 

ingang gekenmerkt wordt door een uitloper van zowel zwakke als sterke anomalieën (kaartbijlage 

1: M11). 

Behalve de ophoging in de westelijke rand, die voor veel ‘ruis’ zorgt, zijn nog andere oorzaken 

denkbaar voor het ontbreken van duidelijke structuren op het neerhof:

•  Op het neerhof waren vele gebouwen van leem of vakwerk aanwezig en deze kunnen gefun-

deerd zijn op zogenaamde stiepen. Dergelijke stiepen zijn archeologisch moeilijk traceerbaar;

•  Stenen gebouwen op het neerhof hadden geen defensieve functie en hoefden niet zo diep 

gefundeerd te worden;
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•  Bij verbouwingen was men op het neerhof veel minder afhankelijk van de funderingen van 

oudere gebouwen. Bovendien had het neerhof een agrarische functie waarmee diverse graaf-

werkzaamheden gepaard gingen (bijv. mestputten). Al deze activiteiten in combinatie met het 

ophoogpakket hebben ervoor gezorgd dat er doorheen de tijd meerdere archeologische ‘versto-

ringen’ op het terrein aanwezig zijn. 

 

6.5.3 Proefsleuvenonderzoek

Zoals vermeld zijn de buitenranden van het neerhof beperkt onderzocht: putten 1 en 2 lagen op de 

overgang van de buitengracht met de smalle oostelijke uitloper van het neerhof, putten 3 en 5 op 

de overgang met het westelijk gelegen hoofddeel. In het bijzonder in proefput 3 zijn hierbij archeo-

logische structuren aangetroffen. 

Muur

Op de overgang van de buitenste slotgracht en het neerhof werd in put 3 een muur aangetroffen 

met dezelfde oriëntering als deze gracht (S20; figuur 6.9). Deze muur, met een breedte van ca. 

0,55 à 0,6 m, was hoofdzakelijk opgebouwd uit twee rijen van ijzerzandstenen blokken maar er 

zijn ook platte ijzerzandstenen aanwezig. Hoewel de binnenzijde van de muur nauwelijks onder-

zocht is, is de muur aan de grachtzijde relatief verzorgd opgebouwd. Om per laag een gelijke 

hoogte te behouden werden de ijzerzandstenen blokken plaatselijk opgevuld met baksteen. 

Figuur 6.9. Op de overgang van de buitenste slotgracht en het neerhof werd in put 3 een ijzerzandstenen muur 

aangetroffen (S20). Ten noorden van deze muur bevond zich een humeuze ronde verkleuring, mogelijk een 

restant van een paalkuil (S21).
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Langs de grachtzijde bleek in de voegen nauwelijks mortel aanwezig. In de kern van de muur 

werd meer mortel gebruikt om de hier aanwezige ijzerzandsteen en fragmenten baksteen met 

elkaar te verbinden. 

In het profiel (kaartbijlage 4: profiel 321) is geen muurinsteek herkenbaar. De muur lijkt gebouwd 

vanuit de grachtzijde wat ook de verzorgde opbouw hier kan verklaren. Bovendien is op basis van 

het profiel een gedeeltelijke uitbraak van de muur aannemelijk. De bovenliggende laag (S10-44) 

buigt immers precies tot de top van de muur af. Ook heeft de muur enige lengte want ca. 13 m ten 

zuidwesten is in boring 61 de muur nog steeds vastgesteld (kaartbijlage 2: Raai H-H’).201 In het hui-

dige onderzoekskader is het verdere verloop van de muur niet onderzocht en kan bijgevolg niet 

bepaald worden of ze in verband staat met de vermoedelijke muur die is aangetroffen in boring 

13.202 

De aanliggende grachtvullingen geven een idee van de algemene datering. In de aanliggende 

grachtlaag S10-49 (= S17), die jonger is dan de bouw van de muur, bevindt zich aardewerk dat 

gedateerd kan worden vanaf de 2e helft van de 15e eeuw tot en met de 1e helft van de 16e eeuw 

(vnr. 12).203 Hieruit kan als terminus ante quem datering het midden van de 16e eeuw worden aan-

gehouden. Een preciezere constructiedatum is niet te geven. Het gebruik van ijzerzandsteen lijkt 

te duiden op een datering in de Rotselaarse periode (ca. 1300- 1466), maar het gebruik van ijzer-

zandstenen recuperatiemateriaal is mogelijk aangezien dit ook in het hoofdgebouw is gebruikt op 

het einde van de 15e of begin 16 eeuw.204 

De functie van de muur blijft vooralsnog onbekend, hoewel een aantal opties geschetst kunnen 

worden:

• Op basis van de ligging op de overgang van neerhof en gracht, is de meest logische verkla-

ring dat het een oeverbeschoeiingsmuur betreft die het aangrenzende neerhof tegen afkal-

ven beschermde. Langs de zuidelijke zijde van het neerhof is de aanwezigheid van gebouwen 

bekend en het was belangrijk om hier afkalving te voorkomen. 

• Gezien de hoge ligging van het zuidelijke aangrenzende gebied was het ook in verdedigend 

opzicht belangrijk om vooral de zuidgracht van het neerhof zo breed mogelijk te houden en deze 

gracht tegen dicht slibben te beschermen. Hoewel minder aannemelijk maar niet volledig uit te 

sluiten, kan in dit verdedigend opzicht de muur oorspronkelijk veel hoger zijn geweest en als een 

soort ‘verdedigingsmuur’ van het neerhof hebben gediend. Verdedigde voorburchten zijn spo-

radisch bekend bij vroege (2e helft 13e- 1e helft 14e eeuw) vierhoekige kastelen die vooral een 

militaire functie hadden.205 

• Om de ruimte op het neerhof zo efficiënt mogelijk te benutten werd de bebouwing veelal zo dicht 

mogelijk tegen de gracht gebouwd. Bij vele kastelen was het neerhof zelfs volledig omringd met 

bebouwing. In hoeverre de aangetroffen muur deel uitmaakte van (fundering) of bedoeld was 

voor een structuur, kan vooralsnog niet bepaald worden. Ondanks dat ter hoogte van de aange-

troffen muur bebouwing is aangegeven op de 16e eeuwse waterverftekening, lijkt deze bebou-

wing voornamelijk uit leem/vakwerk te bestaan en zich bovendien niet pal op de grens met de 

gracht te bevinden.206 
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Paalkuil?

Direct ten noorden van de muur is in de C-horizont of een zandig ophoogpakket een ronde (diame-

ter ca. 0,25 m, ca. 3 cm diep) verkleuring vastgesteld (S21; figuur 6.9). Het gaat vermoedelijk om 

een paalkuil. Aardewerk dat in deze paalkuil is aangetroffen sluit een 14e eeuwse oorsprong niet 

uit (vnr. 22), maar opspit vanuit het bovenliggende ophoogpakket kan niet uitgesloten worden.207 

6.6 Het hoofdgebouw 

6.6.1 Inleiding

Het veldwerk ter hoogte van het hoofdgebouw bestond in eerste instantie uit geofysisch onder-

zoek, namelijk magnetometrisch onderzoek, elektrisch weerstandsonderzoek en elektromagneti-

sche inductie. Ter controle van de resultaten zijn diverse boringen geplaatst. Vervolgens zijn ter 

hoogte van het poortgebouw 3 kleine sleuven gegraven (putten 7, 8 en 9). Deze sleuven bevonden 

zich in het opgegraven deel van het poortgebouw (1982-1983) wat bevestigd wordt door de ver-

stoorde bodemprofielen (bijlage 3: kolomprofielen 741, 841 en 931).

6.6.2 Geofysisch onderzoek en booronderzoek (kaartbijlagen 1 en 2)

Op de ECa-metingen van het EMI-onderzoek en op het weerstandsbeeld is te midden van de bin-

nenste slotgracht het oude opgravingsgebied van 1982 en 1983, zowel de opgraving van het 

hoofdgebouw en de noord-zuid georiënteerde sleuf, globaal herkenbaar als een zone met een 

lagere weerstand (Kaartbijlage 1: EC7 en EW7). 

Ook het magnetometrisch onderzoek geeft deze opgraving weer als zones met een verhoogde 

respons (Kaartbijlage 1: M8). Centraal binnen deze zone met verhoogde respons wijzen lineaire 

structuren van sterk positieve magnetische anomalieën op de aanwezigheid van veel puin. Deze 

lineaire structuren hebben overwegend een zuidwest-noordoost georiënteerde richting. Plaatselijk 

komen evenwel haakse, zuidoost-noordwest georiënteerde anomalieën voor. Gezien de gelijke-

nis met het opgravingsplan uit 1982/1983, staan vermoedelijk een aantal lineaire structuren in ver-

band met de toremuur, weermuur en binnenmuren.208 

In hoeverre deze lineaire patronen daadwerkelijk duiden op fundamenten of de aanwezigheid 

van veel puin, is niet te bepalen. De positief afwijkende structuren hebben namelijk een grotere 

breedte dan de daadwerkelijke muurbreedte. Puin dat in de grachten is gevallen kan het magne-

tometrisch beeld sterk hebben beïnvloed. De waargenomen lineaire structuren hoeven dus geen 

direct verband te hebben met de muurfundamenten maar met het puin dat langs deze muren in de 

gracht is gevallen (of een combinatie van beiden). Hoewel het booronderzoek de aanwezigheid 

van ondoordringbaar puin (en mogelijke muren) heeft aangetoond (boringen 8, 26, 52, 63, 88, 89, 

90 en 91), maakte het ook duidelijk dat de grachtvullingen langs het hoofdgebouw veel puin bevat-

ten (boringen, 7, 11, 25, 27 en 28).209

6.6.3 Proefsleuvenonderzoek (kaartbijlage 3)

Op basis van het geofysisch en booronderzoek kon het hoofdgebouw slechts globaal gesitueerd 

kon worden. Ter hoogte van het poortgebouw zijn daarom 3 kleine proefputten gegraven (Kaartbij-

lage 3: putten 7, 8 en 9). In deze putten zijn restanten van de noordwestelijke, de zuidwestelijke 
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en de zuidoostelijke torenmuur aangetroffen. Verder werden ook delen van de oude toegangscon-

structie en de aanzetten tot het residentieel gedeelte bloot gelegd (figuur 6.10). Hoewel alleen de 

top van de muren werd vrijgemaakt, en daardoor weinig over de muuropbouw bekend is, kan een 

goede indruk gegeven worden (Kaartbijlage 3: vlak 1).210

De noordwestelijke torenmuur en de noordelijke aanzet tot het residentieel gedeelte

In het noordelijke deel van put 7 en centraal in put 9 werd vanaf ca. 0,6 m -Mv de noordwestelijke 

muur van de toren aangetroffen (muur 1; figuur 6.11). Deze muur met een zuidwest-noordoost 

georiënteerd verloop had een breedte van ca. 1,3 m. Terwijl de buitenzijde van de muur bestaat uit 

relatief verzorgd parementgedeelte, is de binnenzijde onregelmatiger opgebouwd. De kern en de 

binnenzijde van de muur bleken over een breedte van ca. 1 m tot 1,15 m iets hoger bewaard dan 

het parementgedeelte. 

De muur is overwegend vervaardigd van ijzerzandsteen. Plaatselijk is de muur in de kern hersteld 

met baksteen. Ook in het parementgedeelte bleken plaatselijk een hardere steensoort, waarschijn-

lijk Balegemse zandsteen, aangewend. 

In het oostelijke deel van put 9, nabij de aansluiting met de weermuur en de verbinding naar het 

residentieel gedeelte, was de noordwestelijke torenmuur over een groot deel (althans in de kern) 

hersteld met baksteen. Hier werd vanaf ca. 0,7 m -Mv ook een deel van de muur die de verbin-

Figuur 6.10. Overzicht van het sleuvenonderzoek ter hoogte van de poorttoren.
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ding met het residentieel vormt vrijgemaakt (muur 8). Deze muur maakte vanuit de torenmuur een 

haakse knik naar het zuidoosten om over een lengte van ca. 1,4 m weer een noordoostelijke knik 

te maken.211 Ondanks de herstelling met baksteen, kon uit de kern en het parement opgemaakt 

worden dat deze muur niet in bouwkundig verband stond met de torenmuur. De kern bestond uit 

een gele mortel, het parement uit witte zandstenen. 

De zuidoostelijke torenmuur en de zuidelijke aanzet tot het residentieel gedeelte

De tegenhangers van de noordwestelijke torenmuur en noordelijke verbindingsmuur werden deels 

vrij gelegd in put 8. De zuidoostelijke torenmuur (muur 7), die al zichtbaar was vanaf ca. 0,5 m 

-Mv, had een heel andere opbouw dan de noordelijke tegenhanger (figuur 6.12). Deze muur met 

een breedte variërend van ca. 1,3 tot 1,4 m, had een verzorgd parement van witte zandsteen. 

In tegenstelling tot de noordwestelijke torenmuur, was hier ook de binnenzijde regelmatig opge-

bouwd uit witte natuursteen. In de kern waren herstellingen van zowel baksteen als ijzerzandsteen 

herkenbaar. 

Ook het zuidelijke verbindingsstuk met het residentieel gedeelte werd aangetroffen vanaf grof-

weg 0,8 m -Mv (muur 6). Nadat de muur vanuit de torenmuur in noordwestelijke richting georiën-

teerd was, maakte ze na ca. 2,15 m wederom een noordoostelijke knik. Deze muur had duidelijk 

Figuur 6.11. De noordwestelijke torenmuur (muur 1) is overwegend vervaardigd van zandsteen (links). In het oosten werd de 

verbinding (muur 8) met het residentieel gedeelte vrij gelegd (rechts).
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geen bouwkundig verband met de torenmuur. Hoewel het parement eveneens bestond uit harde 

witte natuursteen, had de mortel in de kern een grijzere kleur. Plaatselijk werd in de kern eveneens 

ijzerzandsteen en baksteen gebruikt. 

De zuidwestelijke torenmuur en de toegangsconstructie

In put 7 werd vanaf een diepte van ca. 0,75 m -Mv de zuidwestelijke torenmuur (muur 5) vrij gelegd 

(figuur 6.13). Omdat deze muur slechts over een zeer kort deel werd blootgelegd, kan weinig 

Figuur 6.12. De zuidoostelijke torenmuur (muur 7) was in tegenstelling tot de noordwestelijke torenmuur voon-

amelijk opgebouwd uit witte natuursteen (boven). Ook hier werd het verbindingsstuk (muur 6) met het residenti-

eel gedeelte aangetroffen (beneden). 
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over de afmetingen gezegd worden. De muur had net als de zuidoostelijke torenmuur een ver-

zorgd parement van witte natuursteen en een kern van geelwitte mortel waarin veel baksteen was 

verwerkt. 

De zuidwestelijke torenmuur vormde ook de ingang van het hoofdgebouw. De nis in deze toren-

muur, die mogelijk het draaipunt van de ophaalbrug vormde, werd volledig blootgelegd (S3; figuur 

6.14). De vierkante nis (ca. 0,9 à 0,95 bij 0,95 à 1m) had nog een bewaarde diepte van ca. 0,15 m 

t.o.v. de bewaarde top van de zuidwestelijke torenmuur. De wanden waren overwegend afgewerkt 

met platte, witte natuurstenen. Alleen in de wand parallel met de torenmuur was baksteen ver-

werkt. De bodem langs de wanden bestond uit natuurstenen platen, terwijl in de kern van de uit-

sparing vooral kleine fragmenten baksteen werden aangetroffen.

Ten oosten van nis bevindt zich het keldertje waarin het tegengewicht van de ophaalbrug vrij op en 

neer kon bewegen. De aansluitingen van de keldermuurtjes (muren 2 en 4) met de torenmuur zijn 

Figuur 6.13. In put 7 werd 

de zuidwestelijke torenmuur 

(muur 5) vrij gelegd.
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in put 7 vrijgemaakt. Deze muurtjes stonden in duidelijk bouwkundig verband met de aansluitende 

torenmuur. De noordwestelijke keldermuur (muur 2; breedte ca. 0,6 tot 0,65 m) had aan de binnen-

zijde een verzorgd parement van witte natuursteen, de buitenzijde was daarentegen onregelmatig 

opgebouwd. De kern van de muur bestaat uit witte natuursteen en baksteen die met uit een dikke 

laag gele mortel verbonden zijn. Van de zuidelijke keldermuur is slechts een zeer klein deel bloot 

gelegd. Bij de aansluiting met de torenmuur is hier in de torenmuur een laag baksteen aanwezig. 

Figuur 6.14. De zuidwestelijke torenmuur vormde de ingang van het kasteel (boven). De nis (S 3) in deze torenmuur, die 

mogelijk het draaipunt van de ophaalbrug vormde, werd volledig blootgelegd (onder).
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6.7 Het gebied buiten het oude kasteelterrein 

6.7.1 Inleiding

Uit het veldonderzoek blijkt dat een groot deel van het onderzoeksgebied buiten het oude 

omgrachte kasteelterrein ligt. In het noordelijke deel van het gebied blijkt een groot deel van 

deze zone verstoord door een vijver die op het einde van de 20e eeuw is gegraven ten behoeve 

van zandwinning. Het veldonderzoek in dit noordelijke gebied bleef dan ook beperkt tot een 

visuele inspectie en verkennend booronderzoek. In het zuidelijke deel van het onderzoeksge-

bied is het een beperkt gebied buiten de oude slotgracht onderzocht middels booronderzoek en 

proefsleuvenonderzoek. 

Ondanks de ligging buiten het oude kasteelterrein, de verstoringen en het beperkte onderzoek, zijn 

archeologische structuren in dit gebied vastgesteld.

6.7.2 Greppels

Ten zuidoosten van de buitenste slotgracht zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek twee greppels 

waargenomen. 

In de proefputten 1 en 2 bleek parallel met de hier aanwezige grachten een oudere greppel aan-

wezig (kaartbijlagen 3: put 1: S12; put 2: S8009). Deze greppel, met komvormige doorsnede en 

basisbreedte van ca. 1,2 tot 1,3 m., was door het holocene klei- en veenpakket gegraven (kaartbij-

lage 4: profiel 121 en 221; figuur 6.15). Hoewel in de greppel geen materiaal is aangetroffen, lijkt 

deze een aanzienlijke ouderdom te hebben. Deze greppel is immers duidelijk ouder dan het boven-

Figuur 6.15. In de proefputten 1 en 2 bleek een oudere greppel aanwezig (S 12). Deze greppel is vermoedelijk 

ouder dan de buitenste slotgracht. 



RAAP-RAPPORT 2929

Archeologisch onderzoek naar de kasteelsite van Roost

Gemeente Haacht, provincie Vlaams-Brabant

110

liggende ophoogpakket en mogelijk zelfs ouder dan de oude buitenste slotgracht van het kas-

teel.212 Mogelijk houdt ze verband met een oude perceelsgrens of beemdenstructuur.

Ook ten oosten van de 18e of 19e eeuwse gracht is in proefput 1 nog een kleine greppel waarge-

nomen (figuur 6.16; S 24). Deze greppel had een onregelmatig verloop en een breedte van ca. 

0,65 m. De greppel was steil ingesneden en had een diepte tot ca. 0,85 m -Mv. Ook van deze grep-

pel is de functie en ouderdom onbekend. De greppel lijkt echter de 19e eeuwse grachtvulling te 

doorsnijden en is vermoedelijk van relatief recente ouderdom (19e-20e eeuw).213 

6.7.3 Muur

Tijdens een visuele inspectie van de vijveroevers zijn in het zuidelijke vijvertalud de restanten van 

een muur (kaartbijlage 3: vlak 1, S 25) vastgesteld. De muur had in het talud een breedte van ca. 

1,4 m was voor zover zichtbaar vervaardig van witgele zandsteen. Het was niet direct duidelijk was 

of het hier ging om een oude muur of een recente muur (bijv. visplaats). 

Daarom is met boringen getracht de muur in zuidoostelijke richting te volgen. Uit deze borin-

gen (bijlage 1: boringen 53 en 55) blijkt dat de muur nog minstens 3,5 m in zuidoostelijke richting 

verder loopt. Het gaat bijgevolg om een oude muur die door de zandwinning voor een groot deel 

verstoord is. 

Figuur 6.16. Overzicht van 

greppel 24, vermoedelijk 

van relatief recente ouder-

dom (19e-20e eeuw).
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De functie en ouderdom van deze muur is onduidelijk. Op de historische kaarten staat nergens 

een structuur aangegeven. Hoewel de muur zich buiten het omgrachte terrein bevindt, hoorde 

het gebied nog tot het oude kasteelbezit.214 Op basis van het gebruik van witte steen lijkt de 

muur, naar analogie met de ontwikkeling van het hoofdgebouw, ten vroegste vanaf het einde van 

de 15e eeuw gebouwd.215 

6.8 Vondsten

6.8.1 Inleiding

Tijdens het booronderzoek, maar voornamelijk tijdens het sleuvenonderzoek zijn diverse 

vondsten verzameld. Aangezien veel afvalmateriaal in de slotgrachten werd gesmeten, is het 

niet verwonderlijk dat het overgrote deel van deze vondsten in de oude grachtvullingen werd 

verzameld. 

De diverse vondstcategorieën bestaan uit aardewerk, metaal, keramisch bouwmateriaal, glas, 

bot en natuursteen. In de volgende paragrafen wordt voor een aantal materiaalcategorieën 

een algemene beschrijving weergegeven. Voor de precieze determinatie wordt verwezen naar 

bijlages 5 en 6. 

6.8.2 Aardewerk (door drs. Kristin Bosma)

De grootste vondstcategorie is, zoals gebruikelijk, het aardewerk. Er zijn in totaal 235 fragmen-

ten van aardewerk geborgen (6908 gram), welke minimaal 88 individuele vormen vertegenwoor-

digen. Dit materiaal is matig gefragmenteerd en matig tot redelijk goed geconserveerd. Enkele 

scherven laten sterke verwering van het oppervlak zien. 

Keramiek uit de buitenste gracht

Zoals verwacht, is het jongste materiaal afkomstig uit de buitengracht die aan het einde van de 

18e of begin 19e eeuw werd gegraven (kaartbijlage 4: profiel 121, S10- 22 en profiel 531, S22- 

19). Het betreft fragmenten van een kop of kom (vnr. 18) en van een bord (vnr. 47) van industri-

eel vervaardigde witte keramiek daterend uit de periode van de tweede helft van de 18e tot en 

met de19e eeuw. 

Keramiek uit de buitenste slotgracht

Het gros van de geborgen scherven is afkomstig uit de grachtvullingen van de oude buitengracht 

van het kasteel. Een roodbakkende vorm met een standring en een ander fragment met een 

mangaanhoudend glazuur dateren uit de jongere nieuwe tijd (vnrs. 40-1 en 43-2). Fragmenten 

van een schotel (vnr. 40-2) en een bord (vnr. 46-2) van majolica zijn respectievelijk afkomstig uit 

vullingen 26 en 34 van de zuidwestelijke kasteelgracht (kaartbijlage 4: profiel 531) en dateren uit 

de 16e of vroege 17e eeuw. 

Het grootste deel van het aardewerk valt in de periode van de tweede helft van de 14e tot en 

met de eerste helft van de 16e eeuw. Het betreft fragmenten van kamerpotten, kleine en grote 

kommen (teilen), kannen en grapen van roodbakkend aardewerk met een spaarzaam glazuur 

(figuur 6.17). Al deze vormen zijn voorzien van standlobben of een standlobring. Enkele frag-
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menten tonen wat betreft het baksel kenmerken van zogenaamd ‘vroegrood’ aardewerk, zoals dat 

is omschreven voor de regio Oudenaarde, en dat door De Groote wordt gedateerd in de periode 

van de tweede helft van de 12e tot en met de13e eeuw.216 Op typologische gronden moeten deze 

fragmenten echter in een latere periode worden geplaatst. 

Één uitzondering hierop wordt echter gevormd door een fragment van een (tuit)pot met een 

sikkelvormige rand in de traditie van het middeleeuwse Maaslandse aardewerk (vnr. 43-1). Het 

fragment heeft een hard baksel met beige oppervlak en grijze kern en een fijne zandmagering. Het 

buitenoppervlak doet nog het meest aan Rijnlands Pingsdorfaardewerk denken, bovendien is deze 

voor een deel bedekt met ijzerengobe. De binnenzijde is echter volledig bedekt met een helder 

Figuur 6.17. De oude 

grachtvullingen bevat-

ten veel aardewerk. In 

put 1 werden in deze vul-

lingen, op de overgang 

van de grachtdemping 

(boven: linksboven), grote 

fragmenten van een 16e 

eeuwse grape met twee 

oren aangetroffen (vnr. 7). 
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loodglazuur in de Maaslandse traditie. Mogelijk vertegenwoordigt deze scherf het oudste fragment 

binnen het complex.

Naast roodbakkend aardewerk zijn kommen, kannen en teilen vertegenwoordigd in grijsbakkend 

aardewerk, eveneens uitsluitend voorzien van standlobben. Één diagnostisch fragment, een rand-

scherf van een teil, dateert uit de 14e eeuw (vnr. 24-1). Een derde categorie wordt gevormd door 

witbakkend aardewerk waarvan een bodemfragment en enkele niet nader identificeerbare wand-

fragmentjes zijn aangetroffen. Dit materiaal is op zich weliswaar lastig dateerbaar, maar kan op 

grond van de overige vondsten in de late middeleeuwen of vroege nieuwe tijd worden geplaatst. 

De laatste categorie, die van het steengoed, beperkt zich tot fragmenten van onversierde kannen 

uit Siegburg en Langerwehe, Aken en/of Raeren. Het aangetroffen steengoed uit de grachtvullin-

gen dateert uit de periode van de tweede helft van de 14e tot en met de (vroege) 16e eeuw.

Overig

Tot slot, werd nog een scherf (vnr. 22) aangetroffen in een vermoedelijke paalkuil uit werkput 3 

(kaartbijlage 3: put 3, vlak 2, S21) en uit een (ophogings)laag in werkput 2 (kaartbijlage 4: profiel 

221, S 8003: vnr 1). De scherf uit de paalkuil is vervaardigd van steengoed uit Siegburg. Het frag-

ment behoort tot een buikige vorm zonder oppervlaktebehandeling en met smalle draairingen en 

dateert mogelijk al uit de eerste helft van de 14e eeuw. De scherf uit de ophogingslaag is moeilij-

ker te plaatsen. Vermoedelijk gaat het om een scherf uit de Late Middeleeuwen maar dit is allesbe-

halve zeker. 

6.8.3 Metaal 

Behalve aardewerk zijn diverse metalen objecten gedetecteerd. Ook hier betreft het vooral materi-

aal uit de oude grachtvullingen. 

De meeste objecten betreffen loden musketkogels (figuur 6.18). Musket geweren komen al voor 

vanaf het einde van de Late Middeleeuwen, maar doen in onze contreien vooral hun intrede met de 

komst van de Tachtigjarige oorlog (1568-1648). De in Roost verzamelde kogels komen voorname-

lijk uit grachtvullingen waarin zich 15e tot 16e eeuws aardewerk bevindt. Twee kogels zijn duidelijk 

afgevuurd en tegen harde objecten gebotst, getuige de platte vorm van deze objecten. Musketten 

werden nog volop tot in het midden van de 19e eeuw gebruikt. Vanaf het midden van de 19e eeuw 

werd het musket geheel verdrongen door achterladers, waarbij het hele schietproces binnen in het 

wapen plaatsvond. In de onderste vulling van de 18e of 19e eeuwse buitengracht werd een kogel 

behorende tot deze nieuwe geweren aangetroffen (vnr. 19). 

Een bijzondere vondst is een compleet tinnen bordje of schoteltje (vnr. 37), waarschijnlijk een 

zogenaamde dobbelier (figuur 6.19). Dit object heeft een platte bodem (diameter ca. 7,5 cm) en 

brede vlakke rand met verdikte boord (diameter rand: ca, 15,5 cm). Tinnen vaatwerk wordt vanaf 

de Late Middeleeuwen regelmatig gebruikt voor vaatwerk. Hoewel in eerste alleen de rijkere lieden 

zich dergelijk vaatwerk konden veroorloven, daalde vanaf de 15e en 16e eeuw de prijs van tin, 

waardoor een groter aandeel van de bevolking zich dergelijke objecten kon veroorloven. Sinds de 
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18e eeuw geraakte het tinnen tafelgerei in onbruik en werd het meer en meer vervangen door 

objecten van porselein, aardewerk en glas. 

Het bordje uit de grachtvulling is relatief zwaar en bevat vermoedelijk een hoog loodgehalte. 

Zuiver tin is namelijk niet geschikt om voorwerpen te vervaardigen en dient gelegeerd te worden 

met ander metaal. Vooral het goedkope maar giftige lood was aantrekkelijk.217 Om kopers tegen 

bedrog te beschermen en onderlinge concurrentie te vermijden, werd vanuit overheidswege con-

trole op de legeringen uitgeoefend. Vele tinnen objecten werden daarom van een zogenaamd 

keurmerk voorzien.218 De keurmerken varieerden in de loop van de tijd waardoor ze dikwijls een 

dateringselement van het object vormen. Hoewel op het bordje dat in Roost is aangetroffen in 

eerste instantie geen merk zichtbaar is, komt het uit een grachtvulling die vooral aardewerk uit 

de periode van de 15e tot en met de 16e eeuw bevat (kaartbijlage 4: profiel 531, S22- 33). Waar-

schijnlijk mag ook het bord in deze periode geplaatst worden.

Verder zijn nog een aantal niet direct te determineren bronzen objecten geborgen. Twee sterk 

verweerde bronsfragmenten, mogelijk afkomstig van een sterk verweerde munt (vnr. 16) zijn 

aangetroffen in de 18e of begin 19e eeuwse kasteelgrachtdemping (vulling, 9). Een langvormig 

bronzen object (vnr. 31) met plaatselijke verdikking (kaartbijlage 4: profiel 531, S22- 29) werd 

gedetecteerd in de oude vullingen van de buitenste kasteelgracht. Uit een röntgenopname blijkt 

dat de verdikking te wijten is aan twee geknipte plaatjes die aan elkaar zijn geklonken (figuur 

6.20).

Figuur 6.18. Musketkogels aangetroffen in de oude grachtvullingen. Sommige kogels zijn duidelijk afge-

vuurd en tegen harde objecten gebotst, getuige de platte vorm (foto: Restauratieatelier Restaura).
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6.8.4 Overig

De oude vullingen van de buitenste kasteelgracht worden gekenmerkt door diverse fragmenten lei-

steen.219 Leistenen werden vanaf de Late Middeleeuwen gebruikt als dakbedekking, voornamelijk 

in de steden en de grotere gebouwen. Dat dergelijke dakbedekking ook in Roost aanwezig was, 

wordt bevestigd door de waterverftekening uit de 2e helft van de 16e eeuw. Bovendien blijkt ook 

leisteen gebruikt als opvulling bij de bouw van de ijzerzandstenen weermuur.220 

Behalve daken van leisteen kwamen in Roost ook ‘ticheldaken’ (pannendaken) voor. In werkput 2 

werd in de oude grachtvulling een dergelijk dakpanfragment verzameld (vnr. 50). Deze laag kan 

Figuur 6.20. Een langvormig bronzen object 

(vnr. 31) met plaatselijke verdikking bleek na 

röntgenopname te bestaan uit twee geknipte 

plaatjes die aan elkaar zijn geklonken (foto: 

Restauratieatelier Restaura).

Figuur 6.19. Boven- (links) en onderzijde (rechts) van een tinnen bord, vermoedelijk een zogenaamde dobbelier (vnr. 37). Het 

bord werd aangetroffen in een grachtvulling (put 5) met aardewerk uit de periode van de 15e tot en met de 16e eeuw (foto: 

Restauratieatelier Restaura).
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niet nader gedateerd worden dateren dan de 14e t/m 18e eeuw. Gezien de vlakke vorm lijkt deze 

daktegel ouder dan de 16e eeuw.221

Tot slot, zijn in de oude grachtvullingen nog 3 glasfragmenten (vnrs. 29, 48 en 53) en dierlijk bot 

(vnrs. 10 en 52) verzameld. Hoewel deze vondsten niet nader onderzocht zijn, komen ze uit lagen 

waarin zich 14e tot 16e eeuwse scherven bevinden. 

6.9 Besluit

Uit het veldonderzoek blijkt dat het kasteel van Roost werd opgericht op de overgang van een 

droog naar vochtiger terrein. Het lagere en nattere terrein werd gekenmerkt door het voorkomen 

van holocene veen- en kleipakketten in de ondergrond. Om deze lage en natte gebieden geschikt 

te maken voor bewoning of andere doeleinden, is het in de loop der tijd opgehoogd. Het neerhof, 

en mogelijk zelfs het hoofdgebouw, werden aangelegd op het droge terreingedeelte. Hoewel op 

het neerhof eveneens een dun ophogingspakket is vastgesteld, kan dit te wijten zijn aan de eeu-

wenlange bewoning.

Tijdens het veldonderzoek zijn diverse grachtenstelsels aangetroffen. De laatste fase van de bin-

nenste slotgracht, die een west/zuidwest-noord/noordoost richting had, was gedempt met een 

schoon zandpakket, dat zowel met het geofysisch onderzoek als het booronderzoek relatief goed 

te onderscheiden is. Oude grachtvullingen die tijdens het booronderzoek zijn aangetroffen, sluiten 

echter niet uit dat de oorspronkelijke binnengracht een meer zuidwest-noordoost georiënteerd ver-

loop had. Door diverse oeverversmallingen kreeg ze geleidelijk een meer west-oost georiënteerde 

richting. Anderzijds kunnen een aantal oude vullingen ook te wijten zijn aan oudere grachten of 

een verbinding tussen de binnen- en buitengracht. Alleen een aanvullend onderzoek kan hier meer 

duidelijkheid in scheppen.

Hoewel voorafgaand aan het veldwerk de ligging van buitenste slotgracht nog herkenbaar leek 

in de kadastrale percelering langs de randen van het onderzoeksgebied, bleek deze in de loop 

der tijd verlegd. De oorspronkelijke buitengracht van het kasteel bevindt zich meer centraal in het 

onderzoeksgebied. Alleen de zuidwestelijke gracht ligt nog ter hoogte van de perceelgrens. Een 

algemene fasering van de buitenste grachten kan als volgt worden geschetst:

• Fase 1 betreft de oude kasteelgrachtvullingen. In deze oude kasteelgrachtvullingen bevindt zich 

vooral aardewerk uit de periode van de tweede helft van de 14e tot en met de eerste helft van de 

16e eeuw. Toch blijkt dat in de 16e eeuw de gracht nog grotendeels open lag. Nabij het neerhof 

is in deze grachtvullingen nog een houtconstructie aangetroffen. Fase 1 kan globaal gedateerd 

worden van de 14e tot en met de 18e eeuw.

• Fase 2 betreft een eerste demping van de buitenste kasteelgracht. Deze demping is alleen vast-

gesteld in het noordelijke deel van de zuidoostelijke kasteelgracht. Vermoedelijk is deze fase 

direct voorafgaand of gelijktijdig met fase 3.

• In fase 3, aan het einde van de 18e of begin 19e eeuw, werd de buitenste kasteelgracht volledig 

gedempt. 
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• Fase 4 is alleen aanwezig in de zuidwestelijke gracht. Aangezien een goed herkenbare demping 

hier ontbreekt, blijft het onduidelijk in hoeverre de kasteelgracht was opgevuld aan het einde van 

de 18e- begin 19e eeuw. 

• Vrijwel gelijktijdig met de demping van de buitenste kasteelgracht, werd langs de grenzen van 

het onderzoeksgebied een nieuwe gracht gegraven. Fase 5 betreft de oudste afkalvings- en 

inspoelingspakketten van deze gracht op het einde van de 18e of 19e eeuw. 

• Fase 6 betreft een volgende vulfase van deze nieuwe gracht. De vullingen dateren globaal in de 

19e en/of 20e eeuw.

• Fase 7 tenslotte is de demping van de gracht. Deze vullingen zijn relatief recent (2e helft 20e 

eeuw).

De buitenste kasteelgracht omsloot ondermeer het neerhof. Hier is het veldonderzoek relatief 

beperkt gebleven. Het geofysisch onderzoek sluit de aanwezigheid van oudere grachtenstelsels 

niet uit. Ook is met het magnetometrisch onderzoek de globale ligging van een gebouw aange-

toond. Overige gebouwen zijn evenwel niet herkenbaar. Waarschijnlijk is dit mede te wijten aan de 

intensieve antropogene activiteiten op het neerhof.Gebouwrestanten en overige structuren kunnen 

echter wel degelijk bewaard zijn gebleven, getuige een vermoedelijke paalkuil en een ijzerzand-

stenen muur op de overgang van het neerhof met de zuidoostelijke buitengracht. Deze muur, die 

gebouwd is voor het midden van de 16e eeuw, had mogelijk de functie van een beschoeiingsmuur. 

Ook langs de noordoostzijde van het neerhof, op de overgang met de binnengracht, lijkt op basis 

van het magnetometrisch onderzoek en het booronderzoek een muur aanwezig hoewel de pre-

cieze aard en verloop hier nog verder onderzocht dient te worden.

Op het bovenhof werden met proefputten restanten van de torenmuur blootgelegd. De muurres-

tanten zijn nog uitstekend bewaard gebleven. Verder werden ook delen van de oude toegangscon-

structie en de aanzetten tot het residentieel gedeelte vrij gemaakt. 

Uit het veldonderzoek blijkt dat een groot deel van het onderzoeksgebied buiten het oude 

omgrachte kasteelterrein ligt. Ondanks de ligging buiten het oude kasteelterrein, de aanwezige 

verstoringen en het beperkte onderzoek, zijn nog archeologische structuren in dit gebied vastge-

steld. Zo is ten zuidoosten van de oude kasteelgracht een greppel aanwezig die mogelijk ouder 

is dan de kasteelgracht. Ten noordwesten van het neerhof is een breed muurrestant, waarvan de 

functie onbekend is, deels verstoord bij het graven van de vijver. 

Gaafheid en conservering

Uit het veldonderzoek blijkt duidelijk dat de muurrestanten van het hoofdgebouw goed bewaard 

zijn gebleven in de ondergrond. Ook op het neerhof zijn muurrestanten en overige grondsporen 

aanwezig, hoewel de precieze aard grotendeels onduidelijk blijft. 

Van de oude kasteelgrachten zijn nog oude grachtvullingen in de bodem aanwezig. Deze vullin-

gen bevatten veel archeologisch materiaal. Hoewel de conservering van organisch materiaal onder 

droge omstandigheden over het algemeen slecht is, zijn de humusrijke grachtvullingen nog rela-

tief vochtig, waardoor organisch materiaal in de diepere ondergrond bewaard is gebleven. Behalve 
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botrestanten zijn, net als tijdens het onderzoek van 1982/1983, houten structuren aangetroffen. In 

de oude grachtvullingen kan dan ook veel informatie over het landschap, landschapsgebruik en de 

voedseleconomie aanwezig zijn (zaden, pollen, leer, etc..). 

Opmerkelijk is echter dat tijdens het proefsleuvenonderzoek, dat in een natte periode werd uit-

gevoerd, het grondwater zich op grote diepte bevond. Het is mogelijk dat het onderzoeksgebied 

gekenmerkt wordt door een daling van de grondwaterspiegel (aanleg van de antitankgracht?). Der-

gelijke grondwaterdaling kan op langere termijn nefast zijn voor de organische resten.
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7 Analyse 

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het voorgaande onderzoek (1982 en 1983) en het hui-

dige onderzoek gesynthetiseerd. Op basis van deze synthese wordt een globale ontwikkeling van 

het kasteelterrein uiteen gezet. 

7.2 De lokalisering van de opgraving uit 1982- 1983 

7.2.1 Methodiek

Met betrekking tot de inrichting van de site is het belangrijk te weten waar de grondvesten van het 

kasteel zich op het terrein bevinden. Deze lokalisatie van de grondvesten gebeurde in verschil-

lende fasen:

• In eerste instantie is het grondplan van Verbeeck (1984) op juiste schaal gedigitaliseerd in een 

lokaal systeem.222 

• In een volgende fase zijn de oude opgravingsgegevens in het Lambert-coördinatensysteem 

geprojecteerd. De muurresten die door RAAP ter hoogte van de poorttoren zijn blootgelegd, 

vormden de basis voor het nauwkeurig registreren van de oude opgravingsgegevens. 

• Aangezien er kleine afwijkingen aanwezig zijn tussen de ingemeten muren van RAAP en de oude 

opgravingsplattegrond van Verbeeck 223, zijn de opgravingsgegevens zodanig geprojecteerd dat 

de afwijkingen ten opzichte van elkaar minimaal zijn.

• Ter controle zijn ter hoogte van de geprojecteerde muurresten boringen geplaatst (boringen 63, 

88 t/m 91). De aanwezigheid van ondoordringbaar ‘puin’ lijkt te duiden op de aanwezigheid van 

muurrestanten. 

7.2.2 Nauwkeurigheid 

Op basis van de georeferentie blijkt de lokalisatie en oriëntering van het van het hoofdgebouw 

anders dan door Verbeeck was aangegeven. Behalve dat het hoofdgebouw in werkelijkheid verder 

oostwaarts ligt, heeft het ook een meer zuidwest-noordoost georiënteerde richting. 

Hoewel ter hoogte van de poorttoren de afwijkingen minimaal zijn, valt niet uit te sluiten dat aan 

de noordoostzijde van het hoofdgebouw de afwijkingen ten opzichte van de daadwerkelijke ligging 

van de muren groter zijn. Zo lijkt in boring 8 de noordoostelijke weermuur aangeboord te zijn, ter-

wijl deze volgens de reconstructie net buiten de weermuur, in de grachtvulling gelegen is.224

Ook de binnenmuren van het grondplan hebben kleine afwijkingen. Boring 10, waar geen muurres-

tanten werden aangetroffen, blijkt volgens de RAAP gegevens rakelings langs een muur geplaatst 

te zijn. Volgens de reconstructie van Verbeeck zou de boring zich nog net op een muurrestant 

moeten bevinden.
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Tenslotte, lijkt ook de lange proefput die de binnenste slotgracht grotendeels doorsneed langer te 

zijn dan 75 m. Op basis van de veldwerkresultaten wordt afgeleid dat de opgravingstekening van 

Verbeeck, waar de lengte 76m bedraagt, correct is.

Geconcludeerd wordt dat de georeferentie van de oude opgravingsgegevens grotendeels correct 

is. Kleine afwijkingen, met name van de daadwerkelijke ligging van de muurrestanten, zijn echter 

onvermijdelijk.225 Er dient bij de herinrichting altijd met bufferzones gewerkt te worden.

7.3 Globale ontwikkeling van het kasteelterrein 

(kaartbijlagen 5 en 6)

7.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de oude en nieuwe onderzoeksresultaten gesynthetiseerd. Aan de hand 

van deze synthese wordt een globale ontwikkeling van het kasteelterrein geschetst.226

7.3.2 Landschappelijk inplanting kasteel 

Het kasteel van Roost werd opgericht op de overgang van een droog naar vochtiger terrein. Het 

natuurlijke landschap bepaalde in grote mate de inrichting van dit kasteelterrein. Het neerhof, en 

mogelijk ook het kasteel, werden op de hogere gronden ingericht terwijl de grachten hoofdzakelijk 

in de lagere gronden werden gegraven. Voor de grachten werden de hogere delen zoveel moge-

lijk vermeden, alleen om het hoger gelegen neerhof te omgrachten diende men door het hogere 

gedeelte graven.227 

Het natuurlijke landschap verklaart de asymmetrische ligging van de zuidoostelijke buitengracht 

en de ingang van het kasteelterrein ten opzichte van het hoofdgebouw. De buitenste slotgracht lag 

hier immers parallel met de overgang van het lage (veen en klei) naar de hogere gronden. De toe-

gang van het kasteelterrein lag nabij het hoogste gedeelte van de zuidwestelijke gracht.228 Hier-

door was het kasteel zelfs bij grootschalige overstromingen van de Dijle altijd toegankelijk.

7.3.3 Het hoofdgebouw

Op basis van de geregistreerde opgravingsgegevens blijkt de lokalisatie en oriëntering van het 

hoofdgebouw anders dan door Verbeeck aangegeven.229 Behalve dat het hoofdgebouw in werke-

lijkheid verder oostwaarts ligt, heeft het ook een meer zuidwest-noordoost georiënteerde richting. 

Deze richting van het hoofdgebouw werd mogelijk bepaald door de vorm van de eventuele hogere 

‘kop’ waarop het kasteel gebouwd werd. Anderzijds was het kasteel ook zoveel mogelijk gericht 

naar de toegang van het kasteelterrein.

7.3.4 Grachtenstelsels 

Ter hoogte van het neerhof zijn bij het geofysisch onderzoek lineaire patronen aangetroffen die 

mogelijk duiden op oudere grachtenstelsels (Kaartbijlage 5: 1). Aangezien de aard van de structu-

ren onduidelijk blijft, kan niet uitgemaakt worden of deze in verband staan met een oudere curtis.
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Duidelijk is evenwel dat zowel het neerhof als het kasteel omgracht was (14e eeuw). Dit grach-

tenstelsel heeft in de loop der tijd diverse aanpassingen gehad. De diverse grachtaanpassingen 

kenden mogelijk de volgende ontwikkeling:

• Vanzelfsprekend was het kasteel bij aanvang omgracht. Opmerkelijk is dat zowel tijdens het 

onderzoek in 1982/1983 en bij het huidige onderzoek oudere grachtvullingen zijn aangetroffen 

die duiden op een meer zuidwest-noordoost georiënteerde gracht (Kaartbijlage 5: 2). Deze oude 

binnengracht was aangepast aan de oriëntering van het hoofdgebouw. 

• Ook het neerhof was al in een vroege fase omgracht (Kaartbijlage 5: 3). Het aardewerk uit de 

oudere vullingen dateert hier voornamelijk vanaf de 14e eeuw, wat overeenkomt met de datering 

van het hoofdgebouw. Hoewel de gracht aan de noordzijde van het neerhof mogelijk nog verplaatst 

is, sloot de neerhofgracht hier aan op de binnenste slotgracht (Kaartbijlage 5: 4). 

Het magnetometrisch beeld sluit niet uit dat oorspronkelijk ook aan de zuidzijde de binnen en bui-

tengracht verbonden waren (Kaartbijlage 5: 5). 

De neerhofgracht en de oorspronkelijke kasteelgracht hadden een verschillende oriëntering. Dit is 

opmerkelijk aangezien duidelijk is aangetoond dat het kasteel vanuit een nieuw totaalplan is opge-

bouwd. Het oriëntatieverschil lijkt deels bepaald door de natuurlijke gesteldheid van het terrein 

aangezien de zuidoostelijke neerhofgracht gericht is op de overgang van het lage (veen en klei) 

naar het hoge gebied. Anderzijds kan het oriëntatieverschil ook te wijten zijn aan de aanwezigheid 

van oudere structuren op het neerhof waar men rekening mee diende te houden (curtis?).

• In hoeverre de zuidoostelijke neerhofgracht in de vroegste fase doorliep in noordoostelijke rich-

ting en tesamen met de binnenste slotgracht een dubbel grachtenstelsel vormde, blijft onbe-

kend (Kaartbijlage 5: 6). Op basis van het aangetroffen aardewerk in de putten putten 1 en 2 lijkt 

de dubbele omgrachting al relatief vroeg aanwezig (15e en mogelijk zelfs 14e eeuw). Alleszins 

wordt de dubbele gracht aangegeven op de waterverftekening uit de 2e helft van de 16e eeuw 

(zie fig. 4.2). Deze dubbele gracht werd duidelijk aangepast aan de landschappelijke situatie 

want ze volgde precies de overgang van het lage naar het hoge terreingedeelte. Opmerkelijk 

hierbij is dat deze buitengracht breder werd waar ze in combinatie met de binnenste slotgracht 

een dubbele gracht vormde. Mogelijk hangt deze grotere breedte (en de dubbele gracht) samen 

met een extra verdedigingslinie van het hoofdgebouw. Langs de zuid/zuidoostzijde was het kas-

teel door de hogere natuurlijke ligging immers het meest kwetsbaar bij een belegering. 

• De dubbele gracht breidde het kasteelterrein langs de oostzijde sterk uit. Volgens de waterverfteke-

ning (fig. 4.2) verbond een west-oost georiënteerde tussengracht de zuidoosthoek van de binnen-

gracht met de oostelijke buitengracht. Het geofysisch onderzoek heeft hier anomalieën aangetoond 

die waarschijnlijk met deze verbinding verband houden (Kaartbijlage 5: 7). 

De eventuele oudere zuidelijke verbinding (Kaartbijlage 5: 5) tussen neerhofgracht en binnenste 

slotgracht was in de 2e helft van de 16e eeuw gedempt, waardoor het neerhof een geknikt L-vormig 

uiterlijk had. De noordelijke grachtverbinding (Kaartbijlage 5: 4) was echter nog steeds aanwezig. 

• Door de aanwezigheid van een dubbel grachtenstelsel aan de zuidoostzijde van het kasteel en 

een verschil in oriëntering van de binnen- en buitengracht, had het smalle gebied tussen beide 

grachten een merkwaardige driehoekige vorm, waarbij vooral de aansluiting met het neerhof 

zeer smal was. Dit is mogelijk de reden dat men deze aansluiting verbreedde door de binnen-

ste slotgracht te versmallen (Kaartbijlage 5: 8). Het is immers opmerkelijk dat deze versmal-

ling niet parallel met de oude grachtoever liep. Terwijl langs de noordoostzijde van de zuidelijke 
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binnengracht nauwelijks een versmalling plaatsvond, toont het magnetometrisch onderzoek en 

de opgraving in 1982/1983 aan dat vooral in zuidwestelijke richting de binnengracht werd ver-

smald.230 Hierdoor kreeg het gebied tussen de binnen- en buitengracht een meer rechthoekige 

vorm, werd de verbinding met het neerhof breder en werd de zone beter geschikt voor economi-

sche doeleinden (boomgaard). Deze zuidelijke oeverversmalling gebeurde in diverse fasen en 

vermoedelijk pas vanaf de 16e eeuw. 

• De diverse oeverversmallingen (en ook latere aanpassingen) hadden tot gevolg dat de binnen-

ste slotgracht geleidelijke een andere richting kreeg. Het kasteel kwam hierdoor asymmetrisch 

binnen deze slotgracht te liggen. 

• Ergens in de periode van 17e tot begin 18e eeuw werd ook aan de noordzijde het grachtenstel-

sel aangepast (Kaartbijlage 5: 9). Tijdens het booronderzoek, en vermoedelijk ook tijdens de 

opgraving in 1982-1983, is een ophoogpakket aangetroffen langs de noordwestelijke zijde van 

de binnengracht.231 Vermoedelijk betreft dit ophoogpakket de opwerping van een dijk, waardoor – 

mogelijk in combinatie met een deels nieuwe gracht – ook langs de noordelijke zijde een dubbele 

dubbele gracht ontstond. De dijk werd waarschijnlijk niet aangebracht om een dubbele gracht 

te creëren, maar eerder om een extra verbinding met het terrein ten oosten van het kasteel tot 

stand te brengen.232 In deze periode werd ook de oostelijke verbinding tussen binnen- en buiten-

gracht gedempt (Kaartbijlage 5: 10). Hoewel geen verbindingen tussen binnen- en buitengracht 

visueel herkenbaar zijn, waren deze mogelijk wel aanwezig door gootjes. Het grachtenstelsel 

(Kaartbijlage 5: 11) vertoont nu zeer grote gelijkenissen met het grachtenstelsel zoals deze op 

de wandkaart van het hertogdom Aarschot is afgebeeld.

• Aan het einde van de 18e of begin 19e eeuw werden de oude kasteelgrachten gedempt. De 

reden voor deze demping is niet bekend maar hangt vermoedelijk samen met het verdwijnen 

van de heerlijke rechten. Het kasteel was van geen nut meer voor de eigenaren en was een last-

hof door de hoge onderhoudskosten. Door de aanwezigheid van de slotgrachten was het gebied 

sterk versnipperd en niet geschikt voor ander gebruik. Door de opvulling van de kasteelgrachten 

verkreeg men een groter, minder versnipperd geheel dat bruikbaar was voor agrarische doelein-

den. Een enigszins gelijkaardige ontwikkeling werd vastgesteld in Wezemaal waar het oude kas-

teelterrein aan het einde van de 18e eeuw werd omgevormd tot Engelse tuin.233 

• Gelijktijdig met de grachtdemping of kort erna heeft men een groter gebied, mogelijk het oude 

kasteelbezit, omgracht (Kaartbijlage 5: 12). Alleen ter hoogte van de zuidwestelijke ingangszijde 

(en vermoedelijk deels de noordoostelijke zijde) volgde deze nieuwe gracht nog de oude buiten-

ste slotgracht. De functie van deze gracht is onbekend. Het kan louter een perceelsafbakening 

betreffen maar ook een gracht ter regulering van de waterhuishouding van het gebied valt niet uit 

te sluiten. 

• In 1939 werd dit grachtenstelsel doorsneden door de Antitankgracht. Op het einde van de 20e 

eeuw werd het resterende grachtenstelsle ten zuidwesten van deze tankgracht grotendeels 

gedempt (Kaartbijlage 5: 13). Alleen de noordwestelijke gracht werd uitgebreid te behoeve van 

zandwinning en vormt tegenwoordig een vijver. 

• Het grachtenstelsel is bijgevolg alleen ten noordoosten van de Antitankgracht bewaard gebleven 

(Kaartbijlage 5: 14). Ook de ligging van de oude noordwestelijke kasteelgracht lijkt hier centraal 

in het terrein nog herkenbaar als een zuidwest-noordoost georiënteerde depressie (figuur 7.1). 
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Figuur 7.1 . Ten noordoosten van de Antitankgracht is nog een restant van de noordwestelijke (boven links) en noord-

oostelijke gracht (boven rechts) zichtbaar in het landschap. In 2009 werden deze grachten topografisch opgemeten 

(beneden). Ook op het DHM Vlaanderen zijn de grachtrestanten goed herkenbaar (beneden links). Een depressie cen-

traal in het terrein geeft vermoedelijk de ligging van de oude noordwestelijke kasteelgracht weer (bron topografische 

opmeting: Vlaamse Landmaatschappij, 2010; bron DHM-gegevens: AGIV).
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7.3.5 Neerhof 

Zoals vermeld, werd het neerhof ingericht op het hogere gebied van het kasteelterrein. In hoeverre 

hier al oudere bewoningssporen (vóór de bouw van het kasteel) aanwezig waren, is niet bekend. 

Door de vermelding van een oudere curtis te Roost en door de landschappelijke gelijkenis met 

diverse hoeves met walgracht die in de omgeving bekend zijn, moet met oudere bewoningssporen 

wel degelijk rekening gehouden worden.

Op basis van het beperkte veldwerk blijft het uitzicht van het neerhof in zijn vroegste fase groten-

deels onduidelijk. Aangezien niet uitgesloten wordt dat oudere grachtenstelsels aanwezig zijn, 

kende het neerhof mogelijk in de loop der tijd een uitbreiding naar het lagere, noordwestelijk gele-

gen gebied. De oude ingang bleef echter bestaan en had hierdoor een nog verdere asymmetrische 

ligging. 

Volgens de historische kaarten werden de neerhofgebouwen zoveel mogelijk op de hogere gele-

gen gebieden gebouwd. De aard van de vroegste bebouwing op het neerhof is onbekend. Dat 

oudere structuren bewaard kunnen zijn gebleven, wordt bevestigd door een vermoedelijk 14e 

eeuwse paalkuil en een ijzerzandstenen muur op de overgang van het neerhof met de zuidoos-

telijke buitengracht. Deze muur, die gebouwd is vóór het midden van de 16e eeuw, had waar-

schijnlijk de functie van een beschoeiingsmuur. Ook langs de noordoostzijde van het neerhof, op 

de overgang met de binnengracht, lijkt een muur aanwezig hoewel de precieze aard en verloop 

hier nog verder onderzocht dient te worden. Naast een functie als oeverbeschoeiing kunnen de 

muren ook verband houden met oudere gebouwstructuren (vóór het midden van de 16e eeuw) of 

verdedigingselementen.

Uit de historische kaarten valt op te maken dat vanaf de 2e helft van de 16e eeuw continu twee 

grotere gebouwen op het neerhof aanwezig waren. Deze structuren kunnen in hun begin 19e 

eeuwse vorm relatief goed geprojecteerd worden.234 Het magnetometrisch onderzoek toont globaal 

de ligging van de meest noordelijke structuur op het neerhof.235 Ook tijdens het booronderzoek 

(kaartbijlage 5: boring 16) werd nog een verstoring aangetroffen die mogelijk met dit noordelijke 

gebouw samenhangt. De zuidelijke structuur is niet herkenbaar op basis van het geofysisch onder-

zoek. Slechts een puinlaag (kaartbijlage 5: boring 57) en een vaag lineair patroon (magnetome-

trisch onderzoek) hangen vermoedelijk samen met dit gebouw. 

Behalve deze grotere gebouwen zijn minstens nog 2 andere gebouwen op het neerhof bekend. 

Al zeker sinds de 16e eeuw werd de ingang van het kasteeterrein begeleid door een poortge-

bouw. Volgens de wandkaart van het hertogdom Aarschot was in de 18e eeuw ook langs de zuid-

westelijke gracht een kleiner gebouwtje aanwezig. Hoewel de globale ligging van deze gebouwen 

bekend is, zijn van deze, en eventuele andere, structuren tijdens het geofysisch onderzoek geen 

duidelijke sporen terug gevonden.

7.3.6 Het gebied buiten de oude kasteelomgrachting 

Gezien de intensieve en langdurige bewoning kunnen de meeste archeologische sporen ver-

wacht worden binnen het oude omgrachte kasteelterrein. Toch bleef ook het gebied buiten deze 

omgrachting niet onaangeroerd. 
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Op basis van het bureauonderzoek wordt ten zuidoosten van het kasteel de aanwezigheid van een 

windmolen vermoed. Het veldonderzoek bevestigd dat dit gebied van nature een hoge ligging had 

en bijgevolg geschikt was voor de oprichting van een windmolen. Nog binnen het onderzoeksge-

bied is parallel aan de zuidoostelijke kasteelgracht een oudere greppel aangetroffen. Deze grep-

pel, op de overgang van het hoge naar het lagere gebied was mogelijk een oude perceelsgreppel. 

Ook een functie in een oudere beemdenstructuur is echter mogelijk.

In tegenstelling tot het zuidelijke en zuidoostelijke gebied, was het gebied ten noorden van de 

oude kasteelomgrachting van nature lager en natter. Dit gebied was echter van economisch belang 

voor de heerlijkheid Roost. Hier kunnen graslanden gesitueerd worden, evenals kleiwinningsputten 

voor het vervaardigen van bakstenen (careelhoven) en visvijvers. 

Met het voortdurende strijdtoneel vanaf de 16e eeuw werden in dit lagere gebied, zowel op de 

linker- als de rechteroever van de Dijle, diverse verdedigingslinies aangelegd.

Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied behoorde tot dit dit van nature lage gebied ten 

noorden van de oude kasteelomgrachting. Ook hier hebben de nodige activiteiten plaatsgevonden. 

Zo werd het terrein in de loop der tijd opgehoogd waardoor het gebruikt kon worden als akker, een 

gebruik dat ook op de wandkaart van het Hertogdom Aarschot staat aangegeven. Aangezien deze 

lage zone vlak bij het kasteelterrein lag en ook vanouds tot het kasteelbezit behoorde, kunnen hier 

nog archeologische sporen voorkomen. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid van een breed 

muurrestant. Deze muur, die deels verstoord is bij de zandwinning, lijkt ten vroegste op het einde 

van de 15e eeuw gebouwd. De functie blijft evenwel onbekend.
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8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van het onderzoek uiteen gezet (§ 8.2). 

Op basis van deze conclusies worden aanbevelingen met betrekking tot het beheer (§ 8.3.1) gege-

ven. Vervolgens worden voorstellen met betrekking tot de rinrichting en ontsluiting (§ 8.3.2) als 

voor toekomstig onderzoek aangereikt (§ 8.3.3). 

8.2 Conclusies

8.2.1 Het landschap 

De vroegere Dijle en Demer hebben in het Laat Pleistoceen en Holoceen het landschap in de 

omgeving van Haacht bepaald. Binnen grote en brede riviervalleien bleven grotere en klei-

nere dekzandeilanden bewaard. Met de middeleeuwse ontginningen zijn de grondslagen gelegd 

voor het huidige cultuurlandschap. De inrichting van dit landschap was sterk afhankelijk van de 

natuurlijke omstandigheden. Voor het wegenpatroon werden de natte gebieden zo veel moge-

lijk gemeden en ook om de natte vallei van de Dijle te doorkruisen was het aantal geschikte over-

gangen beperkt. Één van de geschikte overgangen bevond zich direct ten noordwesten van het 

onderzoeksgebied. Nabij deze overgang wordt de aanwezigheid van een oude versterking niet 

uitgesloten.

Uit het veldonderzoek blijkt dat het kasteel van Roost werd opgericht op de overgang van een 

droog naar vochtiger terrein. In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied komen lagere gron-

den voor met holocene veen- en kleipakketten. In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied 

bevinden zich hogere gronden waar glauconiethoudend zand dicht nabij het maaiveld voorkomt.

8.2.1 Het kasteelterrein

Middeleeuwen

Roost wordt voor het eerst vermeldt in de 13e eeuw. Miles Walter van Roost bezat hier een curtis. 

Dit was waarschijnlijk een grote hoeve met wal/gracht zoals er in de omgeving van Haacht diverse 

aanwezig waren. De natuurlijke omstandigheden te Roost leenden zich uitstekend voor het 

gemengde landbouwbedrijf. Het dekzandeiland van Roost was geschikt als akkergrond, de uitge-

strekte fluviatiele gronden rondom dit eiland vormden uitstekende weide- en hooilandgebieden. 

Waar de curtis van Walter van Roost gelegen was, is onduidelijk. Het neerhof van het kasteel van 

Roost mag echter als een zeer goede mogelijkheid worden beschouwd. Tijdens het geofysisch 

onderzoek zijn hier lineaire patronen aangetroffen die mogelijk duiden op oudere grachtenstelsels 

(figuur 8.1). Aangezien de aard van de structuren onduidelijk blijft, kan niet uitgemaakt worden of 

deze in verband staan met een oudere curtis.
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Figuur 8.1. Globale inrichting van het kasteelterrein van Roost.
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In 1260 komen de goederen van Walter van Roost in het bezit van de heren van Rotselaar. Deze 

heren, die tot de allerhoogste rangen van de Brabantse adel behoorden, bouwden tussen 1300 en 

1369 een kasteel te Roost. Het kasteel bestond in ieder geval uit een omgracht neer- en bovenhof. 

Ook rondom het kasteelterrein bezaten de heren van Rotselaar vele goederen waaronder weilan-

den, akkers en een windmolen die mogelijk direct ten zuiden van het kasteel lag.

Het natuurlijke landschap bepaalde in grote mate de inrichting van dit kasteelterrein. Het neerhof 

en mogelijk ook het kasteel werden op de hogere gronden ingericht, terwijl de grachten hoofdzake-

lijk in de lagere gronden werden gegraven. De toegang van het kasteelterrein lag nabij het hoogste 

gedeelte van het terrein. Hierdoor was het kasteel zelfs bij grootschalige overstromingen van de 

Dijle altijd toegankelijk. 

Het kasteel werd gebouwd volgens een totaalplan dat zoveel mogelijk gericht was naar de ingang 

van het kasteelterrein. Het grondplan bestond uit een rechthoekige weermuur met uitspringende 

toegangstoren. Hoe de ruimte binnen de weermuur oorspronkelijk was ingedeeld blijft nog steeds 

een vraagteken. Er zullen zeker structuren binnen de weermuur aanwezig zijn geweest, maar of 

deze al direct uit steen werden opgetrokken, blijft onbekend. Mogelijk werden binnen de weermuur 

aanvankelijk uitsluitend vakwerkgebouwen opgetrokken. 

Ook hoe het neerhof in zijn vroegste fase heeft uitgezien, is grotendeels onduidelijk. De moge-

lijke aanwezigheid van oudere grachtenstelsels sluit niet uit dat het neerhof in de loop der tijd 

een uitbreiding heeft gekend naar het lagere, noordwestelijk gelegen gebied. De locatie van 

de ingang werd echter niet gewijzigd en kreeg hierdoor een verdere asymmetrische ligging. De 

aard van de vroegste bebouwing op het neerhof is onbekend. Dat oudere structuren wel dege-

lijk bewaard kunnen zijn gebleven, wordt bevestigd door een vermoedelijk 14e eeuwse paalkuil 

en een ijzerzandstenen muur op de overgang van het neerhof met de zuidoostelijke buitengracht. 

Deze muur had waarschijnlijk de functie van een beschoeiingsmuur. Ook langs de noordoostzijde 

van het neerhof, op de overgang met de binnengracht, lijkt een muur aanwezig. Naast een func-

tie als oeverbeschoeiing kunnen de muren ook verband houden met oudere gebouwstructuren of 

verdedigingselementen.

Zowel het kasteel als het neerhof was omgracht. Oude grachtvullingen duiden erop dat de gracht 

rondom het kasteel gericht was op de oriëntering van het hoofdgebouw (figuur 8.1). Aan de noord-

zijde sloot de neerhofgracht aan op de gracht rondom het hoofdgebouw. Mogelijk waren beide 

grachten oorspronkelijk ook aan de zuidzijde met elkaar verbonden en kende het neerhof nog geen 

smalle, oostelijke uitloper. De neerhofgracht en de oorspronkelijke kasteelgracht hadden een ver-

schillende oriëntering. Dit is opmerkelijk, zeker aangezien duidelijk is aangetoond dat het kas-

teel vanuit een nieuw totaalplan is opgebouwd. Het oriëntatieverschil lijkt deels bepaald door de 

natuurlijke gesteldheid van het terrein maar kan ook te wijten zijn aan de aanwezigheid van oudere 

structuren (curtis?).

In hoeverre de zuidoostelijke neerhofgracht in de vroegste fase doorliep in noordoostelijke richting 

en tesamen met de binnenste slotgracht een dubbel grachtenstelsel vormde, blijft onbekend. Op 

basis van het aangetroffen aardewerk lijkt de dubbele omgrachting al in de 15e eeuw (mogelijk al 
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14e eeuw) aanwezig. Deze dubbele gracht aan de zuidzijde van het kasteel werd duidelijk aange-

past aan de landschappelijke situatie, want ze volgde precies de overgang van het lage naar het 

hoge terreingedeelte. De dubbele gracht breidde het kasteelterrein langs de oost/noordoostzijde 

sterk uit. Volgens een waterverftekening uit de 2e helft van de16e eeuw verbond een west-oost 

georiënteerde gracht de zuidoosthoek van de binnengracht met de oostelijke buitengracht. Het 

geofysisch onderzoek heeft hier anomalieën aangetoond die waarschijnlijk met deze verbinding 

verband houden. 

Nieuwe Tijd

Aan het einde van de 15e eeuw komt de heerlijkheid Roost met bijhorend kasteel in bezit van kapi-

taalkrachtige personen. Deze hebben aan het einde van de 15e en de 1e helft van de 16e eeuw 

uitgebreide herstel- en verbouwingswerkzaamheden aan het kasteel uitgevoerd. Binnen de weer-

muur worden een een grote zuidoostelijke vleugel, een noordoostelijke vleugel en een noord-

westelijke ruimte opgetrokken. Hierdoor ontstond geleidelijk een compact kasteel met een kleine 

binnenplaats. Tijdens de archeologische opgravingen van 1982 en 1983 werden geen aanwijzin-

gen gevonden voor verbouwingen vanaf de 17e eeuw. Eventuele verbouwingen en herstellingen 

hebben zeker nog aan de bovenbouw plaatsgevonden, maar zijn archeologisch niet traceerbaar.

Op het neerhof waren vanaf de 2e helft van de 16e eeuw continu twee grotere gebouwen aanwe-

zig. De globale ligging van de meest noordelijke structuur op het neerhof is waargenomen met 

behulp van geofysisch onderzoek. Overige structuren die op het neerhof aanwezig waren, waaron-

der een poortgebouw, zijn tijdens het veldonderzoek niet herkend.

Door de aanwezigheid van een dubbel grachtenstelsel aan de zuidoostzijde van het kasteel en een 

verschil in oriëntering van de binnen- en buitengracht, had het gebied tussen beide grachten een 

merkwaardige driehoekige en smalle vorm. Om een bredere toegang te krijgen versmalde men 

vanaf de 16e eeuw de zuidzijde van de binnengracht. Deze versmalling, die in verschillende fasen 

verliep, liep echter niet parallel met de oude grachtoever: terwijl in de noordoostzijde nauwelijks 

een versmalling plaatsvond werd de binnengracht vooral in zuidwestelijke richting versmald. Hier-

door kreeg het gebied tussen de 2 grachten een meer rechthoekige vorm. Anderzijds hadden de 

diverse oeverversmallingen tot gevolg dat de binnenste slotgracht geleidelijke een andere richting 

kreeg. Het kasteel kwam asymmetrisch binnen deze slotgracht te liggen. 

Tot aan het einde van de 16e eeuw was aan de noordzijde de neerhofgracht nog steeds verbon-

den met de slotgracht rondom het hoofdgebouw. Ergens in de periode van de 17e tot in het begin 

van de 18e eeuw werd deze grachten gescheiden door de opwerping van een dijk/dam. Hierdoor 

werd het hoofdgebouw volledig omringd door een dubbel grachtenstelsel (binnenste slotgracht en 

buitenste slotgracht). De dijk diende waarschijnlijk om een extra verbinding met het terrein ooste-

lijk gelegen kasteelterrein tot stand te brengen. Aangezien in deze periode ook de zuidoostelijke 

verbinding tussen binnen- en buitengracht werd gedempt, werden schijnbaar de binnen- en buiten-

grachten volledig van elkaar gescheiden. Eventuele verbindingen voor de wateregulering waren 

mogelijk ondergronds aanwezig via goten.
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Het definitieve einde van het kasteel van Roost komt tijdens de Franse Omwenteling. Aan het 

einde van de 18e of begin 19e eeuw werden de oude kasteelgrachten gedempt. Gelijktijdig met 

deze demping of kort erna heeft men een groter gebied, mogelijk het oude kasteelbezit, omgracht 

(figuur 8.1). Alleen ter hoogte van de zuidwestelijke ingangszijde (en vermoedelijk deels de 

noordoostelijke zijde) volgde deze nieuwe gracht nog de oude buitenste slotgracht. 

In 1828 werd het eeuwenoude kasteel afgebroken. De hoevegebouwen op het neerhof bleven 

nog een tijdje bestaan maar een brand in 1833 betekende vermoedelijk ook het einde van deze 

structuren. Omstreeks 1840 was elk spoor van bebouwing verdwenen en was het terrein in gebruik 

akker. Alleen het grachtenstelsel dat aan het einde van de 18e of begin 19e eeuw werd gegraven, 

bleef nog herkenbaar.

In 1939 werd het kasteelterrein van Roost doorsneden door een 4m brede gracht en betonnen 

muur die de bedoeling had het Duitse leger en tanks tot stilstand te brengen. In de jaren ‘80 van de 

vorige eeuw werd ook het nog resterend grachtenstelsel binnen het onderzoeksgebied aangepast. 

De noordwestelijke gracht is ten behoeve van zandwinning ca. 20 m verbreed; de overige gracht-

restanten binnen het onderzoeksgebied werden gedempt. Alleen de grachten ten oosten van de 

antitankgracht vormen nog fysieke restanten die herinneren aan de ooit zo machtige burcht.

8.2.2 Het gebied buiten de oude kasteelomgrachting

Bij de heerlijkheid Roost hoorden uitgestrekte gronden die van economisch belang waren voor de 

eigenaren. In de lagere gebieden lagen graslanden. Ook de steenovens en visscherijen moeten 

in deze lagere gebieden gesitueerd worden. Met het voortdurende strijdtoneel vanaf de 16e eeuw 

werden in dit lagere gebied langsheen de Dijle, zowel op de linker- als de rechteroever, diverse 

verdedigingslinies aangelegd.

De hogere gebieden werden ondermeer ontgonnen tot akkers. Uit het veldonderzoek is gebleken 

dat het gebied ten zuidoosten van het kasteelterrein van nature hoog gelegen was. Hier lag ver-

moedelijk ook een windmolen die al in de 14e eeuw genoemd wordt. Ondanks dat de molen aan 

het einde van 16e eeuw verdwenen was, bleef de oude molenberg nog lang een herkenbaar punt 

in het landschap.

Uit het veldonderzoek is gebleken dat een deel van het onderzoek buiten de oude kasteelomgrach-

ting lag. Toch bleef dit gebied niet onaangeroerd. Parallel aan de zuidoostelijke kasteelgracht is 

hier nog een oudere greppel aangetroffen. Deze greppel, op de overgang van het hoge naar het 

lagere gebied, was mogelijk een oude perceelsgreppel. Ook een functie in een oudere beemden-

structuur is echter mogelijk.

In het noordelijke lagere en nattere gebied is nog een breed muurrestant gevonden. Deze muur, 

die deels verstoord werd bij de 20e eeuwse zandwinning, lijkt ten vroegste vanaf het einde van de 

15e eeuw gebouwd. De functie blijft evenwel onbekend. 
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8.3 Aanbevelingen

De aanbevelingen op basis van deze studie hebben betrekking op het beheer van het onder-

zoeksgebied (§ 8.3.1), inrichting en ontsluiting (§ 8.3.2) en eventueel toekomstig onderzoek (§ 

8.3.3).

8.3.1 Beheer 

Het onderzoeksgebied is een archeologisch monument. Dit betekent dat het archeologisch erf-

goed zich ondergronds bevindt en erg kwetsbaar is voor bodemingrepen. Momenteel ligt het 

terrein braak en is het begroeid met diverse bomen. Door het gras wordt erosie tot een mini-

mum beperkt. Een belangrijke bedreiging voor de archeologische resten treedt op indien de 

bomen met wortels worden verwijderd. Uittrekken van stobben kan leiden tot het beschadigen 

van archeologische restanten en werkt bovendien erosie in de hand. Algemeen wordt aanbe-

volen om bij het verwijderen van bomen, zowel in de korte als verre toekomst, de stobben in de 

bodem te laten zitten. 

Gezien de kwetsbaarheid, moeten specifieke voorwaarden ten aanzien van bodemingrepen het 

behoud ervan garanderen. Op basis van het archeologisch onderzoek kan dit monument opge-

deeld worden in diverse deelgebieden met ieder zijn specifieke verwachting en beheersmaatre-

gelen (figuur 8.2). 

Zone 1 (rood):

Van het hoofdgebouw zijn de muurfundamenten nog uitstekend bewaard gebleven. Door het 

huidige onderzoek is goed bekend waar deze fundamenten op het terrein gesitueerd moeten 

worden. 

Beheer: Hoewel de muurfundamenten goed beschermd onder de grond liggen, dienen (niet 

archeologische) graafwerkzaamheden op deze locatie vermeden te worden. Een boom die in 

deze zone aanwezig is, dient bij eventuele verwijdering afgezaagd te worden tot net boven het 

maaiveld. Aangezien de wortels van deze boom zich nog tussen aanwezige muurrestanten 

kan hebben genesteld, zou het uittrekken van de stob tot beschadiging van de muren kunnen 

leiden. 

Zone 2 (oranje):

Op basis van de geregistreerde opgravingsplattegrond uit 1982-1983 kan het grondplan van de 

oude toegangstoren vervolledigd worden. Er blijven echter kleine verschillen bestaan tussen 

de oude opgravingsplattegrond en de door RAAP blootgelegde muren van de poorttoren (figuur 

8.3). Als gevolg hiervan lijken de zuidoostelijke torenmuur en de zuidoostelijke keldermuur iets 

meer noordwaarts te liggen dan op het opgravingsplan aangegeven. De poorttoren lijkt gere-

construeerd binnenzijdse afmetingen te hebben van ca. 5,6 m (NW-ZO) bij ca. 5,2 m (ZW-NO). 

Ondanks dat bodemingrepen ter hoogte van het hoofdgebouw voor zover mogelijk vermeden 

dienen te worden, kan binnen de poorttoren een ruimte afgebakend worden waar diepere bode-

mingrepen mogelijk zijn. Mede door de kleine afwijkingen, maar ook om eventuele muurverbre-
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Figuur 8.2. Beheerkaart van de site van Roost.
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Figuur 8.3. Vergelijking opgravingsresultaten toegangstoren. De funderingsruimte voor een eventuele klimtoren is beperkt.
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dingen op een dieper niveau te beschermen, wordt aangeraden om langs de muren een buffer 

van minimaal 30 cm aan te houden.236 Hierdoor blijft voor de fundering van de klimtoren in prin-

cipe een zone over van ca. 4,45 m (NO-ZW) bij 4,7 a 4,8 m (NW-ZO). 

In de zuidwestelijke helft van deze zone bevinden zich echter de keldermuurtjes van de toe-

gangsconstructie die behouden dienen te blijven. Deze muurtjes zorgen ervoor dat weinig vari-

atie in de afmetingen van de klimtoren mogelijk is. 

Beheer: Eventuele paalfunderingen dienen zich binnen de aangegeven zone te beperken. 

Deze zone dient in het veld nauwkeurig afgebakend te worden op basis van de Lambertcoördi-

naten en niet ten opzichte van de grenzen van het perceel. Uit vergelijking van de GPS-metin-

gen en de topografische ondergrond blijkt immers dat er verschuivingen zijn opgetreden.237

Zone 3 (donker geel):

Bij de meeste onderzochte kastelen heeft het onderzoek zich beperkt tot de hoofdburcht. 

Met betrekking tot de neerhoven, waar het economische leven zich afspeelde, zijn de gege-

vens veel beperkter. In tegenstelling tot de hoofdburcht waarbij men gebonden was aan de 

oorspronkelijke afmetingen, zijn op het neerhof doorheen de tijd veelal diverse structuren 

gebouwd, gesloopt en heraangelegd. Uit het geofysisch onderzoek blijkt dat diverse structuur-

restanten op het neerhof aanwezig kunnen zijn. Verder zijn muurrestanten langs de randen van 

het neerhof aangetroffen en ook de aanwezigheid van oudere grachtenstelsels wordt hier niet 

uitgesloten. Bovendien wordt niet uitgesloten dat de oude curtis van Walter van Roost op deze 

locatie gelegen heeft.

Ook de grachten die het neer- en bovenhof begrensden geven waardevolle informatie over de 

evolutie van een kasteel. De grachten die aan het einde van de 18e of begin van de 19e eeuw 

gedempt zijn, blijken slechts smallere restanten van de oorspronkelijke grachten. Diverse 

oudere grachtvullingen zijn in het onderzoeksgebied goed bewaard gebleven. In deze lagen is 

ook nog organisch materiaal goed tot zeer goed bewaard gebleven. Ter hoogte van de toegan-

gen van het neer- en bovenhof moet rekening worden gehouden met oude ingangsconstruc-

ties, zoals muurresten en houten palen van oude bruggen. 

Tot slot, blijkt ook nog buiten het kasteelterrein een oud muurrestant aanwezig. 

Beheer: In deze gebieden met hoog (wetenschappelijk) potentieel, wordt aanbevolen graaf-

werkzaamheden dieper dan 30 cm-Mv (dikte teelaarde) zoveel mogelijk te vermijden. Indien dit 

in het kader van de herinrichting toch noodzakelijk is, dient in overleg met Onroerend Erfgoed 

een archeologisch onderzoek plaats te vinden van de graafwerkzaamheden. Ook voor beplan-

ting wordt aangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van niet diepwortelende beplanting. 

Van te verwijderen bestaande beplanting, dient de stob in de bodem te blijven zitten.

Zone 4 (licht groen):

De daadwerkelijke begrenzing van de kasteelgrachten is slechts op enkele plaatsen vastge-

steld. Op basis van het bureauonderzoek en geofysisch onderzoek mag worden aangenomen 

dat ook ten noordoosten van het hoofdgebouw de grachtenstelsels zich voort zetten of dat er 
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nieuwe grachten aanwezig zijn. De precieze ligging is echter niet vastgesteld. Net als bij zone 3, 

geven deze grachten waardevolle informatie over de evolutie van een kasteel en kan organisch 

materiaal goed tot zeer goed bewaard gebleven zijn. Ook de aanwezigheid van oude toegangen 

en zaken als houten gootjes voor de waterregulering van de binnenste slotgrachten wordt niet 

uitgesloten.238

Beheer: In deze gebieden, wordt mede wegens de aanwezigheid van een ophoogpakket, aan-

bevolen graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm -Mv zoveel mogelijk te vermijden. Indien dit in 

het kader van de herinrichting alsnog noodzakelijk is, dient in overleg met Onroerend Erfgoed 

een archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden. Van te verwijderen bestaande beplanting, 

dient de stob in de bodem te blijven zitten.

Zone 5 (donker groen):

Dit gebied lag van oorsprong in een vochtiger gebied. De ophoogpakketten die hier zijn vastge-

steld hadden vermoedelijk dan tot doel het gebied geschikt te maken voor economisch gebruik. 

Het gebied lijkt dan ook minder geschikt voor bewoning. Op de waterverftekening van de 2e helft 

van de 16e eeuw zijn deze gebieden in gebruik als boomgaard, op de Ferrariskaart als tuin. Toch 

kunnen hier kleine structuren (bijv. schuurtjes) aanwezig zijn geweest. 

Beheer: Aangezien deze gebieden vanouds tot het kasteelterrein behoorden, hebben ze 

ondanks de nattere gesteldheid een archeologisch waarde die verdere informatie met betrekking 

tot het kasteel bevat. Ondanks de aanwezigheid van een ophoogpakket wordt aanbevolen graaf-

werkzaamheden dieper dan 40 cm -Mv zoveel mogelijk te vermijden. Van in dit gebied aanwe-

zige bomen die eventueel verwijderd worden, dient te stob in de bodem te blijven zitten.

Zone 6 (donker blauw):

Het oude grachtenstelsel van het kasteel blijkt aan het einde van de 18e of begin 19e eeuw gro-

tendeels opgevuld met zand. Deze grachtdemping is van archeologisch geringe waarde. Onder 

de grachtdemping zijn evenwel oudere, waardevolle lagen bewaard gebleven.

Beheer: In deze gebieden zijn graafwerkzaamheden tot grotere diepte mogelijk. Belangrijk is 

evenwel zowel langs de randen als in de diepte een buffer aan te houden om archeologisch 

waardevolle lagen te beschermen. Voor de buitenste slotgrachten wordt aangeraden zich bij 

graafwerkzaamheden tot de grachtvullingen van ontwikkelingsfases 3 te beperken. De gracht-

vullingen van ontwikkelingsfase 1 dienen bij deze graafwerkzaamheden te allen tijde vermeden 

te worden. De maximum diepte dat hier geraven kan worden, dient in overleg met Onroerend 

Erfgoed bepaald te worden. Door het aanhouden van een buffer en mede door het feit dat de 

losse zandvulling makkelijk afkalft, dienen schuine taluds te worden aangehouden die verste-

vigd worden om latere afkalving tegen te gaan. Ook hier dienen zones die eventueel worden uit-

gegraven met behulp van het Lambert stelsel te worden uitgezet. Aangeraden wordt tevens de 

graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden.
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Zone 7 (licht blauw):

Het grachtenstelsel van het einde van de 18e of begin 19e eeuw ligt grotendeels buiten het oude 

kasteelterrein. Hoewel dit grachtenstelsel deel uitmaakt van de geschiedenis van het kasteel-

terrein, is het archeologisch van minder waarde. In het zuidwestelijke deel daarentegen ligt de 

gracht nog in het oude grachtstelsel waar oudere archeologisch belangrijke lagen bewaard zijn 

gebleven. De laatste grachtfase is in relatief recente tijd opgevuld waarbij gebruik is gemaakt 

van elders afkomstig puin. 

Beheer: In deze gebieden zijn graafwerkzaamheden tot grotere diepte mogelijk. Belangrijk is 

om zowel langs de randen als in de diepte een buffer aan te houden om archeologisch waarde-

volle lagen te beschermen. Voor de herinrichting van deze gracht kan men zeker de grachtvul-

lingen van ontwikkelingsfase 7 uitgraven. De vullingen van ontwikkelingsfase 5 dienen zo veel 

mogelijk vermeden te worden om een veilige buffer aan te houden. Deze buffer dient in overleg 

met Onroerend Erfgoed bepaald te worden. Verder dienen schuine taluds te worden aangehou-

den die mogelijk verstevigd moeten worden om latere afkalving tegen te gaan. Ook hier dienen 

zones die eventueel worden uitgegraven met behulp van het Lambert stelsel te worden uitgezet. 

Aangeraden wordt tevens de graafwerkzaamheden, zeker in het zuidwestelijke deel ter hoogte 

van het oude grachtenstelsel, archeologisch te begeleiden.

Zone 8 (licht geel):

Deze zone bevindt zich buiten de oude kasteelsite. In het noordelijke deel van deze zone is 

bovendien een ophoogpakket vastgesteld. Hoewel sporen in verband met intensieve bewoning 

slechts beperkt te verwachten zijn, blijkt nog een muur in dit gebied aanwezig. In het zuidelijke 

deel is een oude greppel aangetroffen. Het kan daarom niet volledig worden uitgesloten dat zich 

nog archeologische structuren in deze zone bevinden. 

Beheer: Aangezien archeologische structuren aanwezig kunnen zijn, is het moeilijk te voorspel-

len welke waarde ze hebben en waar ze voorkomen. Deze gebieden behoren echter vanouds tot 

het kasteelterrein en hebben een archeologisch waarde. Aanbevolen wordt plaatselijke graaf-

werkzaamheden dieper dan 50 cm -Mv zoveel mogelijk te vermijden. Bij diepere en grootscha-

lige graafwerkzaamheden werkzaamheden dient in overleg met het bevoegd gezag een vervolg-

onderzoek (archeologische begeleiding) plaats te vinden. 

Zone 9 (licht grijs):

Deze zone betreft de vijver die ten behoeve van zandwinning tot grote diepte is uitgegraven. 

Eventuele archeologische resten zijn hierbij vernietigd

Beheer: Geen beperkingen. 
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8.3.2 Herinrichting en ontsluiting 

De beheersmaatregelen zijn opgesteld om het archeologisch erfgoed zo goed mogelijk te bescher-

men. Met betrekking tot dit beheer wordt geadviseerd om het bestaande inrichtingsontwerp (figuur 

1.2) aan te passen (figuur 8.4):

• Op basis van de geregistreerde opgravingsgegevens blijkt dat de lokalisatie en oriëntering van 

het van het hoofdgebouw anders is dan door Verbeeck was aangegeven. Behalve dat het hoofd-

gebouw in werkelijkheid verder noordoostwaarts ligt dan Verbeeck aangeeft, heeft het ook meer 

zuidwest-noordoost georiënteerde richting. Ook op het inrichtingsplan liggen het podium en de 

samenhangende klimtoren, die boven de bestaande kasteelfundamenten geprojecteerd moeten 

worden, op de verkeerde locatie. Daarnaast dienen de afmetingen te worden aangepast (mede 

om een beschermingsbuffer aan te houden). De afmetingsvrijheid van een klimtoren binnen de 

bestaande poorttoren is relatief beperkt: alleen een vierkante toren van ca. 4,1 bij 4,1m kan op 

palen gefundeerd worden.

• In samenhang met de verplaatsing van het podium wordt geadviseerd om de afgravingen die 

de binnengracht visualiseren, aan te passen. Behalve de aanpassingen van de afmetingen en 

ligging, is gebleken dat de binnengracht een andere oriëntatie had als het kasteel. Binnen de 

ondiepe afgraving (ca. 0,5 tot 1 m) kan wel een dieper gedeelte (ca. 1,5 m) worden aangelegd 

rondom het podium (mits buffer) om het kasteel en de vermoedelijke oudste grachtfase extra te 

visualiseren. Door het uitgegraven zand ter hoogte van het podium op te brengen wordt boven-

dien het hoofdgebouw extra beschermd. Ter hoogte van de ingang van het oude kasteel kunnen 

gezien het voorkomen van een oude ingangsconstructie geen graafwerkzaamheden plaatsvin-

den. Dit extra reliëfverschil draagt bij tot de visualisatie van de toegang.

• De reconstructie van de buitengrachten kan op basis van de veldwerkgegevens worden aangepast, 

zowel qua afmetingen als ligging. Voor de zuidoostelijke en noordwestelijke reconstructie zijn deze 

aanpassingen relatief beperkt. De zuidoostelijke reconstructie kan in het oosten bovendien worden 

aangesloten op een nog bestaande greppel die vermoedelijk een restant is van deze buitengracht. 

De reconstructie van het zuidwestelijke deel dient echter veel meer naar de perceelrand verplaatst 

te worden. Het gedeelte ter hoogte van de oude ingang wordt best niet gereconstrueerd. Indien men 

dit deel toch zou willen reconstrueren is extra onderzoek nodig waarbij er een kans is op zeer hoge 

opgravingskosten. 

• Met betrekking tot de beheersmaatregelen lijkt ook de hoogstamboomgaard best verplaatst te 

worden. De aanplant en beheer van deze boomgraad kan leiden tot de aantasting van archeo-

logische resten. Bovendien zou de aanplant van een boomgaard op het neerhof niet historisch 

verantwoord zijn. Op deze locatie lagen de gebouwen van het neerhof, de boomgaarden lagen 

verder oost- en noordoostwaarts. RAAP stelt dan ook voor om de boomgaard te verplaatsen, 

mogelijk naar het noordwestelijke deel van het terrein, ter hoogte van de huidige vijver.239 Deze 

locatie is historisch beter te verantwoorden, doet geen schade aan archeologische resten en kan 

mits goede aanvulgrond zelfs een betere ligging voor een boomgaard vormen. Langs de noord-, 

west- en oostzijde is de boomgaard hier immers goed tegen wind beschut terwijl de openheid 

aan de zuidzijde voor veel zon zorgt.
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Figuur 8.4. Voorstel tot aanpassing inrichtingsplan van de site van Roost.
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De herinrichting van de kasteelsite van Roost kadert in een breder landinrichtingsproject waarbij 

cultuur, authenticiteit, rust, ruimte en natuur vooropstaan. De site van Roost vormt hierbij onder-

meer een locatie van waaruit verbindingen met de nabijgelegen natuurgebieden tot stand worden 

gebracht. Bij de kasteelsite speelt vanzelfsprekend het cultuurhistorische aspect een voorname 

rol. Behalve de genoemde aanpassingen ten behoeve van de bescherming van het archeologisch 

erfgoed, kan de historische verbondenheid met het kasteel nog verder aangescherpt worden in het 

inrichtingsplan. Dergelijke ontsluiting kan zowel geschieden door eenvoudige, als door meer ingrij-

pende maatregelen.240 Gedacht kan worden aan:

• Door de verplaatsing van de zuidwestelijke buitengrachtreconstructie naar de perceelsrand is 

de ruimte voor de aanplant van een houtkant om de privacy van de aanwonenden te verzeke-

ren, zeer beperkt. Deze privacy zal waarschijnlijk op een andere manier gewaarborgd moeten 

worden, bijvoorbeeld door een heg. Ook vanuit landschappelijk oogpunt wordt aangeraden om 

op een of andere manier de bebouwing uit het zicht te brengen. Terwijl de oude relatie van het 

kasteelterrein met de omgeving vrij goed bewaard is gebleven (bomenrijen, natuurgebied verder 

noordwaarts, antitankgracht die een nieuwe cultuurhistorische fase van het terrein vormt), is 

vooral aan de zuidwestzijde de oude landschappelijke relatie door de aanwezige bebouwing het 

meest verstoord.

• Uit het historisch onderzoek blijkt dat bij de belegering van het kasteel in 1622, die vermoedelijk 

vanuit het westen en zuiden plaatsvond, vooral het neerhof verwoest werd. Ten minste 54 kogels 

werden afgevuurd. Door de verplaatsing van de boomgaard is er ter hoogte van het voormalige 

neerhof ruimte vrijgekomen. Op de vrijgekomen ruimte van het neerhof kunnen eventueel de 

kanonskogels (speelelement) geplaatst worden. Door een scheiding van 54 kanonsballen, die 

eventueel ter hoogte van de oude bebouwing worden geconcentreerd, wordt tevens de oorspron-

kelijke kasteeltoegang gevisualiseerd. 

• Het archeologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de werkelijke buitengracht van het kas-

teel binnen het huidige onderzoeksgebied lag. Op basis van het huidige uitgevoerd onderzoek 

kan deze oorspronkelijke kasteelgracht deels gereconstrueerd worden, zowel aan de noord- als 

zuidzijde.

 

• Van het oude kasteel zijn alleen ondergronds restanten bewaard gebleven. Om het historisch 

karakter van de site aan te halen, worden langs wandelpaden infoborden met historische infor-

matie van de site geplaatst. Veelal bestaat dergelijke info uit louter tekst die relatief snel verge-

ten wordt. In de huidige visueel ingestelde maatschappij zou een afbeelding een veel beter idee 

van de site geven. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken zou een 3D-reconstructie van de 

kasteelsite vervaardigd kunnen worden die behalve het voorstellingsvermogen van de kasteel-

site, ook de relatie met het voormalige landschap veel beter tot uiting brengt (figuur 8.5). 

• Naast infoborden kunnen ook archeologische vondsten een grote rol spelen in de beleving van 

het kasteelterrein. In de oude grachtvullingen zijn diverse vondsten verzameld. Met name de 

loden musketkogels en het tinnen bord zijn materiële getuigenissen die tot de verbeelding spre-
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ken. Metalen objecten zijn echter sterk onderhevig aan corrosie. Het tinnen bord is sterk aan-

getast door zogenaamde tinpest waardoor het broos en breekbaar is. Aangeraden wordt deze 

vondsten, en in het bijzonder het tinnen bord, te laten conserveren zodat het ook voor de toe-

komstige generaties behouden blijft.

 

• Door zijn strategische ligging nabij de Dijle, werd het kasteel van Roost ingeschakeld in een bre-

dere verdedigingslinie waarbij ook nog buiten het kasteelterrein verdedigingsstructuren werden 

aangelegd. Een aantal van deze elementen kan door RAAP globaal gesitueerd worden. Indien 

deze gebieden eveneens tot het landinrichtingsproject behoren, kunnen ook hier een aantal ver-

dedigingselementen gereconstrueerd worden. De relatie cultuur en natuur wordt hierbij ook nog 

buiten het kasteelterrein voortgezet.

Figuur 8.5. Het kasteel van Buren in Gelderland is compleet verdwenen. Aan de hand van de archeologische 

opgraving en oude afbeeldingen is een 3D-reconstructie van de 16e eeuwse toestand van het kasteel vervaar-

digd (reconstructie Olav Odé, RAAP Archeologisch Adviesbureau).



RAAP-RAPPORT 2929

Archeologisch onderzoek naar de kasteelsite van Roost

Gemeente Haacht, provincie Vlaams-Brabant

142

8.3.3 Toekomstig onderzoek

Het onderzoek heeft nieuwe informatie over de evolutie van de kasteelsite en de relatie tot het 

landschap opgeleverd. Samen met de oudere onderzoeksgegevens zijn deze in dit werk gesynthe-

tiseerd. Desondanks blijven nog een groot aantal kwesties onopgelost. 

• Het natuurlijke landschap speelde een grote rol bij de inrichting van het kasteelterrein. Toch blijft 

deels onbekend hoe dit landschap in de middeleeuwen er precies uitzag. Ook van de vegeta-

tie in en rondom het kasteelterrein evenals de voedseleconomie is nauwelijks iets bekend. Om 

deze vragen deels te beantwoorden zijn in de buitenste slotgrachten diverse monsters geno-

men. De humeuze oude grachtvullingen zijn immers kansrijk op de aanwezigheid van voedsel-

afval, zaden, pollen, etc.. Ook zaden van bomen van de oude boomgaard die langs deze gracht 

bekend is, kunnen bewaard zijn gebleven. In het huidige onderzoekskader zijn deze monsters 

niet gewaardeerd. Een waardering en eventuele verder analyse van deze monsters kan ruimer 

inzicht geven in het middeleeuwse landschap, de vegetatie (o.m. welk soort boomgaard) en de 

voedseleconomie.

• Uit het onderzoek is gebleken dat de veronderstelde buitengrachten niet de oorspronkelijke bui-

tengrachten van het kasteel zijn. Deze zijn binnen het onderzoeksgebied aangetroffen, hoewel 

het volledige verloop onduidelijk blijft. Indien men deze grachten volledig zou willen reconstrue-

ren of zou willen weten hoe het verloop is, dient een extra onderzoek plaats te vinden. Een com-

binatie van een weerstandsonderzoek en boringen kan dit verloop globaal bepalen. 

• Tijdens het geofysisch- en booronderzoek zijn nog diverse oude grachtvullingen en mogelijke 

grachtrestanten aangetoond. Hun precieze aard, verloop en ouderdom, kan op basis van huidig 

onderzoek niet uitgemaakt worden. Ook de oude verbinding tussen de binnen- en buitengracht 

is nog onduidelijk. Een extra booronderzoek kan van diverse grachtenstelsels meer duidelijkheid 

verschaffen. Meer precieze informatie kan uitsluitend door een gericht proefsleuvenonderzoek 

verkregen worden.

• Het neerhof lijkt doorheen de loop van de tijd diverse aanpassingen gekend. Op basis van het 

geofysisch onderzoek lijken diverse structuren aanwezig, maar het beeld blijft hier vooralsnog 

zeer onduidelijk. Ook zijn langs de randen muren aangetroffen waarvan het verloop, aard en 

datering onduidelijk blijft. Door een gericht booronderzoek kan van de aangetroffen muren het 

verder verloop bepaald worden. De aard van de vagere structuren kan uitsluitend middels een 

proefsleuvenonderzoek bepaald worden.

• Buiten het oude kasteelterrein is nog een restant van een brede muur aanwezig. Deze muur 

is middel booronderzoek deels vervolgd. Ook hier blijft het verdere verloop, de aard en functie 

onduidelijk. Het verder verloop kan deels via booronderzoek bepaald worden. De aard en date-

ring evenals de mogelijke aanwezigheid van nieuwe muren kan uitsluitend door proefsleuvenon-

derzoek bepaald worden.
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• De aanwezigheid van een oudere curtis, die mogelijk aan de oorsprong van het kasteel ligt, kan 

niet bevestigd worden. Duidelijk is wel dat indien aanwezig, deze ter hoogte van het neerhof 

gesitueerd moet worden. De aanwezigheid van dergelijke curtis inclusief het verband met de 

inrichting van het latere kasteelterrein kan uitsluitend middels proefsleuvenonderzoek bepaald 

worden.

• Het onderzoek heeft aangetoond dat het kasteelterrein in de loop der tijd diverse ontwikkelin-

gen heeft gekend. Deze ontwikkelingen zijn nog moeilijk te koppelen aan historische bronnen. 

Een uitgebreid archiefonderzoek naar historische kaarten en naar de kasteelrekeningen kan 

veel informatie opleveren, ook van de bovengrondse structuren waarvan archeologisch weinig 

bewaard is gebleven.241 Door de koppeling van historische met de archeologische en landschap-

pelijke bronnen wordt de herinnering en uiteindelijk de belevingswaarde van het kasteel van 

Roost alleen maar groter.
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Gebruikte afkortingen

AGIV Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

DHM Digitaal Hoogtemodel 

EC Elektromagnetisch inductieonderzoek: ECa metingen

EMI Elektromagnetisch inductieonderzoek

EW Elektrisch weerstandsonderzoek

GPS Global Positioning System

M magnetometrisch onderzoek

-Mv beneden maaiveld

MS Elektromagnetisch inductieonderzoek: MSa metingen

RTS Robotic Total Station

TAW Tweede Algemeen Waterpeil
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Verklarende woordenlijst

Arkeltoren

Een arkeltoren of erkel is een veelhoekig of rond torentje van steen of hout, uitgebouwd aan 

de hoek van een gebouw. De toren was niet vanuit de grond opgetrokken maar uitgekraagd 

langs één of meerdere verdiepingen. De arkel draagt meestal een torenachtige bekroning 

(arkeltoren). De arkeltoren diende oorspronkelijk ter bescherming van een schildwacht. In 

latere tijden hadden de torens vooral een prestigieuze functie. 

anorganisch 

Niet organisch.

antropogeen

Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/veroorzaakt).

artefact

Alle door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen.

beemden

Een afwisseling van sloten en bermen haaks op de oriëntatie van de beek.

dagzomen

Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van zand, klei, 

etc.).

erosie

Verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los materiaal afvoeren. Dit 

vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water.

fluviatiel 

Door rivieren gevormd, afgezet.

glaciaal

a) IJstijd: koude periode uit het Pleistoceen; b) betrekking hebbende op het landijs.

glauconiet

Groen gekleurd mineraal dat ontstaat op de bodem van zeeën (vooral daar, waar de sedimen-

tatie zeer langzaam gaat).

grape

Kookpot van aardewerk, koper of brons, voorzien van drie pootjes en twee oren. De grape is in 

de late middeleeuwen geëvolueerd vanuit de bolvormige kookpot.

Holoceen

Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 9700 jaar voor Chr. tot heden).

horizont

Een bodemlaag waarin zich bepaalde bodemkundige processen afspelen.

in situ

Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, wegge-

gooid of verloren.

interglaciaal

Periode tussen twee glacialen (ijstijden).
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kareeloven

Term die vanaf de Late Middeleeuwen gebruikt werd voor baksteenoven – veelal aangeduid 

als kareelhoven of koreelhoven – en nog lang in gebruik is gebleven. Baksteen werd in de 

Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd ook kareel, quareel, quoreel of koreel genoemd. Kareel is 

afkomstig van het oud-Franse ‘carel’ of ‘quarel’ wat zoveel betekent als vierkante steen, bak-

steen of tichelsteen. 

kartouw

16e/17e-eeuws kanon van gietijzer, soms van gegoten brons, met een relatief korte loop; een 

heel kartouw was een kanon voor kogels van 48 pond, een half kartouw voor kogels van 24 

pond. De halve kartouwen werden het meest gebruikt tijdens een veldtocht. Het was in gebruik 

als vesting-, belegerings-, veld- en scheepsgeschut.

leem

Grondsoort die wordt gekenmerkt door een hoog siltgehalte (bodemdeeltjes tussen 0,002 en 

0,05 mm).

lunet

Klein verdedigingswerk met twee schuine, naar buiten gerichte zijden (facen) veelal in com-

binatie met twee naar achter gerichte zijden (flanken). De keel is open of op een eenvoudige 

wijze afgesloten door een borstwering of een muur met schietgaten. Lunetten kwamen voor als 

buitenwerken van een vesting of als onderdeel van een linie.

ministeriaal

Een ministeriaal was in de Middeleeuwen een persoon van onvrije afkomst aan wie een 

belangrijke post in bestuur en leger werd toevertrouwd.

parement 

Benaming gegeven aan (meestal natuurstenen) gevelbekleding. Het betreft vaak vlakke blok-

ken natuursteen die alleen aan de zichtzijde afgewerkt zijn.

Pleistoceen

Geologisch tijdperk dat circa 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze periode waren 

er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstijden). Na 

de laatste IJstijd begint het Holoceen (ca. 8800 voor Chr.).

poorter

Een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrech-

ten te wonen. 

poortgebouw

Een gebouw dat tot afsluiting, bewaking, verdediging en controle dient op de plaats van de toe-

gang tot een kasteel, stad, etc.

sediment

Afzetting gevormd door het bijeenbrengen van losse gesteentefragmentjes (zoals zand of klei) 

en eventueel delen van organismen. Soms in iets te ruime zin ook gebruikt voor sedentaat 

bestaande uit gronddeeltjes ter grootte van 2 tot 50 m.

stiep

Onderdeel van een fundering, veelal bestaande uit een blok van metselwerk om balken of 

kolommen te ondersteunen.
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Tertiair 

Geologische periode vóór het Pleistoceen (dat samen met het Holoceen tot het Kwartair wordt 

gerekend), circa 65-2,3 miljoen jaar geleden.

weermuur

Ter verdediging aangebrachte buitenmuur van een burcht. Bij cirkelvorming of ovaal verloop 

ook ringmuur genoemd.

Weichselien

Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), circa 120.000-

10.000 jaar geleden.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuren

Figuur 1.1 Ligging onderzoeksgebied (rode lijn); inzet: ligging in België (bron: Nationaal Geo-

grafisch Instituut, 2002).

Figuur 1.2 Het inrichtingsplan van de site van Roost (bron: Nilis (red), 2013).

Figuur 2.1 De diverse onderzoeksmethoden in het onderzoeksgebied (bron Orthofoto: Agent-

schap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)).

Figuur 2.2 Uitvoeren van verkennend booronderzoek in het onderzoeksgebied.

Figuur 2.3. Impressie van het magnetometrisch onderzoek.

Figuur 2.4 Het uitvoeren van het elektrisch weerstandsonderzoek in het onderzoeksgebied.

Figuur 2.5 Impressie van het gravend onderzoek (proefput 3) in het onderzoeksgebied.

Figuur 3.1 Geologische Noord-Zuid doorsnede ter hoogte van het onderzoeksgebied. De terti-

aire afzettingen duiken naar het noorden. In het pleistoceen hebben de rivieren een 

brede geul uitgeschuurd die opgevuld is met dikke fluviatiele en eolische pakket-

ten. Het onderzoeksgebied behoorde tot deze Vlaamse Vallei (deels aangepast naar 

Databank Ondergrond Vlaanderen, Kaartblad 24, profiel 2). 

Figuur 3.2 De Pleistocene en Holocene afzettingen in de omgeving van het onderzoeksgebied 

(bron: Bogemans, 2007).

Figuur 3.3 De diverse bodemeenheden in en nabij het onderzoeksgebied (bron: Baeyens, 1962; 

Baeyens & Scheys, 1960).

Figuur 3.4 Globale cultuurhistorische kaart van Roost en omgeving in de Late Middeleeuwen. 

Figuur 3.5 ‘Leen bij ’t goet ter Hofstat’ omstreeks 1598-1601. Het goed was één van de vele 

hoeves met walgracht in de omgeving van Haacht. De omgrachte hoeve was voor-

zien van een eigen poortgebouw en donjon (bron: K.U.Leuven, Universiteitsarchief, 

Arenbergarchief, nr. 2416, f°218v).

Figuur 4.1 Stenen beeld van Thomas de Plaines, tussen 1470 en 1480 vervaardigd door 

Antoine Le Moiturier (bron: Musée du Louvre/ P. Philibert). 

Figuur 4.2 Weergave van het kasteel van Roost omstreeks 1565-1585 (bron: K.U.Leuven, Uni-

versiteitsarchief, Arenbergarchief, nr. 1044, f°218v).

Figuur 4.3 Geschetste voorstelling van het kasteelvan Roost omstreeks 1596 (bron: 

K.U.Leuven, Universiteitsarchief, Arenbergarchief, nr. 1044, f° 144). 

Figuur 4.4 Veldtocht van Frederik Hendrik door Brabant op 13 mei 1622. In deze ets worden 

ook de taferelen die zich in en nabij Roost hebben afgespeeld door Simon Frisius 

beschreven. Nadat Frederik Hendrik nabij Roost de Dijle was overgestoken, lag 

het hele gebied tussen Leuven, Brussel, Vilvoorden en Mechelen voor hem open, 

getuige de brandende gebouwen in dit gebied (Frisius, 1622; Rijksmuseum Amster-

dam, objectnummer RP-P-OB-79.474).

Figuur 4.5 Uitsnede van de kaart die de loop van de Dijle tussen Mechelen en Werchter aan-

geeft. Deze militaire kaart wordt gedateerd in de 2e helft van de 17e eeuw (bron: 

Algemeen Rijksarchief Brussel, kaarten en plannen, nr. 5812). 
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Figuur 4.6 Uitsnede van de militaire kaart van Haacht en omstreken van ca. 1747. Ten noorden 

en noordwesten van het kasteel zijn langs de Dijle diverse versterkingen aange-

bracht (privécollectie J. Vandesande).

Figuur 4.7 Roost en omgeving zoals afgebeeld op de wandkaart van het Hertogdom Aarschot 

omstreeks 1767 vervaardigd door Jan Baptist Joris (bron: Van Ermen, 1998). 

Figuur 4.8 Uitsnede van de Ferrariskaart uit 1775, Blad Semps (Zemst) 92 (bron: Koninklijke 

Bibliotheek van België e.a., 2009).

Figuur 4.9 Uitsnede uit de kaart van het bevloeiingsgebied tussen Baal en Meerbeek uit het 

begin van de 19e eeuw. De versterkingen van de pont de Ruyst op de rechteroever 

van de Dijle zijn nog herkenbaar (bron: Algemeen Rijksarchief Brussel, kaarten en 

plannen, nr. 5813/E). 

Figuur 4.10 Het kasteel van Roost en omgeving omstreeks het begin van de 19e eeuw zoals 

afgebeeld op de Atlas van de Buurtwegen (bron: Provincie Vlaams-Brabant). Hoewel 

nog steeds gebouwen aanwezig waren, blijkt het kasteel volgens de gelijktijdige Van-

dermaelenkaart al grotendeels vervallen (bron: Agentschap voor Geografische Infor-

matie Vlaanderen (AGIV)).

Figuur 4.11 Omstreeks 1840 zijn geen gebouwen meer aanwezig volgens de kadasterkaart van 

Popp (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)). Wel is 

nog een trapezoïdaal grachtenstelsel herkenbaar. Deze situatie blijft doorheen de 

19e eeuw grotendeels ongewijzigd (bron: Institut Cartographique Militaire, 1880 & 

1894). 

Figuur 4.12 De percelen met betrekking tot de kasteelsite van Roost en de Antitankgracht 

werden in 1998 beschermd als monument.

Figuur 5.1 Het opgravingsteam in 1982 en 1983 (foto dhr. J. Vandesande). 

Figuur 5.2 Het opgravingsplan van het hoofdgebouw; inzet: ligging van de sleuven (deels aan-

gepast naar Verbeeck, 1984). 

Figuur 5.3 Voorbeeld van hoe de ophaalbrug in Roost kan hebben gefunctioneerd. De centrale 

balken van de ophaalbrug waren mogelijk verlengd en voorzien van een tegenge-

wicht. Dit tegengewicht vergemakkelijkte het ophalen van de brug. De nis en de 

kelder boden de balken en het gewicht de ruimte om te bewegen (aangepast naar 

Viollet-le-Duc, 1860). 

Figuur 5.4 Het noordelijke en zuidelijke deel van put 1 doorheen de binnenste slotgracht (deels 

aangepast naar Verbeeck, 1984). 

Figuur 5.5 Historische evolutie van het kasteel van Roost (deels aangepast naar Verbeeck, 

1984).

Figuur 6.1 De globale bodemopbouw in het onderzoeksgebied.

Figuur 6.2 Een groot deel van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door het voorkomen 

van een holoceen veen- en kleipakket (links: put 1). In het zuidoostelijke deel van 

het onderzoeksgebied daarentegen, bevindt glauconiethoudend zand zich nabij het 

maaiveld (rechts: put 3).

Figuur 6.3 Gutsboring in de binnenste slotgracht. Deze gracht werd gedempt met een schoon 

zandpakket. Op de overgang met het onverstoorde glauconiethoudende zand was 

soms nog een dun restant van de oude grachtbodem herkenbaar.
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Figuur 6.4 Overzicht van de zuidoostelijke slotgracht (put 3: profiel 321).

Figuur 6.5 Overzicht van de zuidwestelijke slotgracht (put 5: profiel 531). In tegenstelling tot de 

zuidoostelijke slotgracht is geen duidelijk demppakket herkenbaar.

Figuur 6.6 Overzicht van de houtconstructie in put 3. 

Figuur 6.7 In put 1 is de zuidoostelijke gracht, die nog herkenbaar is in de kadastrale percele-

ring, volledig doorsneden.

Figuur 6.8 Overzicht van profiel 631 (put 6). 

Figuur 6.9 Op de overgang van de buitenste slotgracht en het neerhof werd in put 3 een ijzer-

zandstenen muur aangetroffen (S20). Ten noorden van deze muur bevond zich een 

humeuze ronde verkleuring, mogelijk een restant van een paalkuil (S21).

Figuur 6.10 Overzicht van het sleuvenonderzoek ter hoogte van de poorttoren.

Figuur 6.11 De noordwestelijke torenmuur (muur 1) is overwegend vervaardigd van zandsteen 

(links). In het oosten werd de verbinding (muur 8) met het residentieel gedeelte vrij 

gelegd (rechts).

Figuur 6.12 De zuidoostelijke torenmuur (muur 7) was in tegenstelling tot de noordwestelijke 

torenmuur voonamelijk opgebouwd uit witte natuursteen (boven). Ook hier werd het 

verbindingsstuk (muur 6) met het residentieel gedeelte aangetroffen (beneden). 

Figuur 6.13 In put 7 werd de zuidwestelijke torenmuur (muur 5) vrij gelegd.

Figuur 6.14 De zuidwestelijke torenmuur vormde de ingang van het kasteel (boven). De nis (S 3) 

in deze torenmuur, die mogelijk het draaipunt van de ophaalbrug vormde, werd volle-

dig blootgelegd (onder).

Figuur 6.15 In de proefputten 1 en 2 bleek een oudere greppel aanwezig (S 12). Deze greppel is 

vermoedelijk ouder dan de buitenste slotgracht. 

Figuur 6.16 Overzicht van greppel 24, vermoedelijk van relatief recente ouderdom (19e-20e 

eeuw).

Figuur 6.17 De oude grachtvullingen bevatten veel aardewerk. In put 1 werden in deze vullingen, 

op de overgang van de grachtdemping (links: linksboven), grote fragmenten van een 

16e eeuwse grape met twee oren aangetroffen (vnr. 7). 

Figuur 6.18 Musketkogels aangetroffen in de oude grachtvullingen. Sommige kogels zijn duidelijk 

afgevuurd en tegen harde objecten gebotst, getuige de platte vorm (foto: Restaura-

tieatelier Restaura).

Figuur 6.19 Boven- (links) en onderzijde (rechts) van een tinnen bord, vermoedelijk een zoge-

naamde dobbelier (vnr. 37). Het bord werd aangetroffen in een grachtvulling (put 5) 

met aardewerk uit de periode van de 15e tot en met de 16e eeuw (foto: Restauratie-

atelier Restaura).

Figuur 6.20 Een langvormig bronzen object (vnr. 31) met plaatselijke verdikking bleek na rönt-

genopname te bestaan uit twee geknipte plaatjes die aan elkaar zijn geklonken (foto: 

Restauratieatelier Restaura).
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Figuur 7.1  Ten noordoosten van de Antitankgracht is nog een restant van de noordwestelijke 

(boven links) en noordoostelijke gracht (boven rechts) zichtbaar in het landschap. 

In 2009 werden deze grachten topografisch opgemeten (beneden). Ook op het DHM 

Vlaanderen zijn de grachtrestanten goed herkenbaar (beneden links). Een depres-

sie centraal in het terrein geeft vermoedelijk de ligging van de oude noordwestelijke 

kasteelgracht weer (bron topografische opmeting: Vlaamse Landmaatschappij, 2010; 

bron DHM-gegevens: AGIV).

Figuur 8.1 Globale inrichting van het kasteelterrein van Roost.

Figuur 8.2. Beheerkaart van de site van Roost.

Figuur 8.3 Vergelijking opgravingsresultaten toegangstoren. De funderingsruimte voor een 

eventuele klimtoren is beperkt.

Figuur 8.4 Voorstel tot aanpassing inrichtingsplan van de site van Roost.

Figuur 8.5 Het kasteel van Buren in Gelderland is compleet verdwenen. Aan de hand van de 

archeologische opgraving en oude afbeeldingen is een 3D-reconstructie van de 

16e eeuwse toestand van het kasteel vervaardigd (reconstructie Olav Odé, RAAP 

Archeologisch Adviesbureau).
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Noten

1 
Nilis (red.), 2013.

2 
Zie voor voorbeelden onder meer Van Kempen & Keijers, 2009 en Keijers & Tops, 2011

3 
Nicholls, 2014; zie ook bijlage 2.

4 
Tijdens het veldwerk is in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag het puttenplan aangepast. Hierdoor is de oorspronkelijke geplande put 4 

niet aangelegd en komen te vervallen.

5 
De interpretatie kan na verwerking eventueel gewijzigd zijn waardoor de hier geschetste nummering niet volledig klopt. 

6 
Nationaal Geogra  sch Instituut, 2002.

7 
Dreesen e.a., 2001.

8 
Met name de harde klei van Boom is moeilijk erodeerbaar en heeft mede gezorgd voor een westwaartse ligging. 

9 
Broothaers, s.d.

10 
Bogemans, 2007.

11 
Denis, 1992.

12 
Bogemans, 2007.

13 
Berendsen, 2000.

14 
De Smedt, 1973 & Bogemans, 2007.

15 
De Smedt, 1973. De loopverlegging van de Demer zou te wijten zijn aan de sterke ophoging van zijn zandige bedding, waardoor deze zich ver-

legde naar de lager gelegen vallei van de Dijle. 

16 
De Smedt, 1973 & Bogemans, 2007. De verlegging zou te wijten zijn aan de massale ontbossingen, waardoor in het zuiden veel alluvium en col-

luvium werd aangevoerd. De oude noordelijk loop bestond uit makkelijker erdeerbaar zand wat de verlegging kan verklaren. 

17 
Op historische kaarten zijn nog vele, afgesneden oude meanders van de Dijle te herkennen. Ook uit oude toponiemen komt veelvuldig de bena-

ming ‘oude Dijle’ voor: zie Vandesande, 1985. Behalve natuurlijke verleggingen zijn ook in het relatief recente verleden meanders door de mens 

afgesneden.

18 
Bogemans, 2007.

19 
Baeyens & Scheys, 1960; Baeyens, 1962.

20 
Volgens Vandesande (1984) en Verbeeck (1984) zou de onderzoekslocatie zich bevinden respectievelijk aan de rand en bovenop de subatlan-

tische oeverwal. Uit de quartairgeologische kaart (Bogemans, 2007) blijkt dit echter niet het geval. Vandesande en Verbeeck hebben zich ver-

moedelijk gebaseerd op de doorsnede van De Smedt (1973). Het gaat hier echter om een schematische doorsnede die (met uitzondering van het 

grote inter  uvium van Haacht) geen rekening houdt met de kleinere zandige inter  uvia in de Dijlevallei. 

21 
zie o.m.  guur 4.7

22 
Zie voor de toponiemen uit de 16e eeuw: Vandesande, 1985. 

23 
Baeyens & Scheys, 1960; Baeyens, 1962. Podzolgronden zijn gronden waarin een inspoelingshorizont (B-horizont) voorkomt. In water oplosbare 

mineralen en organische stof, ijzer en aluminium, worden naar beneden verplaatst en vooral in een B- of inspoelingshorizont afgezet.

24 
Van Ranst & Sys, 2000

25 
Het zandsubstraat (s...) zou zich bevinden binnen 75cm -Mv. De bovenliggende holocene Dijleafzettingen kunnen eventueel als oeverafzettingen 

beschouwd worden. Duidelijke oeverwallen, zoals verder oost- en westwaarts van het onderzoeksgebied, zijn echter niet te herkennen mogelijk 

doordat hier een verlaten Demermeander aanwezig was.
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26 
Bodemtype X: duinen.

27 
Het overzicht is zeer globaal en geeft alleen algemene kenmerken van het ‘middeleeuwse’ landschap weer.

28 
Cools, 1969 en Vandesande, 1984. zie ook Claes, 1987.

29 
Vandesande, 1984. Volgens Claes (1987) slaat de benaming op ‘levend bos’ of haag (Claes, 1987).

30 
Een eventuele dries te Haacht is nog herkenbaar in de markt, in het verleden aangeduidt als ‘plaetse’ (Vandesande, 1985). Al op de oudste afbeel-

ding van Haacht in 1570 is hier nabij de kerk een plein herkenbaar. De benaming ‘dries’ kan ook nog andere betekenissen hebben. Mogelijk ver-

wijst het oorspronkelijk naar het drieslagstelsel. Van de oorspronkelijke betekenis ‘braak liggend land’ zijn mogelijk de andere betekenissen van 

dries ‘huisweide’, ‘gemeenschappelijke weide’, ‘grond van slechte kwaliteit’ en ‘dorpsplein’ afgeleid (de Vos, 1978). 

31 
Zie Renes, 1988. Op de oudste afbeelding van Haacht in 1570 komen bij het afgebeelde plein diverse wegen samen. Één van deze wegen 

noemde vanouds de Vekestraat, mogelijk verwijzend naar een oude veedrift. 

32 
Van de  uviatiele gronden zijn de oeverwallen sporadisch in gebruik als akker, maar ook grote delen van de verder van de Dijle gelegen vrucht-

bare leemgronden (bodemtype: Adp). 

33 
De lemige  uviatiele afzettingen zijn van nature zeer vruchtbaar. Bovendien kunnen ze bij nieuwe overstromingen van een nieuwe dek vruchtbaar 

slib voorzien worden; het weide-braakstelsel hoeft op deze gronden niet van toepassing te zijn geweest.

34 
Minnen, 2005. 

35 
Gysels, 1993.

36 
Baeyens & Scheys, 1960; Baeyens, 1962. 

37 
Vandesande, 1985.

38 
Zo lag ten noorden van het onderzoeksgebied, direct ten noorden van de Dijle, de zogenaamde Kerkbeemd (Vandesande, 1985). Het belang 

van de gras- en hooilanden komt mede tot uiting bij de beschrijving van Roost met zijn aanhorige gronden en tienden in 1369 (Verbeeck, 1984). 

In deze beschrijving worden met name zogenaamde eeuselen beschreven. Deze benaming is vooral van toepassing op natte, veelal drassige 

weiden en slechts deels op akkerland en bos. Ook de benaming bruel (omheinde weide) en ham (nabij een afgesloten bocht van de Dijle) duiden 

op het bezit van graslanden en natte gronden, wat gezien de landschappelijke situatie niet verwonderlijk is. Slechts enkele bloccen (vooral 

van toepassing op de akkerlanden) worden genoemd en deze lagen in de directe nabijheid van het kasteel, hoogstwaarschijnlijk op de hogere 

dekzandrug. 

39 
De aanwezigheid van kleinere sloten in de natte gebieden komt vanaf de Volle Middeleeuwen volop voor. Ook is bekend dat in deze periode 

grotere beken over grote afstanden werden aangelegd of omgeleid. In hoeverre de Binnenbeek een natuurlijk verloop kent en in hoeverre antro-

pogeen is niet bekend. Alleszins lijkt de beek ter hoogte van het centrum van Haacht gegraven, waarschijnlijk al in de Middeleeuwen om het dorp 

van stromend water te voorzien. 

40 
Vandesande, 1985.

41 
In de Middeleeuwen werden de wanden van de gewone huizen, woonvloeren en ovens gemaakt van leem.

42 
Verbeeck, 1984. Careelovens zijn ovens waar stenen werden gebakken. ‘Careelovens’ waren in de 18e eeuw nog steeds aanwezig (Cools, 1969).

43 
Minnen, 2005.

44 
Het slingerend patroon is nog steeds herkenbaar in het huidige wegenstelsel. De huidige weg Wilde Heide wordt in de beschrijving van Roost met 

zijn aanhorige gronden en tienden in 1369 al vermeld als die strate te wiele (Verbeeck, 1984).

45 
Cools, 1969 & Vandesande, 1984. De naam Hansbrug is waarschijnlijk afgeleid van de naam Hamsbrug waarbij de naam Ham verwijst naar een 

bocht van de Dijle (Cools, 1969).

46 
De door landschappelijke omstandigheden ideale noord-zuid verbinding verklaart waarschijnlijk ook waarom Haacht precies op deze locatie is 

onstaan. Deze weg noemde in het verleden de Heerstraat (Vandesande, 1985). Grote verkeerswegen werden heel dikwijls met de namen heer-

weg, heerstraat of heerbaan aangeduid. Anderzijds kan de naam ook afkomstig zijn van een zogenaamde heerdstraat, een weg waarlangs de 

herder (heerd) zijn kudde drijft. Op de Wielheide, waar deze benaming ook voorkomt, lijkt vooral deze laatste betekenis van toepassing.

47 
Cools, 1969 & Caes, e.a., 1990.
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48 
De diverse verdedigingselementen waren niet vanaf het ontstaan al allemaal en overal aanwezig. Zo werd de donjon op hoeve Ter Hofstad pas in 

de loop van de 15e eeuw aangelegd (Caes, e.a., 1990.). Ook elders komen dergelijke omgrachte hoeves voor. 

49 
Zie ook Caes e.a., 1990.

50 
Hein Jongbloed stelt dat het centrale gezag nog wel sterk was. Deze theorie is echter niet algemeen aanvaard.

51 
In de nabije omgeving waren ondermeer de kastelen van Rotselaar en Wezemaal aanwezig (zie o.m. Keijers & Tops, 2011). Ook wordt melding 

gemaakt van een mogelijke mottekasteel nabij de Laak in Tremelo (Minnen, 2006).

52 
Vandesande (1984) verwijst naar de toponiemen ‘borgstadt’ en ‘oude burcht’ die hij localiseert ten noorden van het onderzoeksgebied in de Dijle-

vallei nabij de Hansbrug. De versterking, gezien de ligging waarschijnlijk een motteversterking, zou oorspronkelijk gelegen zijn ten zuiden van de 

Dijle. Door een verplaatsing van de rivier in de loop van de 12e en 13e eeuw kwam de versterking echter ten noorden van de rivier te liggen. Het 

verdwijnen van de oude versterking zou tevens in chronologisch verband staan met de stichting van de kasteelsite van Roost.

53 
De ligging aan de brede, natte Demervallei verklaart mogelijk ook de naam Roost. Deze naam zou afgeleid zijn van’Raus’ (riet), wat voorkomt in 

lager gelegen vochtige terreinen (Cools, 1969 & Verbeeck, 1984). 

54 
Medeling B. Minnen en Verbeeck, 1984: ...ende die moele die wj staende hebben inden gherichte en prochie van haegt mitten winde.... Ook in 

1256 wordt al een molen vermeld te Roost (...et molendinum ibidem..: Verbeeck, 1984.) maar de ligging van deze molen is onduidelijk. 

55 
zie  guren 4.6 en 4.7. Volgens Vandesande (1985) zou de windmolen ten westen van het kasteel van Haacht hebben gelegen. Hier situeert hij het 

toponiem molenberg dat wijst op een kunstmatige verhoging waarop de molen heeft gestaan. Ook in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) 

wordt de molen hier gesitueerd. Kaarten uit de 18e eeuw duiden echter op een kunstmatige verhoging ten zuidoosten van de kasteelsite. 

56 
Deze geschiedenis is hoofdzakelijk gebaseerd op de publicaties van Cools (1969), Vandesande (1984) en Verbeeck (1984). Voor verdere verwij-

zingen en archiefbronnen zie deze publicaties.

57 
Van Ermen, 1998: De hertog verkreeg het graafschap Aarschot tussen 1155 en 1179.

58 
Van Ermen, 1998.

59 
Volgens Cools (1969) wordt al in 1234 ‘Walterus miles Rost’ genoemd. 

60 
Volgens Cools (1969) was Oda de enige erfdochter van de heerlijkheid Roost. Zij huwde omstreeks 1230 met Waleter, zoon van Walter van Rij-

menam. Deze Walter van Roost wordt vermeld als Walter van Rijmenam.

61 
Cools (1969) vermoedt dat Oda wel tot de adel behoorde. Walter van Roost verkreeg een deel van zijn Haachtse goederen van Egidius Berthout 

(Vandesande, 1984). Hij was een getrouwe (  deles) van de hertog van Brabant en hield waarschijnlijk zijn goederen in leen van de Heren van 

Rotselaar (Van Ermen, 1998).

62 
Volgens Van Ermen (1998) droeg Walter zijn goederen al in 1240 over aan de hertog van Leuven die ze als allodia aan de abdij van Villers 

schonk.

63 
Een dubieuze bron vermeldt “vers l’an 1300... Henry de Rotselare sire de Roost...” (Vandesande, 1984). Cools (1969) vermeldt een Henricus 

Roestii in 1385. Het gebrek aan archieven over Roost, terwijl er vele archieven over Haacht in deze periode bekend zijn, schrijft Vandesande 

(1984) toe aan het feit dat de heren van Rotselaar hun goederen te Roost als een enclave binnen Haacht bestuurden.

64 
In dit document, een rentevestiging door Jan, heer van Rotselaar, ten voordele van Janne van Pollanen met als onderpand de Rotselaarse bezit-

tingen te Haacht wordt het kasteel van Roost voor het eerst vermeld.

65 
Volgens Verbeeck (1984) was deze heerlijkheid onafhankelijk van de heren van Rotselaar, terwijl Vandesande (1984) aangeeft dat deze heerlijk-

heid nog steeds niet volwaardig en onafhankelijk was aangezien Hendrik Roost in leen hield van zijn broer. Mogelijk is er hier een verschil in bete-

kenis van de term onafhankelijkheid. 

66 
Minnen, 2005.

67 
Vandesande, 1984. Hoe de heerlijkheid Roost precies terug in het bezit kwam van Johanna van Rotselaar is nog onduidelijk. Dat Hendrik de heer-

lijkheid Roost in leen hield van zijn broer Jan IV, heeft hier waarschijnlijk wel mee te maken.

68 
Cools, 1969.

69 
Butkens, C. [1590-1650], 1726; De Cantillon, 1770.
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70 
zie ook 3.4.5 en 3.4.7

71 
Vandesande, 1984.

72 
zie 3.4.6.

73 
Mottekastelen waren meestal voorzien van een neerhof waar het boerenbedrijf plaatsvond. Na het verdwijnen van een versterking bleef het neer-

hof dikwijls nog in bedrijf. In een acte uit 1369 waar de bezittingen van de Rotselaarse heren te Haacht worden beschreven, en die waarschijnlijk 

behoorden tot Walter van Roost (Vandesande, 1984), staat een weide genaamd ‘oude burcht’ bij de bezittingen vermeld. Waarschijnlijk was deze 

versterking met eventueel neerhof al verdwenen. De molen van Walter lijkt bovendien sterk op de latere windmolen langs de site van Roost, maar 

zoals vermeld blijft de ligging van deze oudste molen onduidelijk.

74 
Cools, 1969, Vandesande, 1984 & Verbeeck, 1984.

75 
Gezien de algemene ontwikkeling van kastelen waren zowel het neerhof of voorburcht als het daadwerkelijk kasteel omgracht.

76 
De precieze localisering van deze goederen is niet bekend. Op basis van de toponiemische kaart van Haacht (Vandesande, 1985) lijken de goe-

deren vooral ten noorden en oosten van de kasteelsite te liggen, waarbij enkele zelfs op enige afstand. Opmerkelijk is de naam Achterhof wat 

mogelijk slaat op een stuk achter het kasteel.

77 
Vandesande, 1984.

78 
Vandesande, 1984.

79 
In 1499 wordt nog de molenhuyse vermeld (Vandesande, 1984).

80 
Vandesande, 1984.

81 
Divaeus, 1564-1565. Divaeus vermeldt ook dat een lid van het Leuvense garnizoen, Jan van der Elst, ervan beschuldigd werd het slot in handen 

van de vijand te willen spelen en hiervoor gevierendeeld werd.

82 
Verbeeck, 1984. Volgens Vandesande (1984) zou Divaeus ook vermelden dat bij de belegering van Roost 2 muren van de poorttoren werden 

verwoest. Verbeeck ontkent dit echter. Mogelijk heeft Vandesande dit verband zelf gelegd op basis van de opgravingsresultaten.

83 
Vandesande, 1984.

84 
Butkens, C. [1590-1650], 1726; De Cantillon, 1770. In de 16e eeuw was een Nicolas van Grave magistraat in Leuven (Butkens, C. [1590-1650], 

1724). In 1533,1535, 1537 en 1539 was een Nicolas van Grave hier zelfs burgemeester (Butkens, C. [1590-1650], 1726; De Cantillon, 1757). Het 

is onduidelijk of het hier dezelfde persoon betreft en of het om de heer van Roost gaat.

85 
Butkens, C. [1590-1650], 1726; De Cantillon, 1770; Cools, 1969.

86 
Cools, 1969, Vandesande, 1984 en Verbeeck, 1981; De van Oyenbrugge’s hadden al sinds het einde van de 16e eeuw een beheerder van de 

hoeven op het neerhof te Roost nl. casteleyn Jan of Hans Daemps (Cools, 1969). Ook in 1663 is bekend dat pachter Joos Pauwels het domein 

bewoonde. Van 1671 tot 1691 was Jan Derboven, ...pachter op het Casteel van Roost. De gronden van de baronnie van Roost brachten in 1686 

meer op dan deze van alle Haachtse boeren en (Haachtse) windmolen samen (Vandesande, 1984). Na de dood van Jan Derboven in 1691 werd 

Abraham Goltfus rentmeester:..drossardt der baenderije van Roost...(Vandesande, 1984 & Verbeeck, 1984). 

87 
Butkens, C. [1590-1650], 1726; De Cantillon, 1770. De verkoop in 1695 werd blijkbaar gedaan aan Jean Maubeuge (Vandesande, 1984 & Ver-

beeck, 1984). Mogelijk vertegenwoordigde hij Nicolas Blanche.

88 
Zie Cools (1969) voor een overzicht van de diverse domeinbeheerders.

89 
Bij het overzicht van de diverse eigenaren zijn er verschillen tussen de opsomming van Cools (1969) en Vandesande (1984). Cools (1969) over-

zicht lijkt iets vollediger weergegeven aangezien zijn gegevens overeenstemmen met de historische bronnen aangedragen door dhr. Daniel JSM 

Peeters (www.genealogieonline.nl). 

90 
Verbeeck,1984.

91 
Volgens Cools (1969) was van 1753 tot 1754 eerst nog Petrus broer, Charles Alexandre Michel van Herckenrode heer van Roost. Pas na diens 

dood in 1754 erfde zijn zoon Carolus de heerlijkheid.

92 
Cools, 1969.
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93 
In 1780 was Jan Verhagen rentmeester van Roost (Cools, 1969 & Vandesande, 1984).

94 
Nijsen & Van Laere, 2005.

95 
De hertogen de Croy kwamen vanaf 1515 in het bezit van het Land van Rotselaar. Karel de Croy liet uitvoerig gedetailleerde plannen maken van 

zijn leen- en cijnsgoederen. Ondanks dat de heerlijkheid Roost niet tot deze goederen behoorden, werden toch tekeningen van het kasteel ver-

vaardigd (Vandesande, 1984; Verbeeck, 1984). 

96 
K.U.Leuven, Universiteitsarchief, Arenbergarchief, nr. 1044, f° 218v. De gebruikte kleuren op de waterverftekening geven een indicatie van het 

gebruikte materiaal (bijv. rood: baksteen).

97 
Opmerkelijk is dat langs de randen van het neerhof en eveneens langs (het grootste deel van) de buitenzijde van de buitengracht zwarte punten 

staan afgebeeld. Aan de randen van het derde eiland en langs de buitengracht hier zijn deze niet aanwezig. Mogelijk wordt hiermee een oeverbe-

schoeiing of oeverbegrenzing aangeduid maar dit is allesbehalve duidelijk.

98 
Volgens Vandesande (1984) gaat het om een stenen boogbrug. Wij zijn gezien de bruine kleur van de brug, net als Verbeeck (1984), eerder 

geneigd de aanwezigheid van een houten boogbrug te volgen.

99 
Volgens Vandesande (1984) was al in 1467 een poortgebouw aanwezig.

100 
Aan het einde van de 16e- begin 17e eeuw worden te Roost de grote en de kleine hoeve vermeld (Cools, 1969).

101 
Vanaf de 16e eeuw was de toegang tot het ridderschap voor de adel in veel regio’s afhankelijk van het bezit van een representatief versterkt huis. 

Hoe deze huizen er precies moesten uitzien varieert maar een gracht en soms ook opgetogen bruggen waren een vereiste (Hupperetz e.a.(red.), 

2005; Janssen e.a., 1996). Vaak is ook een voorhof een vereiste.

102 
Zie 4.2.3.

103 
K.U.Leuven, Universiteitsarchief, Arenbergarchief, nr. 1044, f° 144.

104 
Zie Verbeeck, 1984: ...aen den bourgaugnons gelegen hebbende opt slot van Roost..; ...de soldaten van Roost...; een casteel van Roest daerop 

garnisoen es liggende...

105 
Volgens Frisius (1622) was het leger 33 compagnieën (ca. 3300 à 5000) ruiters en 2300 man voetvolk sterk; volgens een bron in het archief van 

het Vrouwenpark bestond het leger uit 2000 ruiters en 3000 man voetvolk (Cools, 1969; Vandesande, 1984; Verbeeck, 1984). Uit een militaire 

kaart uit de 2e helft van de 17e eeuw wordt aangegeven dat Frederik Hendrik nabij de Waelhemhoeve, ten westen van de Hansbrug, de Dijle 

overstak (zie verder: kaart van de loop van de Dijle: 1622 -1700).

106 
Frisius, (1622) vermeldt dat bij de ‘tocht’ vertrokken werd met ondermeer drie halve kanonnn en kogels van 24 pond schietende. De drie halve 

kanonnen slaan waarschijnlijk op zogenaamde halve kartouwen. Deze kanonnen werden het meest gebruikt tijdens veldtochten en schoten 

kogels van 24 pond af. Hoewel Frisius (1622) meldt dat er 54 schoten werden afgeschoten, werden volgens de bron in het archief van het Vrou-

wenpark 60 schoten gelost: ..schietende wat dan tsestich scheuten.. (Cools, 1969; Vandesande, 1984; Verbeeck, 1984).

107 
Frisius, 1622.

108 
Butkens, C. [1590-1650]

109 
Het feit dat de Staatsen de rivier al waren overgestoken en het feit dat het neerhof werd verwoest, duidt mogelijk op een belegering vanuit de dro-

gere west- en/of zuidzijde.

110 
Verbeeck, 1984.

111 
Algemeen Rijksarchief Brussel, kaarten en plannen, nr. 5812; Vandesande (1984) die naar de kaart verwijst, dateert de kaart in de 2e helft van 

de 16e eeuw. Vermoedelijk bedoeldt hij de 17e eeuw aangezien op de kaart verwezen wordt naar het jaar 1622. De kaart dateert mogelijk tussen 

1622 en 1686 aangezien het kerkje van Weerde (Weert) bij Aarschot nog wordt weergegeven terwijl deze in 1686 werd gesloopt. Het kerkje kan 

anderzijds ook nog getekend zijn toen het al afgebroken was.

112 
Baron d’Espagnac, 1747. Jean Baptiste Joseph De Sahuguet d’Amarit d’Espagnac behoorde tot het Franse kamp en was bovendien historicus en 

vriend van Maurice van Saxen, aanvoerder in het Franse leger .

113 
Baron d’Espagnac, 1747. 

114 
Baron d’Espagnac, 1748.
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115 
Baron d’Espagnac, 1748. De werkzaamheden werden uitgevoerd wegens troepenbewegingen van de gallieerden op 2 mei 1747. Op geschikte 

plekken tussen Werchter en Mechelen werden versterkte bruggen gebouwd. Loodrecht en parallel op de Dijle werden ‘communicaties’ gemaakt 

zodat men zich in de strijd kon formeren. Verder vermeldt Baron d’Espagnac dat hagen en struiken langs de rechterzijde van de Dijle werden 

vernietigd. De artillerie werd in 3 divisies langs de Dijle geposteerd: het rechtse in Wakkerzeel, het middelste in Haacht en het linkse dicht bij 

Mechelen.

116 
Droite du camp de Malines pris par l’infanterie de l’Armée du Roi le 28 may 1747, lorsque l’Armée des Alliés vint camper entre les deux Nethes sa 

droite à Lier sa gauche à l’hauteur d’Hyteghem. Pour Servir a l’histoire du Maréchal, Comte de Saxe, n°14, 2e volume, 1747. De militaire kaart lijkt 

de werkzaamheden die Baron d’Espagnac vermeldt, weer te geven. De loodrecht en parallel met de Dijle vermelde ‘communicaties’ en de ver-

sterkte bruggen zijn zichtbaar op de kaart. Er waren volgens de militaire kaart op het grondgebied van Haacht ook nog twee versterkte bruggen bij 

Keerbergen en Nynde aanwezig. Baron d’Espagnac vermeldt ondermeer het oprichten van een kamp tussen Rotselaar en Mechelen (16 mei) en 

de troepenbewegingen van de geallieerden op 25 mei 1747 die de aanleiding van de kaart vormden.

117 
Aan de waterregulering van het grachtenstelsel werd de grootste aandacht besteed. Hoewel de verbindingen tussen binnen- en buitengracht 

verdwenen lijken, zijn deze waarschijnlijk vervangen door stenen of houten goten. Deze komen veelvuldig voor bij kastelen (zie ondermeer Van 

Kempen & Keijers, 2009; Keijers & Tops, 2011).

118 
In 1596 wordt alleen nog het toponiem molenberg gebruikt (Vandesande, 1984).

119 
Op de militaire kaart zijn diverse hoogte langs de Dijle aangeduid onder meer nabij de Beshemhoeve en ten oosten van kasteel Hollaken. Een 

militaire functie van deze ‘heuvels’, al of niet molenberg(en), is plausibel. In con  ictsituaties waren molens of molenbergen uitstekend geschikt als 

waarnemingspost, communicatiemiddel, merkpunt voor de artillerie en oriënteringspunten.

120 
Cools, 1969.

121 
van Ermen, 1998: de kaart van Rotselaar (waartoe ondermeer Haacht behoorde en ook Roost staat afgebeeld) was afgewerkt in 1767. 

122 
Cools (1969) vermoedt dat het kasteel al grotendeels vervallen was na de belegering in 1622. Dit valt echter niet op te maken uit de afbeelding.

123 
Het was belangrijk dat de slotgrachten altijd voldoende water bevatten. Bij ieder kasteelterrein was de waterregulering van de slotgrachten dan 

ook van groot belang. Hieraan werd veel aandacht besteed, ondermeer door het aanleggen van sluizen, houten goten en sloten. 

124 
De aanwezigheid van een hogere, oude heuvel zoals een Molenberg is bijgevolg plausibel. Een molenberg wordt bovendien vermeldt in de acte 

van 1753.

125 
Koninklijke Bibliotheek van België e.a., 2009.

126 
De wal is volledig opgenomen in het akkerperceel, waardoor deze mogelijk al niet meer gebruikt werd.

127 
Algemeen Rijksarchief Brussel, kaarten en plannen, nr. 5813/E; De datering van de kaart is onduidelijk maar vermoedelijk uit het begin van de 19e 

eeuw (Vandesande, 1984 en mededeling B. Tops).

128 
De gebouwen op het neerhof worden op latere kaarten nog afgebeeld. Verder is ook de ingang tot het kasteelterrein allesbehalve 

waarheidsgetrouw.

129 
Door kunstmatig gebieden te bevloeien met beek- en rivierwater verkreeg men goede graslanden (zogenaamde vloeiweiden). Het is echter ondui-

delijk of dit hier ook van toepassing was aangezien de term bevloeingsgebied ook werd gehanteerd voor de nattere gronden. In militair opzicht 

waren het ook de gebieden die makkelijk onder water gezet konden worden.

130 
Provincie Vlaams-Brabant (Atlas Buurtwegen); Agentschap voor Geogra  sche Informatie Vlaanderen (AGIV; Kaart Vandermaelen)

131 
Volgens Vandesande (1984) werd het gele zand voor de demping in de omgeving gedolven.

132 
Verbeeck, 1984; Vandesande, 1984.

133 
Verbeeck, 1984; Vandesande, 1984.

134 
Verbeeck, 1984; Vandesande, 1984.

135 
Verbeeck, 1984.

136 
Agentschap voor Geogra  sche Informatie Vlaanderen (AGIV).

137 
Koninklijke Bibliotheek van België: afdeling kaarten en plannen.
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138 
Vanden Bruel, 1861. Tijdens de beschrijving van Vanden Bruel was het kasteel al afgebroken waardoor het onduidelijk blijft in hoeverre de 

beschrijving daadwerkelijk klopt. Van den Bruel had mogelijk bronnen van mensen die het kasteel nog hebben gekend. Interessant is de vermel-

ding van dry bergen. Hoewel dit aantal mogelijk overdreven is, doet het denken aan de berg (molenberg?) ten zuiden van het kasteel en nog zicht-

baar in de 18e eeuw. Of met de dijk de wal ten noorden van de Dijle wordt bedoeld (Ferraris) is niet zeker. Op latere kaarten blijkt ook ten zuiden 

van de Dijle een dijk op de overgang naar de oude Dijlegeul aanwezig. 

139 
Institut Cartographique Militaire, 1880 & 1894.

140 
De Borgher, 1991; Cannaerts, 1992 & 1993.

141 
Mondelinge mededeling buurtbewoners. Bij de opvulling van de meest westelijke gracht zou ook veel puin en overig afval gestort zijn.

142 
Vlaamse Landmaatschappij, 2010.

143 
Verbeeck, 1984; Vandesande, 1984.

144 
De ligging en oriëntatie van deze sleuven binnen het kadastrale perceel verschilt op de tekeningen van Vandesande (1984) en Verbeeck (1984). 

Het verschil loopt op tot ca. 10m.

145 
Vandesande (1984) geeft aan dat hier wel een oudere fundering aanwezig was. Verbeeck (1984) ontkent dit echter.

146 
Volgens Vandesande (1984) bestond de ijzerzandsteen deels uit afbraakmateriaal, mogelijk gerecupereerd van de oudere burcht nabij de Dij-

leovergang. Aangezien de verschijning van deze oude versterking onbekend blijft en de bouwers van het kasteel een ijzerzandsteengroeve in hun 

bezit hadden, blijft dit hypothetisch.

147 
Ook de verschijningsvorm van de plinten was verschillend. De steunberen bleken gebouwd op zes plinten terwijl muur 2 rustte op een dubbele 

plint (Verbeeck, 1984).

148 
De datering is gebaseerd op het aardewerk dat hier werd opgegraven (Verbeeck, 1984).

149 
Hoewel niet de volledige binnenkoer is opgegraven, lijken geen tegenhangers van de basementen aanwezig. De doorgang op bogen lijkt dus 

relatief smal. Indien daadwerkelijk een bredere vleugel aanwezig was, dient de ca. 10 m brede overspanning centraal op een andere manier zijn 

vervaardigd.

150 
Afmetingen op basis grondplan Verbeeck (1984).

151 
De plinten hadden dezelfde kenmerken en afmetingen als deze van de weermuur. Ook de regelmatig gezaagde parementstenen hadden dezelfde 

afmetingen en waren op dezelfde bouwwijze geconstrueerd. De binnenzijde en kern bestonden uit onregelmatige, op elkaar gestapelde ijzerzand-

stenen met mortel verbonden. 

152 
Mede op basis van de dikkere muren verwijst Vandesande (1984) op de militaire eigenschappen van de toren. In combinatie met residentiële 

eigenschappen spreekt hij van een poortdonjon. Verbeeck (1984) argumenteert dat deze toren nooit op zichzelf heeft gestaan en spreekt dan 

ook liever van een poort- en toegangstoren. Bovendien hebben dergelijke donjons (met militaire eigenschappen) over het algemeen veel dikkere 

muren.

153 
Vandesande (1984) denkt dat de muurstukken later (na 1506) dan de binnenmuren zijn opgericht. 

154 
Vandesande (1984) beschouwt de muur als behorend tot de oudste bouwfase. Verbeeck (1984) denkt dat deze eerder tot een latere fase behoort, 

waarbij gebruik gemaakt werd van recuperatiemateriaal.

155 
Kastelen in natte context werden vaak gefundeerd op houten heipalen (zie o.m. van Kempen & Keijers, 2009). Anderzijds kwamen ook tijde-

lijke constructies voor bijvoorbeeld om water tegen te houden of houten werkvloertjes. Recent werden nog bij onderzoek in kasteel Schaesberg 

(Nederlands Limburg) restanten van een dergelijk werkvloertje terug gevonden (Keijers, in prep.)

156 
De geschetste ontwikkeling verschilt deels naargelang Vandersande (1984) en Verbeeck (1984). Hier wordt grotendeels de ontwikkeling van Ver-

beeck gevolgd, soms met enige nuance of aanvullingen.

157 
Janssen e.a., 1996; Hupperetz e.a., 2005. 
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158 
Vandesande (1984) en Verbeeck (1984) geven aan dat de militaire functie van het kasteel zo goed als ‘nihil’ was. Enige nuance is hier wel op zijn 

plaats. Vierhoekige kastelen werden door de grote landheren primair in de Nederlanden geïntroduceerd vanuit een militaire functie. Vanaf het 

einde van de 14e eeuw werd het vuurgeschut echter zeer effectief en werd de militaire functie zonder aanpassingen zeer beperkt (Janssen e.a., 

1996). Hoewel voor de hoge adel de residentiële functie voorop stond, lijkt aanvankelijk het kasteel van Roost op basis van zijn strategische lig-

ging en de 14e eeuwse vermelding van een singhele (weermuur maar mogelijk ook wal) een zeer beperkte militaire functie te hebben. Het valt 

bovendien niet uit te sluiten dat ook rondom het kasteel, bijvoorbeeld op het neerhof, nog enige beperkte versterkingen voorkwamen.

159 
De tweede fase overlapt volledig de eerste fase maar bestrijkt een grotere periode. Verbeeck (1984) laat deze twee periode eindigen in 1488 met 

een mogelijke belegering van het kasteel tijdens de Vlaamse Opstand. Gezien de onduidelijke dateringen houden wij liever een algemene perio-

disering aan. Indien alsnog een preciezere einddatering gewenst is, zou op basis van de aangetroffen sporen een einddatering in 1466, het einde 

van de Rotselaarse periode, een meer logische keuze zijn.

160 
De heren van Rotselaar bezaten een ijzerzandsteengroeve. Er mag aangenomen worden dat zij deze stenen bij de bouw hebben gebruikt. Ver-

moedelijk is het aangetroffen gebouw, dat een gelijkaardige omtrek had als het hier later opgerichte noordwestelijke vertrek, al relatief snel na de 

bouw van de weermuur gebouwd (Verbeeck, 1984). 

161 
Uit het onderzoek naar de nabijgelegen kasteelsite van Wezemaal kon aangetoond worden dat in de 15e eeuw nog steeds gebouwen in vakwerk 

aanwezig waren (Keijers & Tops, 2011). Nochtans behoorden de heren van Wezemaal, net als de heren van Rotselaar, tot de hoge Brabantse 

adel.

162 
Janssen e.a., 1996; Hupperetz e.a., 2005. 

163 
Janssen e.a., 1996.

164 
De veelvuldig gebruikte Balegemse steen (ook Ledesteen of Gentse steen genoemd) is een geelbruine (of zacht gele) kalkhoudende zandsteen, 

die in de kern groen tot blauwachtig bruin van kleur is. Hij is afkomstig uit Oost-Vlaanderen (Balegem, Lede of Impe). In de Brabantse gotiek, die 

zijn bloeitijd in de 15e en begin 16e eeuw kende, was het dé uitgelezen steen waarin vele sierlijke bouwelementen werden uitgevoerd. Ook op de 

16e eeuwse waterverftekening zijn op de zuidwestelijke vleugel kenmerken van de Brabantse gotiek herkenbaar. 

165 
Vandesande (1984) geeft aan dat de herstellingen het gevolg zijn van een belegering in 1488. Verbeeck (1984) sluit dit niet uit maar geeft aan, 

mede door de onzekerheid van grote beschadigingen, dat sommige onderdelen mogelijk gewoon aan vervanging toe waren. Hij situeert de 3e 

fase op basis van de grote bloei van Roost in de periode 1488-1525. Vandesande (1984) beschouwt de 3e bouwfase tussen 1490 en 1506 waarbij 

de toegangstoren en aangrenzende weermuur werden hersteld en residentiele gebouwen werden opgetrokken.

166 
Verbeeck, 1984.

167 
Vandesande (1984) geeft een andere 4e fase als Verbeeck (1984). Vandesande beschouwt de 4e fase als verbouwingen aan de binnenzijde van 

de poorttoren die na 1506 hebben plaatsgevonden. Verbeeck (1984) vermoedt echter dat deze herstellingen gelijktijdig zijn met de bouw van de 

binnenmuren 9 en 10. De herstellingen aan de weermuur en de bouw van basementen behandeld Vandersande niet. 

168 
In de periode 1565-1585 is de vleugel op de gedetailleerde waterverftekening nog niet herkenbaar. Vanaf het begin van de 17e eeuw lijkt ander-

zijds de vleugel wel afgebeeld (zie hoofdstuk 4).

169 
De Ferrariskaaart lijkt globaal de kasteelvormen goed weer te geven. Zo worden diverse kastelen met binnenkoer afgebeeld. Ook bij het kasteel 

van Roost wordt de uitspringende poorttoren duidelijk aangegeven. Het blokvormige karakter van het kasteel op deze kaart kan mogelijk te wijten 

zijn aan het feit dat de binnenkoer bijna volledig overdekt was. Ook op de wandkaart van het Hertogdom Aarschot (ca. 1767) lijkt een symmetri-

sche noordwestvleugel aanwezig waarbij net als bij de zuidoostvleugel, arkeltorens op de hoeken zijn aangebracht.

170 
Zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving van de toegepaste technieken. Vooral het gebruik van non-destructieve technieken stond voorop (zie ook 

bijlage 2). Op de kaartbijlage 1 worden de resultaten van het geofysisch onderzoek in combinatie met het booronderzoek weergegeven. Om 

aan te sluiten met het rapport kan de interpretatie en nummering op deze kaarten deels verschillen met deze in bijlage 2. Voor de meetwaarde-

legende van het geofysisch onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2. 

171 
Een meer nauwkeurige ouderdom van het klei- en veenpakket blijft onbekend. Mede ten behoeve hiervan is in put 6 van deze lagen een monster 

genomen (M1).

172 
Zoals later zal blijken, zijn ook de slotgrachten opgevuld met zeer schoon zand. Anderzijds kunnen zich in Dijleafzettingen vanaf de Late Middel-

eeuwen eveneens puinfragmentjes bevinden. 

173 
Ook Verbeeck (1984) geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het kasteel bestaat uit glauconiethoudend zand. 

174 
Op de bodemkaart staat dit gebied aangegeven als groeve (Baeyens, 1962). 
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175 
Door de nog hogere ligging van het gebied ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, was het bijgevolg geschikt voor de oprichting van een wind-

molen. Cools (1969) vermeldt dat in deze omgeving nog lang zand en plaggen werden gestoken. Mogelijk is ook de aangetroffen verstoring hier 

aan te wijten. 

176 
Een hoger puingehalte nabij de ingang is gezien de eeuwenoude toegang naar het kasteel niet zo verwonderlijk. Hier kunnen mogelijk brugcon-

structies hebben bevonden en ook de sloop van de poorttoren kan voor een hoger puingehalte hebben gezorgd.Bovendien is bekend dat in het 

verleden het hoofdgebouw nabij de ingang herstellingen heeft ondergaan.

177 
Verbeeck, 1984, zie ook hoofdstuk 5 van onderhavig rapport.

178 
zie  g. 4.2, K.U.Leuven, Universiteitsarchief, Arenbergarchief, nr. 1044, f° 218v.

179 
Behalve de veldwerkresultaten speelde met name de voorstelling van het kasteel op de wandkaart van Aarchot een voorname rol. Een extra con-

trolerend booronderzoek (kaartbijlage 2: raai G-G’) heeft deze verandering in het grachtensysteem bevestigd.

180 
Het latere dempzand heeft een zeer losse structuur, waardoor de pro  elwand instortte (put 2). Ondanks het aanleggen van schuine taluds bleek 

een nauwkeurige beschrijving tot grotere diepte niet mogelijk en ook kon de veiligheid van de mensen in de put niet gegarandeerd worden. 

181 
In de oude grachtvulling S10-49 (= S17) bevindt zich aardewerk dat gedateerd kan worden vanaf de 2e helft van de 15e eeuw tot en met de 1e 

helft van de 16e eeuw (vnr. 12). Ook de overige oude vullingen bevatten aardewerk dat nog op het einde van de 15e/ 1e helft 16 eeuw gedateerd 

kan worden.

182 
Hoewel ook in de dempingspakketten verschillende lagen zijn aangeduid, kennen diverse van deze lagen veelal hun oorsprong door beginnende 

bodemvorming en invloeden van (grond/regen)water.

183 
Dit ondiepe deel heeft hier een rechte bodem. Het is niet volledig uit te sluiten dat dit een ophoogpakket betreft dat niet te onderscheiden is van de 

oude grachtvulling.

184 
In de dieper gelegen vulling 38 bevindt zich nog materiaal uit de periode 15e-1e helft 16e eeuw (vnrs. 41, 44 en 51). In de hoger gelegen vulling 

26 komt aaardewerk uit de 2e helft van de 16e-1e helft 17e eeuw voor (vnr. 40).

185 
In de put lijkt een insnijding aanwezig door een plotse overgang van een bruine naar een groene kleur. Deze overgang lijkt echter vooral ontstaan 

door bodemkundige processen (laterale oxidatie en reductie) aangezien de afzettingen hier duidelijk doorlopen. Hoewel de ophoging/ opvulling 

ruim 1 m dik is (t.o.v. het huidige maaiveld), ligt de bodem van dit ophoogpakket hoger dan de grachtbodem in put 5.

186 
Zie ook hoofdstuk 4 waar hier al op gewezen wordt. Met name op de wandkaart van Aarschot is een duidelijke scheiding tussen de noordweste-

lijke slotgracht en een oude Dijlegeul herkenbaar. De ligging van deze oude Dijlegeul is nog bewaard in de percelering die grenst aan de noord-

zijde van het onderzoeksgebied. Het vervolg van deze noordwestelijke buitengracht blijkt na analyse van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen 

herkenbaar ten noordoosten van de antitankgracht als een lager gelegen zone (zie  g. 7.1). 

187 
Zie  g. 4.2, K.U.Leuven, Universiteitsarchief, Arenbergarchief, nr. 1044, f° 218v.

188 
zie hoofdstuk 4.

189 
Gezien het aard van het onderzoek (onderzoek op archeologisch monument) en aangezien bleek dat het hier ging om een houtconstructie (en 

geen losse paaltjes), is besloten om het vlak niet verder te verdiepen en de houtconstructie terug af te dekken.

190 
De gracht bevindt zich op de grens van het onderzoeksgebied. Put 1 is nog doorgetrokken in het aangrenzende perceel waardoor het volledige 

grachtpro  el kon worden opgenomen. De beschrijving wordt dan ook beperkt tot dit grachtpro  el. Voor het pro  el in de overige putten: zie kaartbij-

lage 4.

191 
Ook in de putten 2 en 3 waar niet de volledige gracht werd doorsneden, zijn langs de zijkanten oudere vullingen aanwezig. In put 1 lijkt met name 

aan de noordzijde oude grachtvullingen aanwezig, langs de zuidzijde is dit door de boomwortels minder duidelijk.

192 
De afkalving en demping langs de zijkanten is duidelijk vastgesteld in de putten 2 en 3. In de putten 1, 2 en 3 bleek deze grachtfase bovendien 

vrijwel tot gelijke diepte (ca. 7,15 à 7,25 m +TAW) ingegraven.

193 
De bomen zijn al herkenbaar op historische kaarten uit het einde van de 19e eeuw.

194 
De natuurlijke opvulling is zeer duidelijk door de diverse spoellaagjes.

195 
De oorspronkelijk geplande proefput 4 lag ter hoogte van deze noordoostelijke gracht. Zoals vermeldt is deze proefput komen te vervallen.

196 
Vlaamse Landmaatschappij, 2010.
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197 
Perceelnr. 17d, hoewel nu verdwenen, behoort eveneens tot het beschermd monument.

198 
Ook de gracht ten noordoosten van de Antitankgracht blijkt aan de buitenzijde begrensd door een houtwal zoals blijkt uit de topogra  sche opme-

ting van 2009 (Vlaamse Landmaatschappij, 2010; zie ook  g. 7.1).

199 
Tijdens onderhavig onderzoek is niet onderzocht of het daadwerkelijk een muur is en in hoeverre deze muur te volgen is. Gezien de nabijheid 

van de ingang van het hoofdgebouw kan deze muur hiermee in verband staan, maar ook een beschoeiingmuur of een muur die samenhangt met 

structuren valt niet uit te sluiten.

200 
Net als het zand waarmee de buitenste slotgracht werd gedempt gaat het hier om zeer schoon zand. Slechts op basis van een begraven licht 

humeuze laag lijkt een interpretatie als ophoging aannemelijk. In put 5 lijkt dit ophoginspakket dikker te worden naar het centrale deel van de ano-

malie toe.

201 
Hoewel de boring ondoordringbaar was op een diepte van ca. 1 m -Mv, kon in de punt van de boor opgemaakt worden dat het eveneens om ijzer-

zandsteen ging. Deze boring bevindt zich eveneens op de overgang van het neerhof naar de buitenste slotgracht

202 
Deze vermoedelijke muur bevondt zich eveneens op de overgang van het neerhof met de binnenste slotgracht. Langs de zuiwestelijke gracht van 

het neerhof is in put 5 geen muur aangetroffen.

203 
In de hogere gelegen laag die de muur afdekt, S10-44, bevindt zich aardewerk dat gedateerd kan worden vanaf de 2e helft van de 13e eeuw tot 

en met de 15e eeuw. Voorzichtigheid met het dateren van lagen op basis van enkele scherven blijkt dus geboden.

204 
Verbeeck, 1984 en hoofdstuk 5 van onderhavig rapport.

205 
Janssen e.a., 1996. Het gaat hier vooral om kastelen van de landsheren of hoge adel.

206 
zie  g. 4.2. K.U.Leuven, universiteitsarchief, Arenbergarchief, nr. 1044, f° 218v.

207 
Deze verkleuring was pas zichtbaar in het zandpakket. Gezien de sterk humeuze en homogene vulling van het bovenliggende ophoogpakket is 

het echter mogelijk dat de paalkuil alsnog doorheen het ophoogpakket, waarin zich veel aardewerk bevindt, is gegraven.

208 
Verbeeck, 1984.

209 
In eerste instantie kon de opgravingsplattegrond dan ook niet nauwkeurig gepositioneerd worden. Diverse controleboringen met ondoordringbaar 

puin (boringen 88 t/m 91) zijn bovendien pas gezet na positionering van de opgravingsplattegrond op basis van de proefputten.

210 
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de muuropbouw zie Verbeeck, 1984 of voor een meer samenvattende beschrijving hoofdstuk 5 van 

onderhavig rapport.

211 
Bij de aansluiting op de torenmuur had de verbindingsmuur bijgevolg deze breedte.

212 
In het bovenliggende ophoogpakket werd in put 2 een vermoedelijk laatmiddeleeuwse scherf aangetroffen (vnr. 1). Verder lopen de oude gracht-

vullingen in put 1 hoger door dan de greppel. In deze put lijkt bovendien de greppel deels opgevuld met holocene klei maar het kan hier ook nog 

gaan om antropogene vullingen met deze klei.

213 
Ter hoogte van de greppel is het pro  el sterk verstoord door boomwortels waardoor het onduidelijk is of de greppel de grachtvulling doorsnijdt. 

Door deze boomwortels is het bovendien onduidelijk of het natuurlijke pro  el verstoord is of dat een B-horizont sterk doorworteld is. De greppel 

doorsnijdt echter duidelijk deze B-horizont/ verstoring.

214 
Het gebied ligt binnen de nieuwe 18e of 19e eeuwse gracht die al op de oudste kadasterplannen staat aangegeven. Aangezien de eigendommen 

in het begin van de 19e eeuw nog de oude bezittingen weerspiegelen, kan afgeleid worden dat dit gebied nog tot het oude kasteelbezit behoorde. 

215 
De functie blijft zonder verder onderzoek onbekend. Indien de muur deel uitmaakte van een gebouw, lijkt dit gebouw gezien de breedte van de 

muur enige omvang te hebben gehad. Op het weerstandsbeeld lijkt ten oosten van de muur een parallelle zone met hogere weerstand aanwezig. 

De hogere weerstandswaarde kan echter veroorzaakt zijn door de zandophoging die zich hier bevindt. Bovendien is de aangetroffen muur zelf 

niet herkenbaar op het weerstandsbeeld. Het kan ook een losstaande muur betreffen (bijv. functie voor de waterregulering van de grachten, etc.).

216 
De Groote 2008, p. 107

217 
http://www.vlaamsetinvereniging.be/geschiedenis.html.

218 
Er kan algemeen een onderscheid gemaakt worden tussen  jn tin (dat weinig lood bevatte) en on  jn tin (objecten met veel lood ook wel keurtin 

genoemd) waarvan goedkope gebruiksvoorwerpen werden vervaardigd (bron: http://www.antiek-encyclopedie.nl/categorieen/tin/tin-a-k.htm#33). 

219 
Deze leistenen zijn vanwege de grote fragmentatie niet verzameld.
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220 
Verbeeck, 1984.

221 
In de periode van de 13e t/m 15e eeuw wordt vooral gebruik gemaakt van vlakke daktegels. Pas vanaf de 15e eeuw komen de gebogen vormen 

op (mededeling drs. J. Schotten). 

222 
Verbeeck, 1984.

223 
zie  guur 8.3

224 
Hoewel de aanwezigheid van de weermuur de meest waarschijnlijke verklaring voor de ondoordringbaarheid is, kan niet volledig uitgesloten 

worden dat het hier puin in de grachtvulling betreft.

225 
Ten tijde van de opgraving in 1982 en 1983 waren de moderne digitale meettechnieken nog niet voorhanden en dienden de muren volledig met de 

hand ingetekend. Dat er kleine afwijkingen voorkomen bij dergelijke langdurige projecten is onvermijdelijk.

226 
Ten behoeve van deze synthese zijn ook de neerhofgebouwen en oude kasteelingang volgens de Atlas van de Buurtwegen zo nauwkeurig moge-

lijk (in combinatie met de veldwerkgegevens) gegeorefereerd en gedigitaliseerd. 

227 
Hierdoor hoefde men niet overal tot grote diepte te graven om in alle grachten de watervoorziening te verzekeren.

228 
Deze ingang was gericht naar de zogenaamde Dennenberg, één van de hoogste punten in de omgeving. 

229 
Verbeeck, 1984.

230 
De diverse oeverversmallingen die in 1982 zijn aangetroffen, komen na georeferentie zeer goed overeen met een langwerpige driehoekige ano-

malie van het magnetometrisch onderzoek (M1 en M2). Het booronderzoek (boring 30) bevestigd dat het om oude grachtvullingen gaat.

231 
In 1982 werd ten noorden van het hoofdgebouw een brede, kleiige ‘kop’ aangesneden. Ten noorden van deze ‘kop’ bevonden zich wederom 

grachtvullingen. Verbeeck (1984) interpreteert deze ‘kop’ als een restant van een eiland in de binnenste slotgracht. Na de georeferentie blijkt dit 

eiland echter zeer goed overeen te komen met de ophoogpakketten die door RAAP zijn aangetroffen. De grachtvullingen ten noorden van dit 

eiland zijn deze van de ‘buitenste’ slotgracht.

232 
De dijk is zeer smal en kon moeilijk voor economische doeleinden aangewend worden. Ook een dubbele gracht had weinig nut als extra verde-

digingslinie aangezien een deel van het oude grachtgedeelte werd gedempt. Bovendien was door de lagere omstandigheden het kasteel langs 

deze zijde al relatief goed beschermd.

233 
Keijers & Tops, 2011.

234 
Deze projectie gebeurde op basis van de gebouwen zichtbaar op de Atlas van de Buurtwegen. 

235 
De daadwerkelijke ligging van de muren heeft vanzelfsprekend een grotere afwijking. Het is immers onbekend hoe nauwkeurig de gebouwen op 

de Atlas van de Buurtwegen staan weergegeven. Wel is duidelijk dat het noordelijke gebouw volgens de Atlas van de Buurtwegen qua ligging 

en oriëntering goed overeen komt met het de structuur volgens het magnetometrisch onderzoek. Wel heeft dit gebouw volgens de Atlas van de 

Buurtwegen een grotere lengte dan zichtbaar op het magnetometrisch beeld. 

236 
In 1982 en 1983 is niet overal de basis van de fundering bereikt. Verbredingen van de muren op een dieper niveau zijn bijgevolg mogelijk.

237 
Verschuivingen zijn ook meerdere malen vastgesteld bij overige projecten. Dergelijke verschuiving kan enerzijds te wijten zijn aan onnauwkeurige 

perceelsafbakeningen en onnauwkeurige opmetingen van de percelen. Ook het herhaaldelijk kopiëren en het digitaal maken van de kadaster-

kaarten kan een oorzaak zijn dat de perceelsgrenzen niet volledig correct in het Lambert-stelsel geplot zijn. Tot slot kan ook een minder nauw-

keurige topogra  sche kaart een oorzaak van de verschuiving zijn. Aangezien de afbakening gebaseerd is op de proefsleuven die in het Lambert-

stelsel zijn ingemeten, dient ook de afbakening voor de paalfundering op basis van dit stelsel te gebeuren.

238 
zie o.m. Van Kempen & Keijers, 2009.

239 
Het gebied ten noorden van het oude kasteeterrein was van nature natter. Op basis van het bureauonderzoek lijken hier visscherijen en/of kleiwin-

ningsputten voor bakstenen aanwezig te zijn geweest. Hoewel deze in werkelijkheid verder noordelijk, buiten het onderzoeksgebied, lagen kan 

men een deel van de bestaande vijver gebruiken om een verband te leggen met deze oude activiteiten.

240 
Voor verdere informatie met betrekking tot beheer en ontsluiting van kasteelterreinen zie ook: Van Kempbe & Hom, 2005; Rijksdienst voor Cultu-

reel Erfgoed, 2012 en Ronnes (red), 2006.

241 
Zie onder meer Keijers & Tops, 2011.
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