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I n l e i d i n g

In dit tweede deel in de monografie ‘Een lijn door het landschap. Archeologie en het VTN-project
1997-1998’ wordt dieper ingegaan op de belangrijkste archeologische vindplaatsen op het VTN-traject.
Het feit dat 12 van de 17 artikels handelen over vindplaatsen in de provincies West- en Oost-Vlaande-
ren spreekt boekdelen: de sites werden hier meestal in een vroeger stadium ontdekt en konden op die
manier ook uitgebreider onderzocht worden. Een aantal van de hierna besproken vindplaatsen was echter
al gekend en werd dankzij de bereidwilligheid van de werfleiding op voorhand afgegraven.

Zoals te verwachten was bij een relatief willekeurige dwarsdoorsnede door het Vlaamse landschap,
kwamen vindplaatsen uit alle periodes en in allerlei gedaanten aan het licht: van neolithische vuursteen-
exploitatie tot nederzettingen uit de Metaaltijden, van Romeinse grafvelden tot volmiddeleeuwse
boerderijen. Zowel bewoningskernen, begravingen als off site-fenomenen werden aangetroffen. Dankzij of
ondanks het VTN-project konden dus heel wat nieuwe data ingezameld worden. Hierdoor konden onze
inzichten m.b.t. de kennis van ons verleden verder onderbouwd worden, en in sommige gevallen zelfs
vernieuwd.



1 Lokalisatie van de site DW2 Zeelaan (Lissewege/Brugge).
Location of the site DW2 Zeelaan (Lissewege/Brugge).

1 Situering

In de bocht tussen de N31 en de Stationsweg
werd een bewoningssite uit de volle Middeleeuwen
aangesneden (fig. 1-2). De sporen kwamen aan het
licht na het afgraven van de A-sleuf en strekten zich

uit over een oppervlakte van ongeveer 90 x 20 m.
De zuidelijke afbakening van de zone met sporen
wordt gevormd door twee recente grachten. In
het noorden begrenst een onderboring het onder-
zochte areaal. Vermoedelijk lopen de sporen door
in noordelijke richting (cf. infra). De site zelf
omvat een grote verscheidenheid aan grondsporen:
gracht- en greppelstructuren, paalsporen en enkele
kuilen.

2 De sporen

De zuidelijke zone van de site (fig. 3) wordt
gekenmerkt door een oost-west verlopende gracht
van ca. 2,5 m breed, die zich in oostelijke richting
opsplitst in twee smallere grachten. In de zone ten
noorden hiervan bevindt zich een groot aantal
verspreid liggende kuilen en paalsporen. Gebouw-
plattegronden konden hierin niet herkend worden.

In de meest noordelijk gelegen zone tekenen
zich enkele brede oost-west verlopende gracht-
structuren en haaks hierop liggende greppels af.
Deze worden oversneden door recente grachten.

In het geheel kunnen minstens drie fasen
onderscheiden worden. De oudste sporen zijn
enkele paalkuilen die oversneden worden door een
noordzuid georiënteerde greppel van ca. 0,5 m
breedte. Deze wordt op zijn beurt oversneden door
een jongere greppel met een donkere vulling.
Het merendeel van de sporen kon niet aan één van
deze fasen toegewezen worden. Heel wat sporen
bevatten ook geen archaeologica.
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3 Het vondstenmateriaal

Het overgrote deel van het vondstenmateriaal
bestaat uit aardewerkfragmenten. Verder werd ook
een grote hoeveelheid, vooral dierlijk, botmateriaal
aangetroffen. Brokken natuursteen en resten van
Romeinse dakpannen zijn tenslotte eveneens aanwezig.

3.1 AARDEWERK

3.1.1 Vroege Middeleeuwen

Het vroegste materiaal op de site dateert moge-
lijk uit de laat-Merovingische periode en bestaat
hoofdzakelijk uit lokaal vervaardigde handgevormde
waar. De grootste groep is die van de zgn. grass tem-
pered wares, die op meerdere plaatsen op de site
werd aangetroffen. Opvallend is dat het aantal
gevonden exemplaren beduidend hoger ligt in de
noordwestelijke sector van de site. Dit zou erop
kunnen wijzen dat de vroegere bewoning zich
verder vooral in die richting uitstrekte. Twee
fragmenten (fig. 4:1-2) behoren toe aan potten met
een licht uitstaande rand. Ook een tweetal licht con-
cave bodems komt voor (fig. 4:3). Het merendeel
van de fragmenten bestaat echter uit wandscherven.
Grass tempered wares verschijnen in de kustvlakte
vanaf de Merovingische tijd4 en vertegenwoordigen
een breuk met de lokale pottenbakkerstradities uit
de Romeinse tijd. Het gebruik van plantaardige
verschraling was nochtans al wel bekend vanaf de
IJzertijd, maar werd toen enkel voor materiaal i.v.m.
de zoutwinning (briquetage) en de metaalverwer-
king gebruikt5. De techniek van de verschraling
met plantaardig materiaal komen we verder vooral
tegen in Angelsaksische nederzettingen6.

Eén wandscherfje is eveneens van lokale makelij
maar is verschraald met kleine rode inclusies
(mogelijk kleipartikels). Dit type verschraling werd
tot nu toe vooral in de Scheldevallei aangetroffen7

maar kwam echter ook al sporadisch in de kust-
vlakte aan het licht8.

Een derde lokale groep van iets jongere datum
(Karolingische periode) bestaat uit met zand
verschraalde grijszwarte scherven. Het gaat om
enkele potjes en een schaal met eenvoudige recht uit-
staande randen (fig. 4: 4-6). Kenmerkend voor dit
aardewerk is de gegladde buitenkant, die werd beko-
men door het oppervlak met een spatel te bewer-
ken. De binnenkant van de rand werd met een mes
bijgesneden. Gelijkaardige waar werd o.a. ook in
Zerkegem9, Roksem10 en Petegem11 aangetroffen.

Wat het importaardewerk betreft kunnen meer-
dere herkomstgebieden onderscheiden worden. Het
merendeel van de ingevoerde stukken is afkomstig
uit het Rijnland. Een klein bruinrood randfrag-
ment (fig. 4:7) van fijne makelij is vermoedelijk
afkomstig uit Mayen in het Eifelgebied, net zoals
enkele donkergrijze ruwere wandfragmenten van
een klein potje. Een fijne wandscherf in zwart

gegladde waar werd waarschijnlijk ingevoerd vanuit
Noord-Frankrijk of het Rijnland.

Eén rode gedraaide wandscherf met een grijze
kern en een ietwat geglad oppervlak is te herkennen
als zgn. Hamwih class 1312. Deze aardewerksoort
heeft meestal een donkergrijs oppervlak en een bruin-
rode kern, waarbij het zichtbare sandwich-effect te
wijten is aan een ingewikkeld proces van dubbele
bakking. Naast Engeland (o.a. Southampton, York)
werden ook in Nederland en Noord-Frankrijk (o.a.
Douai) dergelijke fragmenten aangetroffen. Het oor-
sprongsgebied van deze complexe aardewerkgroep
blijft onduidelijk: volgens sommigen dient dit
gezocht te worden in oostelijk België13, het Eifelge-
bied en/of zelfs de Maasvallei14, maar verder onder-
zoek wijst eerder in de richting van een Noord-
Franse herkomst15. In onze streken wordt deze
ceramiek meestal in de 8e/9e eeuw gedateerd16.

Enkele wandfragmenten en één randfragment
in lichtbeige Badorf-baksel varieren qua verschra-
ling van zeer fijn en glad aanvoelend tot iets ruwer
en harder gebakken scherven. Slechts twee kleine
wandfragmenten zijn versierd met het typische rad-
stempelmotief van deze aardewerkgroep. Eén ervan
vertoont naast deze versiering nog vage sporen van
een roodbruine beschildering en kan dus eerder
onder de term Hunenschansceramiek17 worden
geklasseerd. Beide groepen worden over het alge-
meen in de 8e en 9e eeuw gedateerd, waarbij de
Hunenschansceramiek reeds de overgang vormt
naar de latere Pingsdorfwaar. De uit het Rijnland
afkomstige Badorfceramiek kwam dankzij zijn
ruime verspreiding (o.a. naar Nederland en Enge-
land) ook in onze streken terecht18.

3.1.2 Volle Middeleeuwen

Uit de volle Middeleeuwen dateren een aantal
importwaren uit het Rijnland. Vooreerst is er een
vrij grof verschraald randfragment in een grijswit-
roze gevlekt baksel (fig. 4: 8). De dakvormige rand
van vermoedelijk een kogelpot is typisch voor het
zgn. Paffrath-aardewerk. Deze handgevormde
aardewerksoort wordt gewoonlijk gedateerd vanaf
de 11e eeuw tot het midden van de 13e eeuw, hoe-
wel de produktie ervan mogelijk reeds in de 10de
eeuw op gang is gekomen19. Het afgeschuind profiel
met concave bovenzijde en gegroefde binnenkant
van het exemplaar aan de Zeelaan zou mogelijk eer-
der op een 12e-eeuwse datering wijzen20. Daarnaast
zijn ook enkele fragmenten in zgn. Pingsdorf-baksel
aanwezig op de site. Zowel reducerend als oxiderend
gebakken scherven komen voor, waarvan slechts
enkele exemplaren de karakteristieke roodbruine tot
dieppaarse beschildering hebben. Eén fragment met
een vierkante, verdikte rand (fig. 4: 9) behoort ver-
moedelijk toe aan een tuitpot en kan in het alge-
meen gedateerd worden in de 10e tot 12e eeuw21.
Uit het Maasland tenslotte is mogelijk een enkel
witbakkend wandscherfje met een spat loodglazuur
afkomstig.
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Het merendeel van de volmiddeleeuwse vond-
sten bestaat uit lokaal of regionaal gemaakt redu-
cerend gebakken aardewerk. Zowel handgevormde
als (bij)gedraaide waar komen voor. De zandige
verschraling varieert van fijn tot grof en de kleur-
tinten gaan van licht- over donkergrijs tot bijna
zwart. Wat de vormen betreft zien we zowel
gesloten als open exemplaren. Kogelpotten worden
het meest aangetroffen en hebben eenvoudige naar
buiten gebogen, licht verdikte randen, al dan niet
met een concave binnenzijde (fig. 4:10-13)22. Deze
evolueert soms tot een zwakke dekselgeul, waarbij
de bovenzijde bijna hartvormig wordt ingesneden
(fig. 4:14-15). Fragmenten met een afgeplat of
puntig naar binnen gericht randuiteinde komen

eveneens voor (fig. 4:16-17)23. Buiten een enkele
doorgezakte lensbodem van een bijna volledige pot
werden verder geen bodemfragmenten aangetrof-
fen (fig. 4:18). Opgetrokken randen met een door-
boring dienden om het voorwerp aan een koord op
te hangen24.

Tenslotte komen ook enkele wandscherven voor
in een zeer zacht en poreus donkergrijs baksel met
een roodbruine kern. Vermoedelijk zijn het frag-
menten van kogelpotten, waarbij het vormtype met
opgetrokken rand eveneens aanwezig is. Of het hier
om verkeerdelijk gebakken exemplaren gaat kan
niet met zekerheid gezegd worden.

De categorie van de open vormen wordt
vertegenwoordigd door enkele wand- en rand-
fragmenten van bakpannen en schalen. Het nogal
harde baksel van de pannen is grijs van kleur met
een lichtere kern en een vrij fijne zandverschraling.
Bij sommige is nog de typische holle steel bewaard
gebleven (fig. 4:19-21). Roetsporen aan de buiten-
zijde wijzen op gebruik. De randen zijn eenvou-
dig omgeplooid. Dergelijke braadpannen kenden
blijkbaar een vrij ruime verspreiding in de volle
Middeleeuwen25. De schalen hebben een lichtjes
verdikt randuiteinde (fig. 4:22).

3.2 ECOLOGISCH MATERIAAL

3.2.1 Dierlijk materiaal

Naast het verspreide botmateriaal dat op de site
werd aangetroffen, werd ook één enkel artefact
gerecupereerd, nl. een benen naald (fig. 5).

De met de hand verzamelde dierlijke resten uit
DW2 staan geïnventariseerd in tabel 1. Het aantal
vondsten is niet gering (n = 1812) maar een groot
deel ervan is niet determineerbaar (71%, wanneer
ribben en wervels worden meegeteld). Dit grote
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22 Tys 1998, 165-171.
23 Hillewaert 1984, zie bv.
413-414, fig. 75, 10-11.
24 Hillewaert & Hollevoet
1987; Hollevoet 1992b, 231;
Hollevoet 1994, 213; Hollevoet,
Oudenburg, ongepubliceerd;
Callebaut 1981, 20-21.
25 o.a. Hollevoet 1992b, 230-
231 (Snellegem); Pieters et al.
1993, 302-303 (Aalst); Verhae-
ghe 1988, 80, 84 (Brugge).
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2 Bewoningssite uit de volle Middeleeuwen aan de Zeelaan (Lissewege/Brugge).
Settlement from the high Middle Ages near the Zeelaan (Lissewege/Brugge).

3 Opgravingsplan van de site aan de Zeelaan.
Excavation plan of the site near the Zeelaan.
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aandeel is niet te wijten aan een slechte bewarings-
conditie van het bot maar aan de sterke fragmen-
tatie ervan. De meerderheid van het niet tot op
soort te determineren materiaal omvat immers
splinters van de schacht van lange beenderen van
middelgrote zoogdieren.

In een aantal contexten werden beenderen
gevonden met een andere kleur en bewaringstoe-
stand dan deze van de meerderheid van de dierlijke
vondsten. Mogelijk gaat het hier om residueel
materiaal, alhoewel natuurlijk niet uit te sluiten valt
dat lokale verschillen in de bodem of in de bewa-
ringsomstandigheden voor het afwijkende uitzicht
van enkele botten hebben gezorgd. De interpreta-
tie van residualiteit strookt evenwel goed met de
observaties op het aardewerk, die wijzen op de
aanwezigheid van vroegmiddeleeuws materiaal
tussen de vol-middeleeuwse vondsten. Bovendien
blijkt dit residualiteitsprobleem voor vele contex-
ten binnen de site op te gaan. Dit wijst tegelijk op
het gevaar van het mogelijk voorkomen van
residueel botmateriaal dat niet in kleur of bewa-
ringstoestand verschilt van de jongere dierlijke
resten. Het is dus niet mogelijk alle residuele botten
van de jongere te scheiden, wat tot de conclusie leidt
dat de datering van de dierlijke collectie uit dit site
vaag moet blijven. Dit beperkt uiteraard voor een
groot deel de interpretatiemogelijkheden. In tabel 1
wordt het materiaal dan ook niet per context gege-
ven maar als één geheel geïnventariseerd.

Tafonomisch (qua herkomst) bestaat de vond-
stencollectie voornamelijk uit consumptieafval,
op uitzondering van enkele beenderen van kat,
hond en paard, die geen sporen van bewerking
of consumptie vertonen. Van een hond werd in
één context een bovenschedel met bijhorende

onderkaken en halswervels gevonden, wat aangeeft
dat het hier om een deels bewaard (of deels opge-
graven) skelet gaat. Van een schaap werd ook op
een andere plek een partieel skelet aangetroffen
(wervelkolom, ribben en één achterpoot), en een
onvolledig kippenskelet komt uit weer een andere
context. Beide laatste vondsten worden ook niet tot
het consumptieafval gerekend. Meer in detail
bestaan de consumptieresten als geheel uit een
mengeling van tafelafval (kleine fragmenten van
lange beenderen), keukenresten (complete, kleinere
botten met haksporen) en slachtafval (bv. schedel-
fragmenten van rund).

De vondstenaantallen worden gedomineerd
door deze van schaap en rund, terwijl het varken
slechts schaars vertegenwoordigd is bij de vlees-
leveranciers (fig. 6). Het overwicht van het schaap
binnen het trio ‘rund, schaap en varken’ is des te
markanter als rekening wordt gehouden met de
traditionele oververtegenwoordiging van grote
(runder-)knoken bij handmatige inzameling, en
met de waarschijnlijkheid dat het grootste deel van
de niet-determineerbare splinters van lange been-
deren (zie eerder) ook van schapen afkomstig is.
Het grote belang van schaap en rund in de vlees-
voorziening van volmiddeleeuws DW2 vindt zijn
verklaring uiteraard in het omringende polder-
landschap. Vanuit de site moet voldoende goed
grasland bereikbaar zijn geweest om een runder-
kudde van enige omvang op te weiden, terwijl zout
grasland, resterende schorren of andere gronden
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5 Benen naald.
Bone needle.

4 Aardewerk. Schaal 1:3.
Pottery. Scale 1:3.

Tabel 1:
Inventaris van de handverzamelde dierlijke resten uit
DW2.
Inventory of the handcollected animal remains
from DW2.

contextnummer totaal

mossel (Mytilus edulis) +

kip (Gallus gallus f. domestica) 1
niet determineerbaar vogelbot 13

varken (Sus scrofa f. domestica) 10
schaap (Ovis ammon f. aries) of geit
(Capra aegagrus f. hircus) 303
rund (Bos primigenius f. taurus) 197
kat (Felis silvestris f. catus) 3
hond (Canis lupus f. familiaris) 3
paard (Equus ferus f. caballus) 4
middelgrote zoogdierwervel 72
grote zoogdierwervel 47
middelgrote zoogdierrib 85
grote zoogdierrib 63
niet determineerbaar zoogdierbot 1011

totaal 1812



van mindere kwaliteit een grote schaapskudde
konden herbergen. Het ontbreken van bos in de
omgeving moet een uitleg zijn voor het geringe voor-
komen van het varken. De graaslanden voor de
schapen kunnen uiteraard wel op beduidende afstand
van de vindplaats hebben gelegen vermits kleinvee
vaak in een transhumance-systeem werd gehoed.

Bij de skeletelementen van schapen zit een
groot aandeel van resten van oude dieren, terwijl
onvolwassen exemplaren zeldzamer zijn maar niet
ontbreken. Beenderen van lammetjes (pasgeboren
tot ongeveer een jaar oud) zijn vrijwel niet aanwezig
in de vondstencollectie. Het overwicht aan oude die-
ren kan wijzen op het belang van de wolproduktie
binnen de kudde26. Enkele schedelfragmenten
tonen aan dat het bij de schapen om een hoornloos
ras gaat, zoals dat ook in het laatmiddeleeuwse
Ieper27 of in 15de-eeuws Raversijde28 is aangetrof-
fen. De vondsten verschillen duidelijk van het
gehoornde ras dat aanwezig was rond de 9de-10de-
eeuwse Burg te Brugge29. Gezien de onduidelijke
dateringscontext kan aan deze vaststelling evenwel
niet veel belang gehecht worden.

Enkele schaarse fragmenten van mosselschelpen
tonen dat schelpdieren verzameld werden langs de
kust. Mosselschelpen bewaren slecht in de bodem
(zelfs op plaatsen waar dierenbot zeer goed bewaard
is) en de kleine vondstenaantallen vertegenwoordi-
gen dus slechts een zeer klein deel van wat ooit op
de site moet gedeponeerd zijn (de mosselresten
zijn daarom enkel met ‘+’ aangegeven in tabel 1).
De aanvoer van producten uit zee of uit het brakke
water wordt ook weerspiegeld in de inhoud van een
klein aantal zeefresidu’s afkomstig van stalen die
gespoeld werden over zeven met een maaswijdte
van 0,5 mm. In de residu’s zitten geen noemens-
waardige zoogdierresten maar wel een aantal
visbotjes. Deze werden niet in detail bestudeerd,

vermits ze door mogelijke residualiteit toch niet tot
nauw in de tijd te plaatsen conclusies kunnen
leiden. De aanwezigheid van botmateriaal van
kleine platvissen is het meest opvallend, wat wijst
op visserij langs de kust of in brak water (wanneer
het bv. om bot, Platichthys flesus, zou gaan). Grote
mariene soorten, zoals kabeljauw of schelvis,
ontbreken, net zoals de haring. Dit kan er op
wijzen dat het site DW2, zelfs in de volle middel-
eeuwen, geen deel had in de marktmechanismen
die in die tijd de middeleeuwse steden reeds met
zeevis, gevangen op volle zee, bevoorraadden30.

3.2.2 Menselijke resten

De menselijke resten aan de Zeelaan lagen niet
in anatomisch verband; ze bevonden zich vermengd
met dierlijk materiaal in kuil nr. 26 (fig. 3). Na
analyse bleek dat het om de onvolledige resten van
minimum drie individuen gaat.

Een overzicht van de bewaringstoestand van de
skeletten is gegeven in tabel 2. De basis skelet-
gegevens (geslacht, leeftijd, lengte en indices) zijn
weergegeven in tabel 3. Bijzondere skeletgegevens
(anatomische varianten en pathologieën) zijn opge-
somd in tabel 4.

De bewaringstoestand bij de volwassenen
(ind.nrs.1 en 2) is redelijk goed, alleen van de jonge
persoon (ind.nr.3) was weinig bewaard. Eén skelet
wordt onderverdeeld in 10 skeletzones31, gaande
van de schedel tot en met de voeten, waarvan in
totaal 19 zones zijn gescoord. D.w.z. ongeveer
tweederden (19/30, 63%) van de skeletzones is
aanwezig op een “ideaal” totaal van 30 zones bij
3 individuen. Meest aanwezig zijn de bovenste
ledematen (MS, membra superiora) waarbij drie
maal een rechter opperarm (humerus) is opgemerkt.
Helemaal ontbrekend zijn de voetbeenderen (OP,
ossa pedis). Geen enkel van de skeletten is volledig
met alle tien zones bewaard.

In totaal zijn 44 botresten en 4 tanden van drie
skeletten onderzocht: twee volwassenen en één
juveniel. Een oudere man met een leeftijd tussen
40-45 jaar en een vrouw tussen 30-35 jaar met een
lengte van 1,62 m. De jonge persoon, vermoedelijk
een meisje, was tussen 13-14 jaar oud met een
lengte van 1,39 m. De man vertoonde typische
ouderdomskwaaltjes zoals heupartrose, letsels van
overbelasting aan de linker schouder gepaard met
een geheelde sleutelbeen-fractuur en verbening van
het kraakbeen (DISH, ziekte van Forestier)32 tussen
ribben en borstbeen. Dit laatste verwijst naar een
typische “welvaarts”ziekte die gepaard gaat met een
eiwit-rijk dieet en die vaak optreedt bij mannen uit
hogere sociale klassen. Van zijn gebit waren reeds
vele tanden post mortem verloren gegaan, slechts
3 tanden zijn geïnspecteerd waarvan de eerste
molaar rechtsonder tandbederf aan de hals (caries)
vertoonde. Het jonge meisje bezat een onschuldige
skeletanomalie aan de opperarm ter hoogte van het
ellebooggewricht (foramen olecrani, septal aperture).
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26 Ervynck 1998.
27 Ervynck 1998.
28 Bollen 1998.
29 Ervynck 1991.
30 Van Neer & Ervynck 1994.
31 Vandenbruaene 1999/2000,
288.
32 Diffuse Idiopathic Skeletal
Hyperostosis.
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6 Relatief aandeel van de belangrijkste vleesleveranciers
in het botmateriaal uit DW2 (n = 510).
Frequency of the bone remains of the most impor-
tant meat producers for DW2 (n = 510).
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Tabel 2:
Bewaringstoestand van de skeletten.
Skeletal preservation.

Per zone Total Skeleton zone Total Human bone Right Central Left

1 zone 0 CA 2 os frontale 2
os parietale 1 1

2 zones 0 os temporale 1 2
ossicula auditus 0 0

3 zones 0 os occipitale 2
os sphenoidale 0

4 zones 1 FA 1 os ethmoidale 0
os zygomaticum 1 0

5 zones 0 os nasale 0 0
os lacrimale 0 0

6 zones 0 casa nasalis inferior 0 0
vomer 0

7 zones 1 maxilla 1 0
os palatinum 0 0

8 zones 1 MB 2 mandibula 2
os hyoideum 0

9 zones 0 CV 2 vertebrae cervicales 1
vertebrae thoraciae 1

10 zones 0 vertebrae lumbales 1
os sacrum 0
os coccygis 0

TH 3 sternum 0
costae 1 1

PE 3 os coxae 2 2
MS 3 clavicula 1 1

scapula 1 1
humerus 3 2
radius 1 2
ulna 1 2

OM 1 carpi 0 0
metacarpalia 0 1
phalanges 0 0

MI 2 femur 2 1
patella 1 0
tibia 1 1
fibula 0 0

OP 0 tarsi 0 0
metatarsalia 0 0
phalanges 0 0
ossa sesamoidea 0 0

Total 3 19 18 9 17 44

CA calvaria / skull vault PE pelvis / basin
FA facies / facial bones MS membra superiora / upper limbs
MB mandibula / lower jaw OM ossa manus / hand bones
CV columna vertebralis / vertebrae MI membra inferiora / lower limbs
TH thorax / chest OP ossa pedis / foot bones



Zo’n anatomische variant is typsich voor zeer slanke
individuen. Bij de volwassen vrouw is niets bijzon-
ders opgemerkt.

Een radiokoolstofdatering werd uitgevoerd op
de botresten van het juveniele individu33. De resul-
taten stemmen overeen met het oudere materiaal
op de site (7e-9e eeuw; 95,4% zekerheid) (fig. 7).

3.2.3 Onderzoek van zaden en vruchten

Uit twee kuilen en een paalkuil werden enkele
zeefstalen genomen voor macrobotanisch onder-
zoek. De studie van paalkuil 16 en kuil 37 heeft
minder goede resultaten opgeleverd dan het onder-
zoek aan kuil 5. Dit is veroorzaakt door het feit dat
kuil 5 veel rijker was aan verkoolde plantenresten,
terwijl de botanische resten in de overige twee
contexten voor een belangrijk deel gemineraliseerd

waren. Door het mineralisatieproces wordt het alge-
mene voorkomen van de zaden zodanig gewijzigd
dat ze meestal niet betrouwbaar meer kunnen
worden gedetermineerd. Bijgevolg zijn ze voor de
interpretatie van de resultaten niet goed bruikbaar.
Ter illustratie werden de gemineraliseerde resten wel
nog in grote groepen ingedeeld en onderaan de tabel
weergegeven. Desondanks kon nog worden vastge-
steld dat er zich globaal bekeken geen significante
verschillen voordeden tussen de soortenassemblages
uit de verschillende contexten. Dientengevolge zal
de aandacht hier worden toegespitst op de inhoud
van kuil 5. Over de vroeg- tot volmiddeleeuwse
periode zijn tot nu toe op palaeobotanisch gebied
relatief weinig data verzameld. Dit maakt de hui-
dige analyse vanzelfsprekend des te interessanter.
De resultaten zijn gebundeld in tabel 5.

Bij de consumptiegewassen zijn vooral de
meelvruchten zeer goed vertegenwoordigd. Haver
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Tabel 4:
Bijzondere skeletgegevens.
Particular skeletal data.

Ind. Find No. Sex Age Dentition, pathologies and skeletal anomalies

1 BH 26 M 4 pOA (shoulder L, hip R), DISH (ossific.manubrio-costale), fractura clavicularis (L), rhomboid fossa (L)
2 BH 26 F 3 .
3 BH 26 f? 1 foramen olecrani (hum L)

F Femininus / female R right VO vertebral osteophytosis
M masculinus / male L left SN Schmorl’s nodes
? indifferent sex C7 7th cervical vertebra vOA vertebral osteoarthritis
0-1-2 Age interval per 10 years T12 12th thoracal vertebra pOA periferal osteoarthritis
mx maxilla / upper jaw L5 5th lumbal vertebra DISH Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis
mb mandibula / lower jaw m. musculus / muscle hum humerus / upper arm bone
M2 2nd molar / tooth MC metacarpalia / hand bones fem femur / thigh bone

MT metatarsalia / foot bones tib tibia / lower leg bone

Tabel 3:
Basis skeletgegevens.
Basic skeletal data.

Ind. Find CR MB PE Other Sex Indicator Age Interval Age SM SF C I TF I O I F PI T PI CH I F RI
No No Degree of sexuality F/?/M in years in classes stature cranial indices postcranial indices

1 BH 26 1,6 (14) 0,5 (8) 1,6 (16) PhFc M WSPD 40-45 4 Maturus I . . . . . 83,8 72,4 . .
2 BH 26 -1,6(3) . -1,9 (11) Fc F SPD 30-35 3 Adultus II . 162 . . . 86,5 . . .
3 BH 26 . . . Sch f? OC 13-14 1 Juvenis . 139 . . . . . . .

F Femininus / female Ph Phenice method E dental eruption SM Stature Male individuals
M Masculinus / male Pi Ischium-Pubis Index O ossification (cranial+axial skeleton) SF Stature Female individuals
? indifferent sex Hc diameter caput humeri C epiphyseal closure C I Cranial Index
CR cranium / skull Fc diameter caput femoris W occlusal molar wear TF I Total facial Index
MB mandibula / lower jaw Ax axis measures S suture closure (ectocranial) O I Orbital Index
PE pelvis / basin Sch Schutkowski method P pelvic changes (facies symphysialis + f.auricularis) FP I Femur Platymeric Index
1,0 (8) scored sexual weight Ost osteometrical indications D degenerative changes, general TP I Tibia Platycnemic Index

CH I Clavicula-Humerus Index
F I Femur robusticity Index



(Avena sp.), gerst (Hordeum vulgare) en tarwe
(Triticum aestivum) kunnen tot de normale
verschijningen voor de periode worden gerekend.
Van rogge (Secale cereale) konden helemaal geen
resten worden herkend. Rogge wordt regelmatig
teruggevonden in archeologische context in de
vroege Middeleeuwen, al zal het pas vanaf de 10de
eeuw zijn dat het aan belang begint te winnen34.
Ofschoon historische bronnen naast rogge ook
spelt een belangrijke rol toedichten voor deze
periode35, werden hier nauwelijks sporen van deze
soorten teruggevonden. Haver eist de belangrijkste
rol voor zich op. Op grond van de korrels alleen
kan evenwel geen onderscheid worden gemaakt
tussen de verschillende soorten (Avena sativa,
A. fatua of A. strigosa). Dit moet aan de hand van
de morfologische kenmerken van de kafresten
gebeuren. Vanwege de relatief slechte toestand
waarin de resten zich bevonden, konden slecht 3
van de honderden fragmenten op naam worden
gebracht. Het feit dat deze alle drie aan Avena
sativa konden worden toegeschreven, hoeft echter
nog niet te betekenen dat dit eveneens voor alle
overige fragmenten geldt. Haver, en ook gerst zal
meer dan waarschijnlijk als zomergraan zijn
verbouwd en beide soorten werden vermoedelijk als
veevoer gebruikt. Behalve haver is ook tarwe zeer
goed vertegenwoordigd in de tellijsten. De korrels
kunnen tot die van het plompe type van dwerg-
tarwe gerekend worden (fig. 8). De aanwezigheid
van de talrijke kafresten (fig. 9) is indicatief voor de
lokale teelt en de verwerking ter plaatse van dit
gewas. Vrijdorsende soorten zoals broodtarwe wor-

den doorgaans immers niet ín het kaf vervoerd.
In tegenstelling tot haver en gerst, zal de tarwe als
wintergraan zijn verbouwd en voor menselijke con-
sumptie zijn bestemd. Alle hier aangetroffen graan-
soorten kunnen zonder problemen in de buurt op
kleiige gronden zijn verbouwd. Hiervoor kan ook
bij de akkeronkruiden bevestiging worden gevonden.
Van verkoolde onkruiden die samen met granen
verkolen wordt aangenomen dat ze van dezelfde
akker afkomstig zijn. Op deze manier kunnen ze
licht werpen op de heersende omstandigheden op
de beschouwde akkers. In dit opzicht mag echter
niet vergeten worden dat vroeger veel meer soorten
onkruid op akkers voorkwamen dan nu, waarbij
ook planten moeten gerekend worden die tegen-
woordig voornamelijk in andere vegetatietypes wor-
den geplaatst. Vanwege de manier van bemesting
met stalmest, slootbagger, bosstrooisel, e.d. kregen
soorten van verscheidene milieus immers de kans
om op de akkers terecht te komen. Van de soorten
die bij de typische akkeronkruiden werden inge-
deeld, doen dreps (Bromus secalinus), knopherik
(Raphanus raphanistrum) en verschillende wikkes-
oorten (Vicia sp.) het goed in wintergraanakkers.
Melganzenvoet (Chenopodium album) kan eventu-
eel in zomergraanakkers gegroeid hebben. Stin-
kende kamille (Anthemis cotula) werd in tabel 5 bij
de akkeronkruiden ondergebracht. Deze plant
groeit inderdaad wel langs tarweakkers maar komt
als akkerplant het meest op zwaardere gronden
voor. Als ruderaalplant wordt het op stikstofrijke
bodems aangetroffen. Gezien de relatief slechte toe-
stand waarin de resten zich bevonden, kan niet
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35 Slicher van Bath 1960, 74;
Lindemans 1952, 9.
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7 14C-datering van menselijk bot gevonden aan de Zeelaan.
Radiocarbon dating of human remains near the Zeelaan.
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Tabel 5:
Lijst van de aangetroffen zaden en vruchten. (Verkoold tenzij anders vermeld; *= gemineraliseerd;
°= onverkoold; fr.= fragmenten; xx= tientallen; xxx= honderden).
List of seeds and fruits. (Charred unless otherwise indicated; *=mineralised; °= waterlogged;
fr. = fragments; xx = tens; xxx = hundreds).

Nummer 5 16 37
Structuur kuil paalkuil kuil
Totaal volume (in liter) 15 10 32
Gebruiksplanten
MEELVRUCHTEN

Avena sp. 494 - 5 haver
Avena sativa 1 - 1 haver
Avena sativa kaf 452 - - haver kaf
Avena kaf speciaal 72 - - haver kaf
Hordeum vulgare 67 6 7 gerst
Hordeum vulgare rachisfr. 3 - - gerst kaf
Triticum aestivum 213 - 7 broodtarwe
Triticum aestivum rachisfr. 438 - 1 broodtarwe kaf
Triticum spelta 1 - - spelt
Triticum sp. lemma basis - - 1 tarwe kaf
Cerealia 14 3, 2* 10 graan
Cerealia fr. xxx xx xx graanfragmenten
Cerealia embryo - 3 - graankiem
PEULVRUCHTEN
cf. Lens culinaris fr. 2 2 - vermoedelijk linze
Vicia faba var. minor - - 1 paardeboon
Vicia sativa ssp. sativa 2 1 1 voederwikke
OLIE- EN VEZELPLANTEN

Linum usitatissimum kapselfr. 2° 1 - lijnzaad
VRUCHTEN EN NOTEN

Corylus avellana fr. - 2 - hazelnoot
Ficus carica - - 1* vijg
Rubus cf. fruticosus - - 1° vermoedelijk braam
Sambucus sp. - - 1*; 2° vlier
Wilde planten
AKKERONKRUIDEN
Anagallis arvensis 6* 7; 9* 1; 10* guichelheil
Anthemis cotula 200 1 14 stinkende kamille
Bromus secalinus type 24 - 1 dreps
Chenopodium album 3 1 fr. 18 melganzenvoet
Chenopodium polyspermum - 1 1 korrelganzenvoet
Euphorbia peplus - - 1 ° tuinwolfsmelk
Fumaria officinalis 1° - - gewone duivekervel
Raphanus raphanistrum 50 - 2 fr. knopherik
Rumex acetosella 2 - 1* schapezuring
Stellaria media 9° 4° 23° vogelmuur
Vicia sativa ssp. nigra 17 - - smalle wikke
Vicia cf. sativa ssp. nigra 14 - 1 vermoedelijk smalle wikke
Vicia hirsuta/tetrasperma 5 10, 2* 5 ringel-of vierzadige wikke
RUDERALEN
cf. Capsella bursa-pastoris 1* - - vermoedelijk herderstasje
Chenopodium glaucum/rubrum - 1 - zeegroene of rode ganzenvoet
Galium aparine 1 1 - kleefkruid
cf. Glechoma sp. 1 - - vermoedelijk hondsdraf
Polygonum aviculare 2 1 fr.; 1* 1° varkensgras
GRASLANDPLANTEN

Bromus cf. racemosus 4 - - vermoedelijk ruwe dravik
Cynosurus cristatus - 2; 4* - kamgras
Daucus carota 1 - - peen
Euphrasia /Odontites - 4 - ogentroost of helmogentroost
Festuca/Lolium 110 fr. 6 4 zwenk- of raaigras



helemaal uitgesloten worden dat we hier met valse
kamille (A. arvensis) zouden te maken hebben, een
soort die vroeger vooral als akkerplant op lichtere
gronden voorkwam36.

De peulvruchten zijn door linze (Lens culinaris)
en voederwikke (Vicia sativa ssp. sativa) vertegen-
woordigd. Paardeboon (Vicia faba var. minor) of
duiveboon, kon in kuil 37 worden herkend. Deze
laatste is een voorloper van de huidige tuinboon
en heeft niets te maken met onze moderne bonen
die tot het geslacht Phaseolus behoren. Linze, en
ook vlas (Linum usitatissimum), dat voor zijn olie
en vezels werd geteeld, heeft sinds oudsher een

belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse landbouw
en behoort tot de oudste cultuurgewassen in onze
streken. De aanwezigheid van kapselfragmenten
van vlas doet de teelt in de nabijheid van de vind-
plaats vermoeden.

Hazelnoot (Corylus avellana) uit de paalkuil, en
braam (Rubus) en vlier (Sambucus) afkomstig uit
kuil 37, zullen in de omgeving zijn verzameld.
In deze laatste kuil werd bovendien één geminera-
liseerd vijgenpitje gevonden. Dit lijkt wel heel
weinig als men bedenkt dat een vijg ontelbare
pitten bevat. Vijgen worden sinds de Romeinse
tijd regelmatig aangetroffen. Mogelijk is het met
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cf. Medicago lupulina 5 1 2 hopklaver
Poa annua/Phleum sp. - 1 1 straat- of doddengras
Poa sp. 2*; 8 4; 27* 2; 1* beemdgras
Poaceae 3 20; 30* 8; 3* grassen
Ranunculus sardous 2 - - behaarde boterbloem
Trifolium cf. pratense 3 2 - vermoedelijk rode klaver
Trifolium repens type 3 13 2 witte klaver
Trifolium cf. fragiferum - 2; 5* - vermoedelijk aardbeiklaver
Trifolium sp. 12 23 19 klaver

PLANTEN VAN VOCHTIGE STANDPLAATSEN

Eleocharis palustris - 1 - waterbies
Galium palustre - 1 - moeraswalstro
Polygonum hydropiper/mite fr. - - 1 waterpeper of zachte duizendknoop
Scirpus maritimus 1 - - heen

PLANTEN VAN DIVERSE STANDPLAATSEN

Alisma sp. 1 - - waterweegbree
cf. Anthemis sp. 4* 4* 67* vermoedelijk schubkamille
Apiaceae 1; 1* - 7* schermbloemigen
Atriplex 3 - - melde
cf. Brassica sp.fr. 3 - - vermoedelijk kool
Bromus sp. fr. 1 - - dravik
Carex sp. (2-kantig) 1* 1 - zegge
Carex sp. (3-kantig) fr. - 2 -
Carex/Rumex - 18* 11* zegge of zuring
Chenopodium sp. 7; 7* 110* 62*; 10° ganzenvoet
Chenopodiaceae/Caryophyllaceae 1* 5; 1* - ganzenvoet- of anjerfamilie
Elymus sp. - 1; 1* - kweekgras
cf. Juncus - 3* - vermoedelijk rus
Potentilla sp. 1 - - ganzerik
Ranunculus sp. 4 fr. 1 - boterbloem
Rumex sp. 7 3; 2* 2; 1* zuring
Solanum sp. fr. 1 - - nachtschade

Gemineraliseerd materiaal (vormen)
Brassica achtig 10* 45* 225*
Camelina sativa - - 1*
Centaurea-vorm - 6* -
Galeopsis vorm - - 1*
Lamium vorm 1* 8* 7*
Melilotus-vorm - 90* -
Mentha vorm - - 3*
Odontites-vorm - 45* -
Rhinanthus vorm 8* 200* 32*
Stachys vorm - - 5*
Urtica vorm - 1* 1*
Vicia vorm - - 11*
Indeterminata 20* xx* xxx*

36 Weeda et al. 1991, 66.



rondslingerend afval op de nederzetting in deze kuil
terecht gekomen.

Aan de akkeronkruiden werd hierboven bij de
bespreking van de meelvruchten reeds de nodige
aandacht besteed. De tweede categorie van wilde
planten die goed vertegenwoordigd is, wordt
gevormd door kruiden met een voorkeur voor
vochtig, matig bemest grasland. Als voorbeelden
hiervoor kunnen onder andere kamgras (Cynosurus
cristatus), wilde peen (Daucus carota) en klavers-
oorten (Trifolium) worden vermeld.

3.3 NATUURSTEEN

Op verschillende plaatsen op de site werden
resten van maalstenen in tefriet (basaltlava) gevon-
den, afkomstig uit de streek van Mayen in het Eifel-
gebied. Gezien de hoge verbrokkelingsgraad van
het materiaal is het niet mogelijk de fragmenten aan
een bepaald deel of type maalsteen toe te wijzen37.

Een aantal sporen bevat ook brokken zandsteen
van lokale herkomst, die voor uiteenlopende doel-
einden kunnen gediend hebben. Een sterk afgesle-
ten wetsteen tenslotte bevindt zich eveneens tussen
de vondsten.

3.4 ROMEINS BOUWPUIN

Enkele fragmenten van Romeinse tegulae
kwamen aan het licht in de meest zuidelijk gelegen
gracht. In één van de oudere greppels werd ook een
ronde speelschijf aangetroffen (diam.: 4 cm; dikte:
1,5 cm), die vervaardigd was uit een stuk van een
Romeinse dakpan.

4 Besluit

De aardewerkvondsten wijzen grosso modo op
een datering van de site in de 9e-11e/12e eeuw. De
structuren met zgn. grass tempered wares zijn
mogelijk ouder maar vermoedelijk hebben we hier
eerder met zgn. zwerfvuil of residueel materiaal te
maken. In de vroege Middeleeuwen zijn zelfs
secundaire afvalcontexten schaars en het vondsten-
materiaal is vaak nog meer gefragmenteerd dan dat
uit andere periodes38. Toch wijst ook de datering
van de menselijke resten in de 7e-9e eeuw op een
vroegere aanwezigheid in de buurt. Het samengaan
van meerdere onvolledige menselijke (en dierlijke)
resten in dezelfde kuil wijst op een secundaire
begraving. Vermoedelijk werden oudere graven ver-
stoord, en werden de resten later op een andere
plaats gedeponeerd. Ook in Varsenare39 bevonden
de vroegmiddeleeuwse graven zich vlakbij, en
mogelijk zelfs in de nederzetting. Door de geringe
oppervlakte van het opgegraven areaal kon verder
helaas weinig duidelijkheid verkregen worden over
de structuur van de nederzetting aan de huidige
Zeelaan. Het globale beeld dat door het assemblage
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37 Kars 1983.
38 Hollevoet 1997/1998, 181-
182.
39 Hollevoet 1997/1998, 182.
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8 Tarwekorrels (Triticum aestivum) met plompe, afgeronde vorm die mogelijk tot
dwergtarwe mogen worden gerekend.
Kernels of wheat (Triticum aestivum) with plump, rounded shape typical for
bread/club wheat.

9 Kaffragmenten, met name rachisfragmenten van
tarwe (Triticum aestivum).
Chaff fragments, more specifically rachis frag-
ments of wheat (Triticum aestivum).



van het botanische materiaal wordt opgeroepen, is
dat van een landelijke agrarische nederzetting, niet
vreemd voor de beschouwde periode in deze streek.
In ieder geval tarwe, en misschien ook gerst, haver
en vlas werden ter plekke verbouwd. Vermoedelijk
gaat het hier om de zogenaamde dwergtarwe waar-
van de korrels een compacte, betrekkelijk ronde
vorm bezitten. Het landschap in de nabijheid van
de site zal voornamelijk zijn ingenomen door
akkers en weiland.

Aan de overkant van de Zeelaan (Herdersbrug)
werden naar aanleiding van de bouw van een nieuw
viaduct in de jaren ’80 gelijkaardige vondsten aan-
getroffen40. Iets meer naar het zuidwesten, in de
Zandstreek in de regio Oudenburg-Jabbeke-Brugge,
kwamen de afgelopen jaren regelmatig al gelijk-
aardige vroeg- en volmiddeleeuwse vondsten aan
het licht41. Het ging hier echter meestal om meer
grootschalige opgravingen, waarbij een duidelijker
beeld kon verkregen worden van nederzettings-
structuren uit verschillende periodes. Voor het Pol-
dergebied zijn er verder echter voorlopig nog wei-
nig gegevens voorhanden42.

Early medieval and medieval remains near the Zee-
laan, Dudzele/Brugge (Prov. of West Flanders)

A settlement dating from the High Middle
Ages was discovered between the N31 and the
Stationsweg. The remains, which came to light
after removing the A-trench, consist of a variety of
different features: ditches and trenches, as well as
the remains of posts and a few pits. Because of the
small size of the excavated area the layout of the
settlement remains fairly unclear. The pottery sug-
gests a 9th-11th/12th century date for the site, but

older, presumably residual material is also present.
For example, so-called grass tempered wares from the
late Merovingian period were found in different
locations across the site.

Radiocarbon dates from human remains found
on the site also indicate earlier habitation. Analysis
identified the incomplete remains of at least three
individuals dating from the 7th-9th century.

Animal remains collected by hand on the site
suggested a dominance of sheep and cattle as
providers of meat, a much lower percentage of pig
bones was represented. This can of course be
explained by the surrounding polder landscape.
The predominance of older sheep within the flock
may indicate the importance of wool production.
Fragments of mussel shells show that shellfish were
collected along the coast. However, the lack of, for
example, larger marine species may indicate that
the settlement, even in the High Middle Ages, was
not involved in the market forces that already pro-
vided the contemporary medieval towns.

The global picture presented by the botanical
evidence is of a rural agrarian settlement. Certainly
wheat, maybe also barley, oat and flax were grown
on or around site.

Across the Zeelaan (Herdersbrug) similar finds
were made during the construction of a new flyover
in the 1980s. During the past few years early and
high medieval finds have been regularly discovered
further to the south-west, in the Zandstreek within
the region of Oudenburg-Jabbeke-Brugge. Such
sites include behind the Refuge and in Molendorp
(both Sint-Andries/Brugge) and along the Zand-
straat in Varsenare. However, these were mostly
large-scale excavations, from which a much clearer
picture of the settlement structures from different
periods has been documented. As far as the Polder
area is concerned, however, very little information
is available to date.
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40 Hillewaert & Hollevoet 1987.
41 O.a. achter de Refuge en in
Molendorp (beide St. Andries/
Brugge) en langs de Zandstraat
te Varsenare. Zie Hollevoet &
Hillewaert 1997/1998, 191-207;
Hollevoet 1999/2000, 65-82;
Hollevoet 1997/1998, 161-189.
42 Cf. Plassendale (Oostende/
Zandvoorde) en Blankenberge/
Uitkerke (ongepubliceerde gege-
vens).
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1 De sporen

Ten westen van de Stoofweg, ongeveer ter
hoogte van de plaats waar men bij de aanleg van de
vorige pijpleiding in 1992 een tweetal Romeinse
scherven had aangetroffen2, werden ditmaal na het
afgraven van de A-sleuf duidelijke nederzettings-

sporen waargenomen (fig. 1). Een oppervlakte
van ca. 18 x 100 m kon onderzocht worden. Vier
soorten sporen werden in kaart gebracht: (paal)-
kuilen, karresporen, grachten en greppels. Deze
laatste vormen een uitgebreid systeem dat wellicht
in de richting van de Stoofweg doorliep.

Uit de zichtbare paalsporen komt duidelijk één,
weliswaar onvolledige gebouwplattegrond naar
voor, m.n. die van een (vermoedelijk) éénschepige
constructie (fig. 2). Waarschijnlijk moet deze ook
in 1992 zijn aangesneden. Twee rijen van tegen-
over elkaar gelegen vierkante of rechthoekige palen
vormen een NO-ZW-georiënteerd gebouw van
ca. 6 m breedte. Palen die deel uitmaken van de
korte zijden werden niet waargenomen. De lengte
van de constructie kon niet opgemeten worden,
maar bedraagt minstens 10 m. De paalkuilen
(0,5 x 0,5 m tot 1 x 0,5 m) bevinden zich op onge-
veer 1 m van elkaar. De palen lijken plaatselijk in
een standgreppel geplaatst. In sommige gevallen
zijn nog de vage resten van een paalkern zichtbaar.
Verschillende exemplaren werden in een latere fase
vervangen.

Binnenin het gebouw werden nog enkele kuilen
aangetroffen waarvan de functie niet direct kon
achterhaald worden. Mogelijk gaat het in één geval
om een zware paal, zodat we ook met een twee-
schepig gebouw zouden te maken kunnen hebben3.
Opmerkelijk is daarnaast de aanwezigheid van twee
paren van ondiepe paalsporen in het verlengde van
de westkant van het gebouw, die bovendien
begrensd worden door een dwars hierop verlopende
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1 Afdeling Monumenten & Landschappen, Phoenixge-
bouw, Koning Albert II-laan 19 bus 3, 1210 Brussel.
2 Hollevoet 1997, 109.
3 Ook in Beernem kwamen al gelijkaardige tweeschepige
gebouwen aan het licht. Cf. Yann Hollevoet, ongepubliceerde
gegevens.

Een lijn door het landschap II, 29-34

Een Romeinse nederzetting ten westen

van de Stoofweg te Damme/Sijsele

(prov. West-Vlaanderen)

Ingrid In ’t Ven & Yann Hollevoet1

1 Lokalisatie van de vindplaats ten westen van de Stoofweg (Damme).
Location of the site west of the Stoofweg (Damme).



(stand?)greppel. Misschien was dit een aangebouwd
gedeelte.

In een latere fase werd het geheel oversneden
door een uitgebreid greppelsysteem, dat mogelijk
als perceelsafbakening dienst deed. Dit werd op zijn
beurt dan weer doorsneden door recente drainage-
greppels en perceelsgrachten.

2 Het vondstenmateriaal

Het merendeel van het materiaal bestaat uit
ceramiekvondsten die overwegend afkomstig zijn
uit één van de greppels die de huisplattegrond over-
snijdt. Ook uit de paalsporen van het gebouw zelf
kon materiaal worden gerecupereerd, evenals uit
de greppels in de oostelijke zone van het opgra-
vingsterrein. De paalkuilen werden eveneens op
botanische macroresten onderzocht4. Dit leverde
echter geen resultaat op.

2.1 CERAMIEK

2.1.1 Terra sigillata

Een enkel wandfragment, mogelijk van een
bord (Drag. 18/31?) en een niet-determineerbaar
bodemfragment zijn de enige scherven terra sigil-
lata die aan het licht kwamen. Beide fragmenten
zijn van Oost-Gallische makelij5.

2.1.2 Belgische waar: terra nigra

De enige Belgische waar op de site is de redu-
cerend gebakken terra nigra. Twee fragmenten
hebben een bruine kern en donkergrijs oppervlak,
een derde heeft een donkergrijze kern en een meer
glanzend zwart oppervlak. De vormen waarvan
deze wandscherven afkomstig zijn konden niet
achterhaald worden. Uit dezelfde context komen
ook vijf donkergrijze wandfragmenten in een terra
nigra-achtig baksel.

2.1.3 Geverfd aardewerk

Drie kleine fragmenten in techniek b6 (witbeige
klei met donkerbruine tot matzwarte deklaag)
behoren tot de categorie van de geverfde waar. Twee
wandfragmenten met zandbestrooiing in scherven-
gruistechniek zijn mogelijk afkomstig van een bui-
kige beker met een lage, naar binnen gebogen hals
(type Niederbieber 32a), die vooral naar het einde
van de 2e eeuw toe schijnt voor te komen7. Een
randfragment behoort mogelijk toe aan een beker
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4 Onderzoek door Brigitte
Cooremans (VIOE).
5 Met dank aan Alain Van-
derhoeven (VIOE) voor de hulp
bij de determinatie van het mate-
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7 Oelmann 1914, 39, T. II;
Vanvinckenroye 1967, 14-15
(type 7a); Thoen (red.) 1987,
130.
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met een ronde naar buiten gebogen hals (type
Stuart 4), die eveneens in de 2e eeuw wordt geda-
teerd8.

2.1.4 Zeepwaar

De aangetroffen zeepwaar heeft een vrij zacht
fijn baksel met bleekoranje, poederig aanvoelende
wanden en een oranjerode kern. Een enkel frag-
ment (fig. 3:1) heeft een naar binnen gerichte rand.
Naast een drietal bodemfragmenten werden verder
alleen zeer kleine wandscherven gerecupereerd.

2.1.5 Oxiderend gedraaid aardewerk

– Kruikwaar: aangezien van deze groep enkel wand-
fragmenten zijn aangetroffen, kan er weinig over
gezegd worden. Een drietal fragmenten is vervaar-
digd in een vrij zacht oranje baksel met een grijze
kern, de andere hebben een volledig oranje baksel.
Beide soorten zijn met fijn zand verschraald.

– Amforen: de enige determineerbare amfoorvorm
die aanwezig is op de site is een Dressel 20-amfoor,
afkomstig uit het zuiden van Spanje en gebruikt
voor het vervoer van olijfolie9. Een oorfragment en
enkele wanden in een bleekoranje zandig baksel
zijn hiervan bewaard gebleven. Daarnaast zijn er
nog een tiental niet-diagnostische wandfragmenten
in een bleekbruin fijner baksel.

– Mortaria: fragmenten van een drietal wrijfschalen
zijn uitgevoerd in een beige egaal baksel met
schervengruis- en kwartsverschraling. De herkomst
ervan kon niet achterhaald worden. Eén randfrag-
ment heeft een typische horizontale rand met
afhangende kraaglip (fig. 3:2) die in de tweede helft
van de 1e en in de 2e eeuw gedateerd wordt10.

– Dolia: de weinige doliafragmenten hebben een
bruine kern en een donkerbruin oppervlak en zijn
overvloedig verschraald met grof schervengruis.
Profielen konden niet worden gereconstrueerd. Ver-
meldenswaard is ook een fragment van een deksel
met een sterk op een dolium gelijkend baksel.

– Andere: een tiental oxiderend gebakken wand-
scherven tenslotte heeft een felrode kern, een bruin-
rood oppervlak en een relatief zacht en dunwandig
baksel.

2.1.6 Reducerend gedraaid aardewerk

Van slechts enkele fragmenten – met een fijne
afwerking – kon met zekerheid vastgesteld worden
dat ze op het wiel gedraaid zijn. Twee rand-
fragmenten zijn in een zelfde techniek vervaardigd,
m.n. een vrij hard baksel, een weinig zichtbare
verschraling en een homogeen donkergrijze kleur.

Het eerste fragment is afkomstig van een kom
met een ronde aan de binnenkant verdikte rand
(fig. 3:3)11, het andere van een kom of bord met
een eenvoudige naar binnen gebogen rand
(fig. 3:4)12 en een groef op de buitenwand vlak
onder de rand. Beide stukken vertonen sporen van
een zwarte verflaag. Qua datering komt het eerste
fragment vanaf de 2e eeuw voor, het tweede zou al
vroeger, vanaf de 1e eeuw in gebruik geweest zijn.
Een derde fragment heeft een iets ruwer en lichter
gekleurd baksel en behoort toe aan een kom met
een sterk omgebogen rand (fig. 3:5)13.

2.1.7 Zgn. handgevormd (‘gewoon’) aardewerk

De rest van het gewone aardewerk omvat een
aantal ruwe baksels, vermoedelijk grotendeels van
lokale of regionale makelij, gezien de duidelijk
verderlevende invloed van inheemse tradities.
Aangezien over het merendeel hiervan echter niet
veel geweten is, heeft een doorgedreven klassering
volgens ons weinig zin. Bovendien kon door de
hoge fragmentatie- en verweringsgraad van het
materiaal aan de Stoofweg dikwijls niet met zeker-
heid gesteld worden of het om handgevormde of
(bij)gedraaide waar ging. Wel konden enkele
bakselgroepen uit het geheel gelicht worden:

De grootste groep (techniek 1) heeft een zacht
tot matig hard baksel en een overwegend grijze tot
bruingrijze kleur, met dikwijls een gelig of rood-
achtig gevlamd oppervlak14. De verschraling bestaat
hoofdzakelijk uit fijn tot grof schervengruis, in veel
gevallen aangevuld met plantaardig materiaal,
soms wat zand en uitzonderlijk klein steengruis.
De afwerking van de wanden is meestal vrij ruw,
hoewel de randen en halzen regelmatig gladdings-
sporen vertonen. Deze waar schijnt overwegend
met de hand gevormd te zijn. Zeker is ook dat in
heel wat gevallen de stukken naderhand werden
bijgedraaid op een traaglopende schijf. Enkele
exemplaren lijken zelfs geheel gedraaid te zijn.
Techniek 2 omvat de eerder zandige baksels in

een licht- tot donkergrijze kleur en een relatief
harde bakking. Het oppervlak voelt vrij korrelig
aan. Zowel bijgedraaide als gedraaide waar komen
voor. Een klein percentage scherven wordt geken-
merkt door een sterk sandwichachtig uitzicht, m.n.
een grijs met rode gelaagde kern en bruingrijze
wanden.

Wat onmiddellijk opvalt in het vormengamma
is dat techniek 1 en 2 schijnbaar dezelfde types en
versieringen delen. Gewone (kook)potten maken
het merendeel uit van het totale pakket en hebben
een vlakke bodem, een bijna rond of peervormig
lichaam en een recht uitstaande rand. Deze rand
kan op verschillende manieren worden afgewerkt:
eenvoudig (fig. 3:6-11), met een lichte of sterk
ontwikkelde dekselgeul (fig. 3:12-14), ietwat
verdikt (fig. 3:15), afgeplat (fig. 3:16) of echt
geprofileerd (fig. 3:17). Bij een aantal exemplaren
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8 Stuart 1962, 24; Vanvinc-
kenroye 1967, 13 (type 4).
9 Peacock & Williams 1986,
136-140.
10 Stuart 1962, 66-67, Pl. 16-
17 (type 149); en bv. Monsieur
& Braeckman 1999, 60-63.
11 Stuart 1962, 79 (type 211).
12 Rogge & Van Doorselaer
1976, 384-385 (fig. 16, 1-3);
Deschieter 1995, 98, 101;
Vermeulen 1992, 98-100.
13 Rogge & Van Doorselaer
1976, 384-385 (fig. 16, 9).
14 Dit wijst mogelijk op een
produktie in eenvoudige veld-
ovens, cf. Vermeulen 1992, 104.
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wordt de rand benadrukt door een richel (fig. 3:6,
16-19). Een tweede categorie omvat de open
recipiënten, m.n. de borden en kommen. Deze
hebben eenvoudig afgeronde (fig. 3:20) of rechte,
meer geprofileerde randen (fig. 3:21-22). Tenslotte
kwamen nog enkele fragmenten van handgevormde
deksels (fig. 3:23-24) aan het licht, waarvan één
een centrale doorboring van de knop heeft.

Versieringspatronen komen veelvuldig voor en
situeren zich hoofdzakelijk bovenop de rand en op
de wand. Op de rand worden vooral vingernagel-
of spatelindrukken aangebracht (fig. 3:6, 10, 18,
19), terwijl de wanden zowel kamstrepen als fijne
groeven vertonen in verschillende configuraties
(verticaal, horizontaal, golven, raster)(fig. 3:7, 16,
24-27). De aangetroffen vormen en versieringen
komen regelmatig aan het licht zowel in het kust-
gebied15, als in het zandig gebied tussen Leie en
Schelde16, de vicus Velzeke17 en de regio Kortrijk18.
Het grote aandeel van dergelijke waar in het totale
aardewerkgamma en de overdaad aan versierde vor-
men zou eerder op een vroege datering voor de site
ten westen van de Stoofweg kunnen wijzen. Verder
onderzoek met meer objectieve determinatie-
technieken dringt zich echter op.

2.1.8 Zoutcontainers/technisch aardewerk

Een zeventigtal fragmenten heeft een poreus,
zacht baksel met een donkergrijze tot zwarte kern,
bruinrode tot oranje wanden en een verschraling
van plantaardig materiaal, eventueel aangevuld met
schervengruis en/of zand. Geen enkel profiel van
deze groep kon gereconstrueerd worden. Traditio-
neel wordt deze waar zowel met zouttransport als
met metallurgische activiteiten in verband gebracht.
Wat de precieze functie van dit aardewerk is en
waar het vandaan komt is echter nog niet helemaal
duidelijk19.

2.1.9 Varia

Naast het aarden vaatwerk kwamen ook nog
enkele fragmenten van een vuurbok20 en van een
spinschijfje in een grof bruin baksel aan het licht.

2.2 NATUURSTEEN

Deze categorie omvat een paar sterk afgesleten
wetstenen, resten van een maalsteen en enkele
brokken natuursteen.

2.3 SILEX

In één van de greppels werd ook nog een
schrabber in bruine silex21 (fig. 4) aangetroffen.

A Roman settlement to the west of the Stoofweg
in Damme/Sijsele (Province of West Flanders)

To the west of the Stoofweg, near the location
where two Roman potsherds were found in 1992,
clear traces of a settlement could be seen after the
excavation of the A-trench. Four kinds of features
were documented: postholes, cart tracks, ditches
and trenches. The last two form an elaborate sys-
tem that probably continued in the direction of the
Stoofweg.

The remains of posts clearly show one, albeit
incomplete plan of a (presumably) one-aisled struc-
ture. Two rows of opposite square or rectangular
postholes form a building of about 6 m in width,
with a northeast-southwest orientation. Posts belong-
ing to the short side were not found. The length of
the structure could not be measured, but would
have been at least 10 m. Also remarkable is the
presence of two pairs of shallow postholes in line
with the west side of the building. These postholes
are, moreover, enclosed by a (foundation?) trench.
It may be that this part represents a later addition
to the structure. In a later phase the whole area was
covered by an elaborate system of ditches, which
possibly demarcated parcels of land.

The material assemblage is predominantly
ceramic. These finds were mainly recovered from
one of the trenches cutting across the ground plan
of the building. Material was also recovered from
the postholes belonging to the building itself, and
from the trenches in the eastern area of the exca-
vation. The pottery indicates a date in the High
Empire and consists of handmade earthenware,
presumably for the most part of local or regional
manufacture, considering the clear evidence for the
continuation of indigenous traditions. The large
amount of such pottery within the total range of
earthenware and the predominance of decorated
forms indicate an early dating for the site to the west
of the Stoofweg.
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15 Thoen (red.) 1987.
16 Vermeulen 1992, 103-113.
17 Rogge 1978, 107-117; De
Mulder & De Clercq 1999,
85-87.
18 Deschieter 1995, 106-117.
19 Van den Broeke 1986, 91-
114.
20 Bourgeois 1983.
21 Met dank aan Marc De Bie
(VIOE) voor het determineren
van het materiaal.
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site ten westen van de Stoofweg
(Damme). Schaal 1:3.

Roman pottery of the
site west of the Stoofweg
(Damme). Scale 1:3.

4 Silex artefact. Schaal 1:1.
Flint artefact. Scale 1:1.
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1 Situering

Ten oosten van de Stoofweg werd bij het afgra-
ven van de A-sleuf een klein Romeins grafveld
(fig. 1-2) aangesneden over een lengte van onge-
veer 25 m. Hiervan waren in 1992 geen sporen aan

het licht gekomen. In het westen wordt het grafveld
oversneden door een parallel met de Stoofweg
verlopende 3 m brede gracht. Verder naar het
oosten toe werden geen sporen meer aangetroffen.

2 De sporen

De aangetroffen graven – in totaal 13 incinera-
ties – zijn allemaal van het type van de zgn. brand-
restengraven (Brandgrubengräber): rechthoekige
kuilen met brandstapelresten en soms grafgiften in
een kleine nis naast de grafkuil (fig. 3)3. Na de
verbranding van het lichaam op een brandstapel
werden de resten hiervan geheel of gedeeltelijk in
een kuil gedeponeerd. De afmetingen van deze
kuilen varieren van 0,7 x 0,5 m tot 1,4 x 0,8 m.
Het merendeel van de kuilen heeft een NZ-oriën-
tatie; de anderen liggen min of meer haaks daarop.
De bewaarde diepte van de grafkuilen bedraagt
gemiddeld 20 à 30 cm, met een aslaag (beenderres-
ten, houtskool, nagels van een kist e.d.) varierend
tussen ca. 10 en 20 cm dikte. De nissen bevinden
zich in de meeste gevallen aan de noordzijde van
het graf, slechts in twee gevallen aan de oostkant en
zijn enkele tientallen cm2 groot.
In een paar gevallen lijken de graven omringd

te zijn geweest door rechthoekige funeraire grep-
pelcomplexen; sommige ervan lijken echter ouder
en zijn mogelijk ook in verband te brengen met het
grachtensysteem ten westen van de Stoofweg. Of
het grafveld gedurende een langere periode in
gebruik was, is voorlopig nog niet duidelijk. Twee
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1 Afdeling Monumenten & Landschappen, Phoenixge-
bouw, Koning Albert II-laan 19 bus 3, 1210 Brussel.
2 Peerstraat 191, 9000 Gent.
3 Van Doorselaer 1967.

Een lijn door het landschap II, 35-45
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te Damme/Sijsele (prov. West-Vlaanderen)

Ingrid In ’t Ven, Yann Hollevoet1, Brigitte Cooremans,
Annelies De Groote2 & Koen Deforce

1 Lokalisatie van de vindplaats ten oosten van de Stoofweg (Damme).
Location of the site east of the Stoofweg (Damme).



2 Opgravingsplan van de site ten oosten van de Stoofweg (Damme).
Excavation plan of the site east of the Stoofweg (Damme).

van de graven schijnen elkaar wel gedeeltelijk te
oversnijden. Dit lage aantal wijst er op dat de
graven op een of andere manier zichtbaar moeten
geweest zijn aan het oppervlak.

3 Het vondstenmateriaal

3.1 CERAMIEK

Het merendeel van de ceramiek is niet verbrand
en bevindt zich in kleine nissen (B) bij de graf-
kuilen (A)(fig. 2). In de regel worden hier drink-
bekers aangetroffen, die meestal imitaties zijn van
terra nigra of geverfd aardewerk (fig. 4). Een eerste
type is de imitatie Hees 24 (Stuart 2), die in een
ruwwandig baksel is uitgevoerd en in verschillende
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tinten voorkomt (8B, 9B, 11B) (fig. 5:1-3). Eén
exemplaar heeft drie fijne horizontaal verlopende
ribbelgroefjes onder de rand (8B). Dit soort drink-
gerei wordt gedateerd op het einde van de 1e en
het begin van de 2e eeuw. Een sterk beschadigd
bekertje in een grijs baksel met bruine kern is ver-
moedelijk eveneens gebaseerd op hetzelfde type
(21B). Een grijsbruine ruwwandige beker (22B)
met een schuin uitstaand randje lijkt een imitatie
te zijn van de bolbuikige bekers van het type
Stuart 15 (fig. 5:4). Deze worden grosso modo rond
dezelfde periode gedateerd. Een sterk gefragmen-
teerde beker in terra nigra (type Holwerda 27)6 en
een miniatuur-imitatie van vermoedelijk hetzelfde
type in een bruin ruwwandig baksel kwamen aan
het licht in graf 5 en kunnen in de 1e eeuw
geplaatst worden (fig. 5:5-6). Ook het 2e-eeuwse
type Holwerda 58a (Hees 6a)7 met trechtervormige
rand en een eerder bolvormige buik komt zowel in
terra nigra (4B) (fig. 5:7) als in een grijze glad-
wandige imitatie voor (7B) (fig. 5:8). Eén grijs
exemplaar met ribbelgroeven op de schouder en
een bijna vlakke voet (Hees 6a2)8 werd niet in een
nis maar ónder de grafkuil zelf aangetroffen (graf 2)
(fig. 5:9). Aan dezelfde vorm ontleend (Stuart 4)9

is een tamelijk fijn afgewerkte beker in een don-
kergrijs baksel met donkerder gekleurde banden op
de schouder (10B)(fig. 5:10). Een laatste beker ten-
slotte in een grijs ruwwandig baksel heeft een
vlakke bodem en een uitstaande rand (12B) en kan
niet duidelijk toegewezen worden aan een bepaald
type10 (fig. 5:11).
Opmerkelijk is ook een zeer ruw afgewerkt

handgevormd potje (1B) (fig. 5:12) in een bruin
vrij zacht baksel. De verschraling bestaat uit grof

schervengruis en organisch materiaal en hier en
daar zijn gladdingssporen waarneembaar. Op de
schouder bevinden zich twee – naderhand aange-
brachte – knobbels.

In enkele gevallen werden in de grafkuilen zelf
(A) bijna volledige handgevormde kookpotten
aangetroffen. Andere grafkuilen bevatten dan weer
enkel scherven die van de brandstapel gerecupe-
reerd werden.
Een eerste volledig exemplaar (uit 5A) (fig. 5:13)

heeft een donkerbruin, relatief zacht baksel met
een grove schervengruisverschraling waar hier en
daar plantaardig materiaal aan is toegevoegd. De
uitstaande rand, die een licht ontwikkelde deksel-
geul heeft, vertoont bovenaan een tweetal groeven.
Op de wand tekent zich een golflijnversiering af
met naar onder toe enkele kamstrepen. Een tweede
(kook)pot (7A) (fig. 5:14) heeft een gelijkaardig
baksel maar is donkerder van kleur en heeft
vingernagelindrukken boven op de rand. Rand- en
wandfragmenten van eenvoudige potten met een
uitstaande iets verdikte rand zijn aanwezig in graf
12A en 21A. Een bijna volledig exemplaar werd
aangetroffen in graf 22A (fig. 6).
Een drietal andere graven (6A, 8A, 11A) bevat

enkel fragmenten van handgevormd aardewerk,
evenals een kuil die door het greppelsysteem werd
doorsneden en waarin ook randen van kookpotten
en scherven met golfversiering en kamstrepen
werden gevonden. In een enkel graf (6A) werd een
randfragment geverfd aardewerk (techniek b)11

aangetroffen afkomstig van een beker met strakke
wand en Karniesrand (Stuart 2)12 (fig. 5:15). Deze
wordt gedateerd op het einde van de 1e en in het
begin van de 2e eeuw.

3.2 METAAL

In sommige grafkuilen (1A, 4A, 10A) zijn
enkele nagels afkomstig van een lijkkist of ligplank
aanwezig. Opmerkelijk is vooral de vondst van
ijzeren scheermessen in twee nissen (8B, 11B)
(fig. 5:16-17 en fig. 7). Deze zijn waaiervormig
uitgesmeed en lopen uit in een rechte of gebogen
snede. De afmetingen bedragen 75 tot 87 mm
voor de breedte, 130 tot 155 mm voor de lengte en
tot 4 mm dikte. Eén ervan heeft achteraan een
bolvormig knopje (diam. 10 mm) als handvat.
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5 Stuart 1962, 20-22; Vanvinckenroye 1967, 10-11;
Brunsting 1937, 72-73.
6 Holwerda 1941, 36-40.
7 Holwerda 1941, 49; Brunsting 1937, 118; Stuart 1962,
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8 Brunsting 1937, 118 + Pl. 6.
9 Stuart 1962, 24; Vanvinckenroye 1967, 13.
10 Tussenvorm (?) Stuart 1 & 2, cf. Stuart 1962, 20-23.
11 Brunsting 1937, 70-71.
12 Stuart 1962, 22-23.
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Dergelijke driehoekige messen zouden teruggaan op
inheemse voorbeelden en worden vooral aangetrof-
fen in de late La Tène- en vroeg-Romeinse periode13.
Ook in Huise14, Brugge15 en Oostwinkel16 werden
al dergelijke scheermessen aangetroffen.

3.3 MENSELIJK BOTMATERIAAL

Aangezien dikwijls slechts een gedeelte van de
brandstapelresten in de grafkuil werd geschept is
de aangetroffen hoeveelheid botmateriaal meestal
zeer klein. Ook hier werden slechts enkele zeer
fragmentaire stukjes bot gerecupereerd. Verder
onderzoek ervan leverde niets op17.

4 Onderzoek van zaden en vruchten

Tijdens de opgraving werden enkele grafkuilen
(nrs. 9, 11, 21 en 22) voor macrobotanisch onder-
zoek bemonsterd (fig. 2). Het volume van deze
stalen bedroeg telkens ongeveer 10 liter. Alle plan-
tenresten waren verkoold. De resultaten zijn samen-
gevat in tabel 1.
De geanalyseerde residu’s waren niet uitermate

rijk aan botanische resten. Zeker bij de kuilen met
spoornummers 11, 21 en 22 kan van zgn. ruis
worden gesproken. De kuil met nummer 9 bleek
wel iets meer zaden te bevatten. De absolute hoofd-
moot van het materiaal bestaat uit resten van soor-
ten uit grasland en heide. Naar alle waarschijnlijk-
heid hebben we hier te maken met de resten van
(een deel van) de brandstof die voor de brandstapel
werden gebruikt. De zaden die in de Carex viri-
dula type-groep werden gebundeld, konden helaas
niet tot op soortniveau worden gedetermineerd.
Het materiaal liet dergelijke verregaande determi-
naties niet toe, hoe interessant het ook moge zijn
te achterhalen met welke soorten we hier precies te
maken hadden. Het is trouwens in het beste geval,
bij perfect bewaard gebleven zaden al zeer moeilijk,
zo niet onmogelijk verschillende zeggesoorten op
naam te krijgen. Wel kon worden vastgesteld dat de
soorten die in aanmerking komen voornamelijk
voorkomen in heide en grasland.
De soorten die in de tabel niet in de groep van

grasland en heide werden ingedeeld, en waarvan
relatief veel resten konden worden herkend, komen
onder andere vaak voor langs sloten en aan oevers
van vijvers en poelen. Dit geldt voor zowel beklierde
en zachte duizendknoop (Polygonum lapathifolium
en P. mite), als wolfspoot (Lycopus europaeus) en
grote egelskop (Sparganium erectum). Mogelijk
groeiden ze langs beken of op natte plekken in
voornoemde vegetaties en kwamen ze samen met de
overige soorten tussen het hooi voor de brandsta-
pel terecht.
Resten van eventuele plantaardige grafgiften,

zoals deze in Vlaanderen voor het eerst op het
grafveld van Tongeren en Tienen18 onder de vorm
van voornamelijk linze (Lens culinaris) en paarde-

boon (Vicia faba var. minor) werden aangetroffen,
konden hier echter niet worden herkend. Ook het
zgn. ruis vertoonde geen afwijkend beeld zoals
dat bij de hierboven vernoemde sites wel het geval
was, maar moet eerder worden gezien als het
normale afval dat vaak op een nederzetting rond-
slingert.

5 Anthracologisch onderzoek

Ook het houtskool uit de brandrestengraven
is onderzocht. Het doel van dit onderzoek was een
inzicht te verkrijgen in de verschillende houtsoor-
ten die voor de crematies gebruikt werden.

5.1 DETERMINATIE

Alle houtanatomische kenmerken die vereist
zijn om een stuk hout te determineren, blijven ook
bewaard na verkoling van het hout. In tegenstel-
ling tot waterverzadigd hout, is het bij houtskool
echter niet mogelijk om er coupes van te snijden.
Houtskool wordt dan ook bestudeerd op een vers
breukvlak en met behulp van een microscoop met
opvallend licht. Voor determinatie worden de ken-
merken van het transversale, radiale en tangentiale
vlak bekeken bij een vergroting van 100 x tot
500 x. Houtskool kan gedetermineerd worden tot
op familie-, genus-, of soortniveau19. Hierbij spelen
o.a. spelen de bewaring, anatomische kenmerken,
evenals de regionale verspreiding van de verschil-
lende soorten een rol.

5.2 MATERIAAL

De hoeveelheid houtskool uit de verschillende
graven, dat beschikbaar was voor onderzoek, was
klein tot zeer klein. Bovendien was bij verschillende
stalen een groot deel van het houtskool zeer sterk
gefragmenteerd (kleiner dan enkele millimeters)
waardoor slechts een beperkt aantal van de frag-
menten bestudeerd kon worden. De grootte van de
onderzochte houtskoolfragmenten varieerde van
enkele mm tot ca. 2 cm. Hierna wordt een over-
zicht gepresenteerd van de aard van de verschillende
stalen, de gevonden houtsoorten per staal, aange-
vuld met opmerkingen. Daarna worden deze resul-
taten besproken.

Graf Nr. 3A
Staal met grote (ca 1,5 cm3) en kleine stukjes houts-
kool.
Volume: ca. 190 cm3.

Soort Aantal
els (Alnus sp.) 13
eik (Quercus sp.) 20
haagbeuk (Carpinus betulus) 1
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13 Mar i ën 1973 , 71-74 ;
Mariën 1971, 214-215.
14 Bauters et al. 1997, 127; De
Groote et al. 1999/2000, 41.
15 Site Expressweg, Brugge/St.
Andries, ongepublic. gegevens
Yann Hollevoet.
16 G r a f v e l d O o s t w i n -
kel/Leischoot (gem. Zomergem)
(dit volume).
17 Onderzoek Marit Vanden-
bruaene (VIOE).
18 (Nog) niet gepubliceerde
data.
19 Voor de identificatie van de
verschillende houtsoorten werd
gebruik gemaakt van Schwein-
gruber 1990.
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5 Aardewerk en metalen
vondsten (1-17). Schaal 1:3.
Pottery and metal finds (1-
17). Scale 1:3.
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Tabel 1:
Verkoolde zaden en vruchten aangetroffen in enkele van de aangesneden grafkuilen (x=enkele; fr.=fragmenten).
Charred seeds and fruits found in some of the burial pits (x=some; fr.=fragments).

Nummer 9a 11a 21a 22a
Gebruiksplanten
Cerealia kaffr. - - 2 - graan kaffragmenten
Camelina sativa - - - 1 huttenut

Wilde planten
AKKERONKRUIDEN
cf. Agrostemma githapo - - 1 - vermoedelijk bolderik
Chenopodium album - - 1 - melganzenvoet
Fallopia convolvulus - 1 - - zwaluwtong
Rumex acetosella - - 1 - schapezuring
Urtica urens 1 - 1 - kleine brandnetel
Vicia sp. - - 4 - wikke

TREDPLANTEN EN PLANTEN VAN RUIGTEN EN RUDERALE PLAATSEN

Polygonum aviculare 1 - - - varkensgras
Polygonum lapathifolium 50 1 20 - beklierde duizendknoop

GRASLAND- EN HEIDEPLANTEN
Carex viridula type 120 1 2 - dwergzegge
Digitaria ischaemum 5 - - - vingergras
Festuca/Lolium 2 - - - zwenk- of raaigras
Plantago lanceolata 1 - 8 - smalle weegbree
Poa sp. 12 - 5 - beemdgras
Poaceae 11 - - - grassenfamilie
Poaceae kaf 1 - - -
Prunella vulgaris 1 - - - gewone brunel
Ranunculus flammula 2 - - - egelboterbloem
Ranunculus cf. sardous - - 2 - vermoedelijk behaarde boterbloem
Trifolium arvense type 4 - - - hazenpootje
Trifolium repens type 10 - - - witte klaver
Trifolium sp. 12 - 3 - klaver

PLANTEN VAN OEVERS EN WATERKANTEN

Lycopus europaeus 1 - - - wolfspoot
Polygonum mite 38 - - - zachte duizendknoop
Sparganium erectum 7 - - - grote egelskop

MOEILIJK IN TE DELEN SOORTEN EN TYPES

Asteraceae 3 - 1 - composietenfamilie
Carex sp. 16 - - - zegge
Cyperaceae 8 - - - cypergrassenfamilie
Lamiaceae 3 - - - lipbloemigen
Polygonum sp. fr. x - - - duizendknoop
Rumex sp. 2 - - - zuring

Tabel 2:
Percentage van de verschillende houtsoorten in de onderzochte brandrestengraven ten oosten van de Stoofweg
(Damme).
Percentage of the different taxa in the cremation graves east of the Stoofweg (Damme).

Soort Aantal %

eik (Quercus sp.) 26 46
els (Alnus sp.) 16 28
cf. els (cf. Alnus sp.) 7 12
beuk (Fagus sylvatica) 4 7
berk (Betula sp.) 3 5
haagbeuk (Carpinus betulus) 1 2

TOTAAL 57 100



De stukjes eik waren over het algemeen kleiner
(enkele mm tot 0,5 cm) dan de stukjes els (> 1 cm).
Eik breekt gemakkelijk langs de brede houtstralen.
Hierdoor is er wellicht een lichte numerieke over-
vertegenwoordiging van eik in het staal. Els frag-
menteert minder gemakkelijk. Haagbeuk is een
extreem harde houtsoort die moeilijk splijt.

Graf Nr. 8A
Staal met zeer weinig houtskoolfragmenten (ca 15).
Slechts enkele stukjes hadden redelijke afmetingen.
De rest was zeer klein en broos.

Soort Aantal
eik (Quercus sp.) 3

Graf Nr. 9A
Klein staal. Bestaat slechts uit enkele middelgrote
(ca 1cm3) en zeer kleine (enkele mm) houtskool-
fragmenten.

Soort Aantal
cf. els (cf. Alnus sp.) 13
eik (Quercus sp.) 3

Bij het staal zat een aggregaat van kleine stuk-
jes houtskool. Deze stukjes waren echter zo klein en
breekbaar dat niet alle vlakken van één stukje
voldoende konden bekeken worden. De kenmer-
ken van het transversaal vlak komen echter over-
een met els. De vatdoorboringen konden echter
niet worden bekeken, waardoor ook hazelaar (Cory-
lus avellana) niet helemaal kan uitgesloten worden.

Graf Nr. 10A
Groot staal. Aggregaat van kleine stukjes houtskool.
Het meeste houtskool is echter zeer fijn, bijna
poeder geworden. Zeer weinig stukjes met een
redelijke dimensie. Gezien deze dimensies konden
slechts enkele stalen moeizaam worden gedetermi-
neerd.

Soort Aantal
beuk (Fagus sylvatica) 4
berk (Betula sp.) 3
els (Alnus sp.) 3
cf. els (Alnus sp.) 2
indet. 1

5.3 BESPREKING

In totaal werden 57 houtskoolfragmenten uit
vier verschillende graven gedetermineerd. De
geringe afmetingen van de houtskoolfragmenten uit
sommige graven liet niet toe dat een groot aantal
resten gedetermineerd werd.
Verspreid over de vier graven werden vijf ver-

schillende houtsoorten gevonden (tabel 2). In volg-
orde van aandeel zijn dit eik, els, beuk, berk en
haagbeuk. Doordat de ene soort al sneller frag-
menteert dan de andere, maar vooral gezien het
lage aantal gedetermineerde fragmenten, kan met
de percentages van de verschillende taxa niet zoveel
rekening worden gehouden. De aan- of aanwezig-
heid van een houtsoort in een staal weegt zwaarder
door. Daarnaast moet ook rekening gehouden
worden met het feit dat een houtskoolstaal slechts
een miniem overblijfsel is van de oorspronkelijk
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6 Aardewerk gevonden in graf 22A - site Stoofweg oost (Damme).
Pottery found in grave 22A - site Stoofweg oost (Damme).

7 IJzeren scheermessen uit de nissen van graven 8 en 11 - site Stoofweg oost (Damme).
Iron razors from the niches of graves 8 and 11 - site Stoofweg oost (Damme).



verbrande hoeveelheid hout; van een berg hout van
ca. 400 kg blijven slechts enkele gram houtskool
over. Bijgevolg heeft aanmaakhout een kleinere
kans om bewaard te blijven dan houtsoorten als eik
en beuk, die bij zeer hoge temperaturen traag
branden20.

Alle gevonden soorten leverden zeer sterk
gewaardeerd brandhout, elk met zijn specifieke
eigenschappen.
Houtskool van eik is in drie van de vier onder-

zochte graven aangetroffen. In één graf (8A) is zelfs
enkel houtskool van eik teruggevonden. Van dit
graf zijn wel slechts 3 houtskoolfragmenten gede-
termineerd kunnen worden waardoor we waar-
schijnlijk een sterk vertekend beeld krijgen van het
oorspronkelijke houtspectrum.
Eik levert uitstekend brandhout; het brandt

lang en gelijkmatig. Bovendien geeft het een lang
gloeiende aslaag. Vooraleer eikenhout als brandhout
kan gebruikt worden moet het wel eerst twee jaar
onbeschut worden bewaard, zodat de tannines in
het hout kunnen uitgespoeld worden door de regen.
Daarna moet het nog eens twee jaar gedroogd wor-
den op een beschutte plaats. Eik is ook een zeer
duurzame houtsoort en werd dan ook gebruikt
voor tal van toepassingen, voornamelijk als con-
structiehout21. Na afdanking kunnen eiken palen
en balken in het vuur beland zijn. De aanwezigheid
van schimmel in enkele stalen kan ook wijzen op
het verbranden van ouder hout.
Na eik heeft els het hoogste percentage in het

houtskoolspectrum. Slechts in één graf werd deze
houtsoort niet teruggevonden. Elzenhout is licht en
brandt goed als het droog is, maar brandt niet zo
lang als eik en beuk. Elzenhout kende tal van toe-
passingen. Dankzij eigenschappen als licht, zacht,
gemakkelijk te bewerken en te draaien werd deze
houtsoort gebruikt voor het vervaardigen van aller-
lei kleine voorwerpen. Dit hout kan eventueel na
afdanking op de brandstapel beland zijn. Het groot-
ste deel werd echter wellicht geleverd door hout dat
bewust werd ingezameld als brandhout. Het hout
van els is immers niet erg duurzaam (behalve voor
constructies onder de grondwatertafel) en werd dan
ook zelden gebruikt als constructiehout22.
Berk werd slechts gevonden in één graf, nl. 10A.

Omdat berkenhout snel en goed brandt, vormen
de schors en twijgen van deze boom prima aan-
maakmateriaal. Daardoor is de kans dat berk wordt
gevonden in een staal houtskool ook wel aanzien-
lijk kleiner.
Ook haagbeuk is slechts in één graf terugge-

vonden (3A). Haagbeuk levert uitstekend brand-
hout23 en kan dankzij zijn hoge dichtheid ook zeer
lang branden. Het levert mooie vlammen en lang
gloeiende kolen. Haagbeuk is een zeer taaie, moei-
lijk splijtbare houtsoort. Het wordt vooral gebruikt
voor elementen waar een grote sterkte voor geringe
afmetingen is vereist (vb. spoelen, hakblok)24.
Houtskool van beuk is enkel in graf 10A

aangetroffen. Beuk is samen met eik en haagbeuk

een van de meest geschikte soorten brandhout.
Het hout brandt goed en lang. Door zijn geringe
duurzaamheid is beuk als constructiehout echter
ongeschikt voor toepassingen in de open lucht.

6 Interpretatie

De manier van begraven – bijna uitsluitend in
brandrestengraven – is vrij typisch voor de Leie-
Scheldevallei25 en de onmiddellijk aangrenzende
gebieden26. De oorsprong van het brandrestengraf
gaat vermoedelijk terug tot in de La Tène-tijd. De
laatste jaren wordt dit graftype ook meer en meer
in de kuststreek aangetroffen27. Kenmerkend is dat
het hele grafveld aan de Stoofweg uitsluitend uit
brandrestengraven bestond. Men mag echter niet
vergeten dat mogelijk niet het volledige grafveld
werd aangesneden, aangezien slechts een relatief
kleine oppervlakte voor onderzoek kon worden
vrijgelegd.
De gewoonte om de doden te begraven buiten

de nederzetting bestond vermoedelijk al in de vóór-
Romeinse periode. Of dit grafveld in verband kan
gebracht worden met de huisplattegrond ten westen
van de Stoofweg is niet helemaal zeker. De afstand
tussen de twee vindplaatsen bedraagt ongeveer 50 m
(fig. 8).
Wat de datering betreft kan op basis van het

materiaal het einde van de 1e en de 2e eeuw voor-
opgesteld worden. De vondst van de ijzeren scheer-
messen pleit echter voor een vroege datering.

Uit het anthracologisch onderzoek blijkt dat eik
en els het best vertegenwoordigd zijn in de hout-
skoolspectra van de verschillende graven. Verder
komen ook nog berk, beuk en haagbeuk voor.
Gezien het lage aantal houtskoolfragmenten dat
onderzocht is per graf moet er echter voorzichtig
worden omgesprongen met de percentages bij de
interpretatie van de houtskoolspectra.
Bij vergelijking van de resultaten van deze hout-

skoolanalyse met die van andere anthracologische
onderzoeken van Romeinse brandrestengraven
blijkt dezelfde trend naar voor te komen, nl. een
overwicht van houtsoorten die zeer geschikt zijn als
brandhout (vnl. eik, beuk en haagbeuk)28. Of het
overwicht van eik in de brandrestengraven een ritu-
ele oorzaak zou hebben, zoals Kreuz29 suggereert, is
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20 Schlumbaum & Jacomet 2000.
21 Gale & Cutler 2000.
22 Gale & Cutler 2000.
23 Tack et al. 1993.
24 Stevens 1998.
25 Van Doorselaer 1969; Vermeulen 1992, 226-234.
26 Bv. Thoen & Van Doorselaer 1980 (Emelgem).
27 O.a. Oudenburg, Roksem, Zerkegem, Jabbeke, cf. Hollevoet 1992 (met referenties); Holle-
voet 1993.
28 Zie o.a. De Groote et al. 1999/2000; Hässler 1999; Hintermann 2000; Kreuz 2000; Wiet-
hold 2000.
29 Kreuz 2000, 50.
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8 Overzichtsplan van de sites ten westen (DW10) en ten oosten (DW11) van de Stoofweg (Damme).
Overview of the sites west (DW10) and east (DW11) of the Stoofweg (Damme).



hier moeilijk te bevestigen. Vermoedelijk zijn de hoge
percentages van eik in Romeinse brandrestengraven
eerder te wijten aan zijn goede brandhoutkwalitei-
ten dan aan rituele factoren30. De hoge percentages
els zijn vermoedelijk vooral een weerspiegeling van
de lokale vegetatie. Els groeit bij voorkeur op voch-
tige bodems, die in de omgeving van Damme in
ruime mate moeten aanwezig geweest zijn.

Het is wellicht niet de eerste keer dat op Sijseels
grondgebied Romeinse graven worden aangetrof-
fen. Rond 1900 zou men langs de weg van het
station naar de gemeente een urne gevonden
hebben die opgenomen werd in de collecties van
het Gruuthusemuseum te Brugge31. Volgens getui-
gen zouden er toen nog aan het licht gekomen zijn
maar nader onderzoek door J. Claerhout leverde
toen geen aanvullende gegevens op32.

Gallo-Roman graves to the east of the Stoofweg in
Damme/Sijsele (Province of West Flanders)

To the east of the Stoofweg in Damme a small
Roman graveyard came to light during the excava-
tion of the A-trench. The thirteen graves that were
found are all of the same type, the so-called Brand-
grubengräber: rectangular pits containing the remains
of funeral pyres and sometimes funeral goods in a
small niche next to the burial pit. In a few cases
the graves seem to have been surrounded by rectan-
gular ditches.
Most of the ceramic finds had not been burnt

and were found in the small niches next to the
burial pits. The most common finds were beakers,

mostly imitations of terra nigra or painted pottery.
In a few cases almost complete handmade pots
were found in the burial pits themselves. Other
burial pits contained only potsherds recovered from
the funeral pyre.
In some burial pits a number of nails were

found, presumably from a coffin or other timber.
The excavation of iron razors in two niches is par-
ticularly interesting. These triangular-shaped knives
are very similar to known indigenous examples, for
example from Huise, Brugge and Oostwinkel.
Archaeo-botanical research shows that oak and

alder are the most commonly occurring tree species
within the charcoal spectra recovered from the
graves, presumably because of their good qualities
as firewood. Birch, beech and hornbeam were also
found.
On the basis of the finds the cemetery can be

dated to the end of the 1st - 2nd century. There
is no conclusive link between the cemetery and
the ground plan of the building found to the west
of the Stoofweg, although the distance between the
two locations is about 50 m.
The manner of burial within the cemetery is

typical for the Scheldt and Leie valleys and the
neighbouring regions. The origin of the Brand-
grubengräber probably goes back to the La Tène
period. During the past few years this type of grave
has been more frequently found in the coastal area
(for instance, at Oudenburg, Roksem, Zerkegem,
Jabbeke). An important characteristic of the Stoof-
weg cemetery is that it contained exclusively Brand-
grubengräber. It must, however, be kept in mind
that the entire cemetery may not have been uncov-
ered due to the limited extent of the excavation.
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30 De Groote et al. 1999/2000.
31 de Loë 1905, 139.
32 Voor een volledige biblio-
grafie van deze oude vondst zie
Bauwens-Lesenne 1963.
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1 Situering

Ten noorden van de Antwerpse Heirweg werd
in de A-sleuf een uitgestrekte Romeinse nederzet-
ting aangesneden (fig. 1-2). Deze valt duidelijk op
te splitsen in twee delen, van elkaar gescheiden
door een nu nog gebruikte aarden weg. Het terrein

ten noorden van de aarden weg leverde de meeste
sporen op en is vrij laaggelegen (AHL: Antwerpse
Heirweg Laag; vrijgelegde oppervlakte: ca. 18 x
80 m). Hoewel heel wat sporen doorlopen tot aan
de vergraving van de in 1992 geplaatste leiding
werd toen niets van dit deel van de nederzetting
opgemerkt, vermoedelijk door een te hoge grond-
waterstand. Ten zuiden van de aarden weg (AHH:
Antwerpse Heirweg Hoog; ca. 20 x 50 m) kwamen
heel wat minder sporen aan het licht. Het geheel
sluit wel perfect aan bij wat in 1992 in deze zone
werd ingetekend.

2 De sporen (Pl. Va)

De zone AHH wordt ingenomen door een
hoge zandrug waar heel wat kleine paalgaten en een
greppel voorkwamen. Bij de paalsporen vallen wel
enkele lineaire configuraties op maar het gaat
vermoedelijk niet om huisplattegronden.

De aangesneden sporen in het opgravingsvlak
AHL omvatten zowel grachten, kuilen, poelen,
waterputten als verschillende – al dan niet volle-
dige – grondplannen van kleine gebouwen die alle
min of meer dezelfde oriëntatie hebben.

2.1 GRACHTEN EN GREPPELS

In het noorden wordt de vindplaats begrensd
door een oost-west verlopende gracht van ca. 2 m
breedte, die waarschijnlijk in de Romeinse periode
te dateren is. Aan de zuidkant van het laaggelegen
gedeelte is eveneens een, parallel georienteerde,
gracht zichtbaar, die uit een geheel van elkaar over-
snijdende (perceels)grachten blijkt te bestaan, waar-
van de oudste vermoedelijk uit de Romeinse en de
jongste uit de postmiddeleeuwse periode dateert.
De omheining van het bewoonde areaal door
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middel van een greppel of gracht – met waar-
schijnlijk vooral een symbolische functie – komt
dikwijls voor bij plattelandsnederzettingen uit de
Romeinse tijd3.

Verder doorsnijdt een zestal grachten en grep-
pels het terrein van noord naar zuid. De meeste
ervan zijn recent, maar de meest oostelijk gelegen
exemplaren dateren met zekerheid uit de Romeinse
periode. Ze oversnijden de korte zijden van twee
van de gebouwen.

2.2 GEBOUWPLATTEGRONDEN

Uit de vele paalsporen die zich aftekenden op
het terrein konden een viertal gebouwplattegron-
den met een oost-westelijke oriëntatie afgeleid wor-
den (Pl. Vb). Het gaat om drie vlak naast elkaar
gelegen constructies – de ruimte ertussen bedraagt
ca. 1 m – en één plattegrond enkele meters meer
oostwaarts.

Deze meest oostelijk gelegen plattegrond
(gebouw 1) kon door de geringe breedte van de
sleuf maar gedeeltelijk worden opgegraven. Het
gaat om een eenschepige rechthoekige constructie
(min. ca. 6 x 8 m) waarvan de langszijden worden
gevormd door zware palen die op ongeveer 1 à
1,5 m afstand van elkaar zijn geplaatst; de korte
zijde door een drietal dichter bij elkaar gelegen

palen. Bij sommige ervan was het hout nog gedeel-
telijk behouden gebleven4. De bewaarde diepte van
de paalsporen bedraagt gemiddeld zowat 40 cm.
Opvallend is dat geen significante verschillen in
diepte lijken te bestaan tussen de palen in de korte
zijden en die in de lange zijden.

Het meest noordelijk gelegen gebouw (gebouw 2)
heeft een rechthoekig grondplan van 6 x 10 m,
gevormd door ca. 0,5 m van elkaar gelegen palen.
Aan de zuidzijde is, een enkel paalspoor niet te
na gesproken, alleen een (stand?)greppelspoor van
ca. 20 cm breedte bewaard gebleven. De diepte van
de sporen varieert van ongeveer 10 tot 25 cm.

De afmetingen van de iets kleinere huisplatte-
grond nr. 3 bedragen 5 x 9 m. Hier zien we echter
dat twee palen in het midden van de korte zijden
beduidend zwaarder zijn uitgevoerd; ze zijn ver-
moedelijk in verband te brengen met de nokbalken.
Ook in de lange zijden lijken enkele zwaardere
palen voor te komen.

Het vierde gebouw tenslotte is het minst volle-
dig; de afmetingen van de lange zijden bedragen
min. 7 m. Een zwaar paalspoor binnenin het
gebouw suggereert de mogelijkheid van een twee-
schepige constructie.

Ten zuiden van deze plattegrond bevindt zich
misschien nog een vijfde gebouw aangezien daar
de mogelijke resten van een ca. 10 cm diepe pot-
stal werden aangesneden (sp. 271).
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3 bv. Brugge-Refuge, cf. Hol-
levoet & Hillewaert 1997/1998;
Beernem, ongepubliceerde gege-
vens Yann Hollevoet.
4 Het ging om eik met erg
brede groeiringen, wellicht
afkomstig van bomen die in
de buurt van de site in open
omstandigheden groeiden. Het
hout was duidelijk verschillend
van het hout van waterput 280
(cf. infra).
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3 Romeinse waterput (nr. 280) aan de Antwerpse Heirweg (Sijsele/Damme).
Roman well (nr. 280) near the Antwerpse Heirweg (Sijsele/Damme).

Aangezien geen enkele oversnijding zichtbaar is
tussen deze huisplattegronden kan verondersteld wor-
den dat ze gelijktijdig naast elkaar hebben bestaan.
Verschillende palen lijken wel in een latere fase ver-
vangen geweest te zijn door nieuwe exemplaren.

Naast deze herkende gebouwplattegronden
moeten er zich ongetwijfeld nog andere construc-
ties op het terrein hebben bevonden. Ten zuiden
van gebouw 1 en ten noorden van gebouw 2 waren
bv. nog duidelijke standgreppelsporen met zware
palen zichtbaar. Vermoedelijk stonden hier dan
ook nog andere gebouwen, al dan niet met een
verschillende oriëntatie. Het doorsnijden van
enkele gebouwen door latere Romeinse grachten
wijst er bovendien op dat de Romeinse occupatie
zich over langere tijd heeft uitgestrekt.

2.3 WATERPUTTEN/POELEN

Er bevinden zich twee waterputten op het opge-
graven terrein: één exemplaar in het noordoosten (sp.
21) en een tweede in het zuidoosten (sp. 280). De
eerste behoort tot de zgn. vlechtwerkwaterputten,
die zeer populair waren in noordwestelijk België en
zuidelijk Nederland in de 2e en 3e eeuw5. De tweede
heeft een vierkante houten bekisting (ca. 1 x 1 m),
die ongeveer 1 m diep bewaard is en opgebouwd
uit verticale planken (fig. 3-5)(voor het gedetail-
leerde onderzoek van de houtresten cf. infra).

In het westelijk deel van de nederzetting werden
tenslotte ook nog enkele poelen vrijgelegd.

2.4 KUILEN

Naast de talrijke losse paalsporen kwamen ook
nog heel wat andere uitgravingen van uiteenlo-
pende omvang aan het licht. Enkele grote ronde
tot ovale kuilen liggen gelijkmatig verspreid over
de vindplaats: enkele ervan hebben een duidelijk
komvormig profiel (Vermeulen type A2) en zijn
ongeveer 50 cm diep. Ook rechthoekige kuilen
met een bijna vlakke bodem en een zelfde diepte
(Vermeulen type B1) komen voor6. Mogelijk dien-
den deze kuilen als opslagplaats voor voedsel en/of
– in een latere fase – voor het storten van afval.

3 Het vondstenmateriaal

Het vondstenmateriaal uit de sector AHL is
bijzonder talrijk. Het omvat vooral aardewerk, en
in mindere mate bouwmaterialen, natuursteen en
glas. Een gedeelte van het hout van waterput 280
werd eveneens gerecupereerd. Plantaardige resten
werden ingezameld voor macrobotanisch onder-
zoek.

Het merendeel van de (sterk gefragmenteerde)
vondsten is afkomstig uit gracht nr. 41, die de
nederzetting van noord naar zuid doorsnijdt. De
huisplattegronden en enkele grote kuilen leverden
slechts een kleine hoeveelheid ceramiek op, die
bovendien grotendeels bestaat uit ‘gewoon’, m.a.w.
qua datering weinig diagnostisch, aardewerk. In de
onderste vulling van waterput 280 bevond zich een
enkel volledig potje (fig. 6).

In fig. 7 krijgt men een beeld van de kwantita-
tieve verhoudingen tussen de verschillende aarde-
werkcategorieën. Opgemerkt dient te worden dat
deze cijfers gebaseerd zijn op een telling van het
aantal randfragmenten en niet van het totaal aan-
tal scherven of minimum aantal individuen7. Er is
een duidelijk overwicht merkbaar van het gewone
aardewerk, met kookpotten op de eerste plaats.
Daarnaast komen ook veel terra nigra-achtige
baksels en kruikwaar voor. Bij het gewone aarde-
werk werd ervoor geopteerd om de vormtypologi-
sche verschillen te laten primeren boven de indeling
op basis van technische eigenschappen (cf. infra).
Wat de datering van het materiaal betreft wijzen de
meeste sporen in de richting van de 2e en 3e eeuw.
Dit wordt ook gesuggereerd door de vele terra
nigra-imitaties.

3.1 CERAMIEK

3.1.1 Terra sigillata 8

Alle aanwezige terra sigillata-scherven met
reliëfversiering zijn wellicht toe te wijzen aan één en
dezelfde vorm, m.n. het komtype Dragendorff 379.
Deze half-bolvormige kom heeft altijd een onver-
sierde rand, een zone met reliëfversiering op de
wand – bovenaan afgebakend door een eierlijst – en
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5 Vermeulen 1992, 205 (met referenties).
6 Vermeulen 1992, 208-211.
7 Arcelin & Tuffreau-Libre (eds.) 1998.
8 Met dank aan Hugo Thoen en Alain Vanderhoeven voor de hulp bij de determinatie van
het materiaal.
9 Dragendorff 1895-1896; Oswald & Pryce 1920, 95-105, Pl. XI e.v.
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4 (a) Schematische weergave van de constructiewijze van waterput 280; (b) Zijaanzicht hoekdetail.
(a) Schematic reconstruction of well 280; (b) Side-view of the corner posts.



een typische afgeplatte standring. Eén van de aan-
getroffen stukken is toe te schrijven aan het Zuid-
Gallische productiecentrum van La Graufesenque
(fig. 8: 1)10. Een ander is afkomstig uit Centraal-
Gallië (fig. 8: 2); het stuk is wellicht in de stijl van
Cinnamus11 maar het baksel wijkt af van dat van
Lezoux12. Enkele fragmenten zijn toe te schrijven
aan de Oost-Gallische ateliers van Rheinzabern
(fig. 8: 3)13 en La Madeleine (fig. 8: 4)14.

Bij de onversierde waar is het gamma aan
verschillende vormen heel wat groter (fig. 9): zowel
borden (Drag. 18/31), schotels (Drag. 32), koppen
(Drag. 33), kommen (Drag. 35) als wrijfschalen
(Drag. 38 en 45) komen voor. De borden
Drag. 18/31 schijnen overwegend uit Oost-Galli-
sche ateliers afkomstig te zijn (fig. 8: 5-6). Een
fragmentarisch bewaarde Drag. 18/31 in Zuid-
Gallische techniek vertoont nog de eerste letter van
de naamstempel: M[ (fig. 8: 7). Een bodemscherf
van een Drag. 31 met naamstempel ]VLLVSF ∑E
(fig. 8: 8) is mogelijk toe te schrijven aan Catullus
uit Rheinzabern15.

De fragmenten van eenvoudige schotels Drag. 32
(fig. 8: 9) in Oost-Gallisch baksel wijzen op een
datering vanaf het einde van de 2e eeuw. Opval-
lend is het grote aantal kopfragmenten Drag. 33
(fig. 8: 10). Een randfragment van een kom
Drag. 35 met een afgeronde en naar buiten omge-
bogen rand met barbotineversiering is eveneens uit
Oost-Gallië afkomstig (fig. 8: 11).

Wrijfschalen zijn aanwezig in twee vormen: met
een breed overhangende, naar beneden gerichte lip
op het midden van de wand (Drag. 38)(fig. 8: 12)
en met een brede bandvormige rand met een giet-
tuit en een met kwartskorrels bedekte binnenkant
(Drag. 45) (fig. 8: 13). Beide komen vooral in de
2e en 3e eeuw voor. Op een fragment van een wrijf-
schaal, vermoedelijk uit het Argonnegebied, zijn nog
resten van een graffito zichtbaar: ]DIVS (fig. 8: 14).

Ongeveer 83% van het materiaal16 is op basis
van technische kenmerken aan Oost-Gallische ateliers
toe te schrijven. Enkele niet vormtypologisch
determineerbare scherven zijn door de aanwezigheid
van overdadige mica’s echter duidelijk aan Midden-
Gallische ateliers toe te wijzen.
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11 Oswald 1936-1937, 819A;
Stanfield & Simpson 1958,
Pl. 161 nr. 55.
12 Tomber & Dore 1998, 32-
33.
13 Ludowici & Ricken 1948;
Ricken & Fisher 1963.
14 Müller 1968, 37-50 & tafel
9 nr. 208.
15 Ludowici 1927, 212.
16 Telling gebaseerd op het
totaal aantal scherven (randen,
bodems & wanden).
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3.1.2 Geverfd aardewerk

Op een totaal van 31 fragmenten werden
slechts drie randen geteld. Bijna alle stukken zijn
uitgevoerd in zgn. techniek b17, d.w.z. een witbeige
klei bedekt met een bruine tot zwarte verflaag,
soms versierd met barbotine of zandbestrooiing
in schervengruistechniek. Twee randfragmenten
en zestien wandfragmenten zijn afkomstig van een
zgn. jachtbeker (fig. 10:1) met strakke wand,
Karniesrand (Stuart type 2; Hees 2b)18 en een
opgespoten barbotineversiering van twee naar links
rennende dieren. Gelijkaardige 2e-eeuwse bekers
komen bv. ook in Bredene19, Zandvoorde20 en
Kruishoutem/Huise-Lozer zuid21 voor. Een ander
randfragment is toe te wijzen aan een bolbuikige
beker met een vernauwde hals en een korte,
naar buiten gerichte lip (type Niederbieber 32)22

(fig. 10:2). Slechts twee bodemfragmenten (fig. 10:3)
vertonen een afwijkende techniek, m.n. een rode
kern en een zwarte metaalachtig glanzende deklaag
(techniek d van Brunsting)23. Eén van deze frag-
menten is afkomstig uit de ateliers van Trier, waar
de produktie op het einde van de 2e en in de 3e
eeuw een bloeiperiode beleefde. Het Rijnland is
trouwens het meest waarschijnlijke herkomstgebied
van al deze fragmenten24.

3.1.3 Planetenvaas

Een fragment in lichtbruine klei (fig. 10:4) is
vermoedelijk afkomstig van een planetenvaas25 met

een buikig profiel, een hoge voet en een naar buiten
gebogen rand. Kenmerkend voor dergelijke stuk-
ken is dat de hoofden van de zeven weekgoden in
barbotinetechniek op de wanden werden aange-
bracht. Het hier gevonden fragment toont enkel
een stukje van de haar- of baardgroei van één van
de figuren. Gelijkaardige vazen kwamen reeds
aan het licht in o.a. Tongeren, Doornik, Bavai,
Montignies-Saint-Christophe en Marcinelle, waar
ze van de 1e tot de 3e eeuw gedateerd worden26.

3.1.4 Belgische waar: terra nigra

Naast een relatief kleine hoeveelheid zgn. ‘ech-
te’ terra nigra bevinden er zich ook een groot aan-
tal imitaties in het vondstenensemble (fig. 11).
Deze imitaties kunnen op hun beurt onderverdeeld
worden in twee groepen, nl. (1) degene die zowel
terra nigra-vorm als -baksel trachten na te bootsen,
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17 Brunsting 1937.
18 Stuart 1962, 22-23; Brunsting 1937, 73-75.
19 Thoen 1978; Thoen (red.) 1987, 125-126.
20 Thoen 1978; Thoen (red.) 1987, 142-143.
21 Vermeulen 1992, 87.
22 Oelmann 1914, 39-40; Brunsting 1937, 78 (type 5); Vanvinckenroye 1967, 14-15 (type 7);
Thoen (red.) 1987, 127-130.
23 Brunsting 1937, 71.
24 Haalebos 1990, 135 e.v.; Zie ook bv. De Mulder 1999, 55-56.
25 Amand 1984.
26 Vanvinckenroye 1991, 132-133 (Tongeren); Brulet 1973; Brulet 1977 (met verwijzingen);
Amand 1984.
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en (2) diegene die enkel de vorm imiteren. Aange-
zien de tweede groep overwegend is uitgevoerd in
gewone grijze waar, zal deze later worden besproken
(3.1.10). De eerste groep omvat echter een aantal
stukken die op alle vlakken voorbeelden uit de terra
nigra en geverfde waar trachten na te bootsen. Het
leek vanuit methodologisch standpunt dan ook het
meest zinvol om hen eveneens hier te bespreken.

Alle aangetroffen fragmenten behoren tot de
zgn. ‘noordelijke groep’ van X. Deru (groupe de
pâtes septentrionales) en zijn vermoedelijk afkomstig
van verschillende ateliers uit de streek ten noorden
van Samber en Maas en in Noord-Frankrijk27. Op
basis van technische kenmerken kan echter een
onderverdeling gemaakt worden in een viertal cate-
gorieën:
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8 Terra sigillata. Schaal 1:3. Nr. 8: schaal 1:1.
Samian ware/terra sigillata. Scale 1:3. Nr. 8: scale 1:1.
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9 Verschillende vormen terra sigillata van de site Antwerpse Heirweg Laag (Sijsele/Damme).
Terra sigillata forms from the site Antwerpse Heirweg Laag (Sijsele/Damme).

10 Geverfd aardewerk (1-3) en fragment van een planetenvaas (4). Schaal 1:3.
Colour coated ware (1-3) and cult vase fragment (4). Scale 1:3.



(1) Een eerste groep bevat scherven met een
donkergrijze of -bruine kleur en eenvoudig geëffende
en/of gegladde wanden. De fijne klei is verschraald
met kwartskorrels. Deze waar komt vooral in de 2e
en vroege 3e eeuw voor28. Een variante van deze
categorie groepeert enkele fragmenten die in de kern
een afwisselend rode en grijze kleur vertonen. Of
dit intentioneel was29 of daarentegen te wijten aan
een slechte bakking kon niet uitgemaakt worden.

(2) Een tweede groep bestaat uit dunwandig,
hardgebakken aardewerk met een fijne kwartsver-
schraling. Aan de binnenkant is het matzwart van
kleur en aan de buitenkant glanzend gemaakt door
middel van grafietpoeder. Deze techniek stemt
overeen met techniek A van Blicquy30.

(3) Een derde groep is vervaardigd in een beige
kwartsloze klei bedekt met een fluweelzacht grijs-
zwart sliblaagje (de zgn. velouté-techniek; techniek
C van Blicquy)31.

(4) Een laatste groep omvat de hierboven ver-
melde imitaties, die meestal dikwandig zijn en ver-

vaardigd in grijszwarte, dikwijls vrij goed afge-
werkte baksels. Aangezien deze waar soms nogal
dicht aanleunt bij de stukken in techniek 1 is de
grens tussen deze twee groepen niet altijd erg dui-
delijk af te lijnen. Enige voorzichtigheid is dan ook
geboden.

Wat de vormen betreft maken bekers de meer-
derheid van het materiaal uit. Vooral de vormen
Deru P41-P5332 met concave hals en eenvoudige
rand zijn sterk vertegenwoordigd (fig. 11:1-3). Som-
mige van deze fragmenten vertonen een ribbel op de
overgang van hals naar schouder (fig. 11:4). De
bodems van bolbuikige bekers33 zijn regelmatig met
de rolstempel versierd (fig. 11:5). Een typische latere
terra nigra-vorm is terug te vinden in de hoge voet
van een beker (fig. 11: 6) die kan gedateerd worden
vanaf het einde van de 2e en vooral in de 3e eeuw34.

Opmerkelijk waren ook enkele imitaties
(groep 4) (fig. 12): een eerste type (fig. 11:7) lijkt
qua vorm het meest op een beker van het type
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28 Techniek B van Vermeulen
1992, 84.
29 De Clercq 1999, 48-49
(techniek 4).
30 De Laet, Van Doorselaer,
Spitaels & Thoen 1972, 47.
31 De Laet, Van Doorselaer,
Spitaels & Thoen 1972, 47.
32 Deru 1996, 122-129. Met
o.a. fig. 22: Holwerda type 27,
cf. Holwerda 1941, 35-40.
33 Waarschijnlijk imitaties van
geverfde bekers Niederbieber
type 33a, cf. Oelmann 1914,
40; Thoen 1978; Thoen (red.)
1987, 134-135, 137.
34 Deschieter 1993, 14.
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11 Terra nigra. Schaal 1:3.
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Stuart 2/Hees 235 met de grootste omvang van de
buik in de onderste helft van het object. De rand
is echter gewoon kort uitstaand. Wat de versiering
betreft lijkt een nabootsing van een geverfde deuk-
beker het meest plausibel, hoewel ook een terra
nigra-vorm aan de oorsprong ervan kan liggen.
Opvallend was daarnaast een sterk versierde imitatie
van vermoedelijk een tonvormige beker (fig. 11:8)36.
De zigzagversiering op de wand wordt afgewisseld
met brede ribbels. Ook was er een imitatie van een
geverfde beker type Hees 237 (fig. 11:9) in een don-
kergrijs baksel met net onder de rand een gegladde
band38.

Enkele fragmenten in techniek 2 zijn mogelijk
afkomstig van een flesvorm (fig. 11:10). Een diep
bord met concave wand (fig. 11:11) (type Deru
A41-A47/Holwerda 81)39 was uitgevoerd in velou-
tétechniek. De datering ervan loopt van de tweede
helft van de 1e eeuw tot in het begin van de
3e eeuw. Een klein fragmentje in techniek 1 tenslotte
is afkomstig van een kom met een korte verdikte
uitgebogen rand (fig. 11:12).

3.1.5 Zeepwaar

Een twintigtal fragmentjes in zgn. ‘harde’ zeep-
waar40 heeft een oranjerode kern en bleekoranje,
poederig aanvoelende wanden en is vermoedelijk
afkomstig van een kleine kruik.

3.1.6 Kruikwaar (fig. 13)

Naargelang de technische kenmerken kunnen
drie verschillende categorieën onderscheiden
worden: het merendeel van de vondsten is uitge-
voerd in een oranje baksel met een grijze of oranje
kern, en heeft een zandige verschraling waardoor
de wanden fijnkorrelig aanvoelen. Het oppervlak
was wellicht in veel gevallen overtrokken met een
witte sliblaag, die echter door de bewaring in de
zure zandbodem op geen van de aan de Antwerpse
Heirweg gevonden stukken bewaard bleef. Deze
techniek wordt ook wel omschreven als ‘rood
aardewerk’41 of wat de kruikwaar betreft zgn. ‘rode
amforen’ of ‘Scheldevallei-amforen’42. Het versprei-
dingsgebied ervan beslaat West- en Oost-Vlaan-
deren, het mondingsgebied van Rijn, Maas en
Schelde en tot in Nijmegen, Tienen, Tongeren en
een enkel geval in Noord-Nederland toe43. Het
productiegebied van deze aardewerksoort dient ver-
moedelijk in de Scheldevallei gezocht te worden44.

Een tweede groep bestaat uit grijze kruiken met
een eveneens zandige verschraling. Vermoedelijk
hebben we hier te doen met de reducerend gebak-
ken variant van techniek 1 en zijn deze dus even-
eens uit de Schelde-regio afkomstig. Een aantal
fragmenten uit deze groep vertonen echter een
onregelmatige grijze en rode kern, wat er op zou
kunnen wijzen dat sommige ervan toch als rood-
bakkend bedoeld geweest zijn. Een derde techniek

omvat de groep van de witbakkende kleien met een
fijne schervengruis- en/of zandverschraling.

Vormtypologisch gezien blijken er weinig
verschillen te zijn tussen de eerste twee technische
groepen. In navolging van de typologie van Van der
Werff, Thoen en Van Dierendonck45 worden
randen met een diameter van 12 cm of meer tot de
amforen gerekend, en de kleinere tot de kruiken.
Slechts één fragment met een grote randdiameter
(fig. 13:1; 17, 5 cm) is aanwezig; het heeft een
bandvormig (‘sikkelvormig’) profiel (groep 1) en
zou te dateren zijn vanaf de late 1e eeuw n.Chr.
Een ander randfragment (fig. 13:2) (diam. 9,5 cm)
heeft een schuin oplopend, aan de binnenkant
gegroefd profiel. Dit type stemt overeen met groep
2 van Van der Werff, Thoen en Van Dierendonck
en komt voor vanaf het midden van de 2e eeuw.
Een schuin oplopende rand met profilering aan
binnen- en buitenzijde (fig. 13:3) (diam.: 11 cm)
lijkt typisch te zijn voor groep 3. De kleine
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35 Stuart 1962, 22-23; Brunsting 1937, 73-75.
36 Dergelijke bekers lijken typisch regionaal te zijn; ze komen ook in Oudenbrug voor,
cf. Hollevoet 1993 & ongepubliceerde gegevens.
37 Brunsting 1937, 73-75.
38 Thoen (red.) 1987, 141.
39 Deru 1996, 50-51; Holwerda 1941, 69-72.
40 In tegenstelling tot de zachtere waar uit de provincies Namen & Henegouwen (Blicquy),
cf. De Laet, Van Doorselaer, Spitaels & Thoen 1972.
41 Dit omvat niet alleen kruiken maar ook andere vormen, cf. Brouwer 1986, 81 e.v.
42 Van der Werff, Thoen & Van Dierendonck 1997.
43 Van der Werff, Thoen & Van Dierendonck 1997, 3-4.
44 Hiervoor zouden tertiaire opduikingen van Rupeliaanse klei uit het Waasland en de omge-
ving van Boom gebruikt zijn; vandaar dikwijls de termen ‘Rupeliaans’ of ‘Waaslands’ grijs/rood
aardewerk, cf. Thoen 1967; Van der Werff, Thoen & Van Dierendonck 1997, 4.
45 Van der Werff, Thoen & Van Dierendonck 1997, 5.
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kruikamforen/kruiken (diam.: ca. 4-6 cm) hebben
een rand die bijna altijd trechtervormig en meerle-
dig (fig. 13:4) is afgewerkt. Een enkel fragment
heeft een schuin aflopende rand (fig. 13:5).
Bodemfragmenten zijn eenvoudig afgeplat of
hebben een standring. De talrijk aanwezige oor-
fragmenten variëren van ongeleed tot twee-, drie-
en vierledig. Op één oor is een knobbelvormige
verdikking zichtbaar (fig. 13:6). Een tiental wand-
fragmenten vertoont opvallende brede ribbels46;
deze werden mogelijk aangebracht om praktische
redenen, m.n. het vergroten van de houvast op het
recipiënt47. Verder dient nog opgemerkt te worden
dat een groot aantal wandscherven in oranje baksel
niet aan een bepaalde vorm toegewezen kon
worden. Het merendeel ervan behoort waarschijn-
lijk tot de kruikwaar, maar ook andere vormen zijn
mogelijk.

De diagnostische stukken in witte klei beper-
ken zich tot een zachtgebakken kruikamfoortje
(randdiam.: 3 cm) met een bandvormig randprofiel
(fig. 13:7), een fragment (fig. 13:8) met ringvormige

monding (type Stuart 110B?)48 en de omgeslagen
rand (diam.: ca. 13 cm) (fig. 13:9) van een (kruik)-
amfoor.

3.1.7 Amforen

Met uitzondering van de hierboven vermelde
(kruik)amforen waren de aanwezige amfoorfrag-
menten allemaal te herleiden tot één specifieke
vorm, m.n. de Zuid-Spaanse Dressel 20-amfoor,
die gebruikt werd voor het vervoer van olijfolie49.

3.1.8 Mortaria (fig. 14)

Dertien fragmenten van mortaria of wrijfscha-
len kwamen aan het licht. Bijna alle randfragmen-
ten behoren tot het type Stuart 149 met horizon-
tale rand en afhangende kraaglip dat vanaf de
tweede helft van de 1e en de 2e eeuw gedateerd
wordt50 (fig. 14:1). Slechts één fragment (fig. 14:2)
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46 Zie ook bv. Hollevoet &
Hillewaert 1989, 94-95 (Zee-
brugge) en Van Doorselaer &
Thoen 1976, 53 (Destelbergen).
47 Deschieter 1995, 86-87.
48 Stuart 1962, 44-45.
49 Peacock & Williams 1986,
136-140.
50 Stuart 1962, 66-67, Pl. 16-
17.
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vertoont een profiel met verticale rand (type Stuart
148)51. Ondanks het kleine aantal scherven kan een
drietal verschillende technieken onderscheiden
worden: de grootste groep omvat de fragmenten in
een witte, beige tot gelige klei die in sommige
gevallen naast de typische kwartsverschraling ook
grof schervengruis bevatten. Twee randfragmenten
zijn gemaakt in een oranje baksel dat enigszins
aan kruikwaar doet denken en mogelijk uit de
Scheldevallei afkomstig is (cf. supra); een derde
categorie omvat één fragment in een bruin baksel
met een duidelijk fijnere kwartsverschraling.
Opmerkelijk is dat op één stuk in techniek 1 vage
sporen van een bruine beschildering zichtbaar
lijken.

3.1.9 Dolia

De weinige aanwezige doliafragmenten kunnen
in twee technische groepen opgesplitst worden: de
eerste sluit volledig aan bij het lokale handgemaakte
aardewerk en heeft een grijsbruine kleur en een
fijne tot grove schervengruisverschraling. Een
tweede categorie – slechts vertegenwoordigd door
één scherf – heeft oranje wanden en een grijze
zandige kern. De tecfhniek vertoont gelijkenissen
met de produktie in Rupeliaanse klei afkomstig uit
de Scheldevallei (cf. supra)52. Wat de vormen betreft
behoren alle fragmenten tot het type Stuart 147 met
een brede, naar binnen gerichte rand (fig. 14:3)53.

3.1.10 Gewoon aardewerk

Allereerste dient opgemerkt te worden dat de
naamgeving van deze categorie natuurlijk enigszins
misleidend is aangezien ook de kruiken, dolia,
amforen, wrijfschalen e.d. tot de gewone gebruiks-
waar mogen gerekend worden. Omdat deze echter
zo’n duidelijk herkenbare kenmerken vertonen
worden ze gemakshalve in aparte rubrieken bespro-
ken. Het aardewerk dat hier aan bod komt omvat
in de eerste plaats de gewone, vooral grijze, en

vermoedelijk grotendeels lokaal of regionaal
vervaardigde waar. Aangezien in deze grote groep
de meest uiteenlopende technische categorieën
vertegenwoordigd zijn en deze in veel gevallen nog
relatief weinig gekend zijn, werd er voor geopteerd
om enkel de duidelijk herkenbare baksels uit het
geheel te lichten; voor de rest van het materiaal leek
een stricte technische opdeling in het kader van dit
overzicht niet methodologisch verantwoord. De
veelgebruikte indeling in ‘gedraaide’ en ‘handge-
vormde’ (en bijgedraaide) waar werd hier niet
gevolgd aangezien het onderscheid tussen de twee
niet altijd op een objectieve manier gemaakt kon
worden. De hoge verwerings- en fragmentatiegraad
van vele scherven en het feit dat heel wat geïso-
leerde randfragmenten geen uitsluitsel konden
geven over de manier waarop het recipiënt was
gemaakt, zijn hiervoor verantwoordelijk. Een chro-
nologische aanwijzing ten nadele van een vroege
datering is alleszins de vaststelling dat het meren-
deel van de gevonden (rand)fragmenten vrij zorg-
vuldig is afgewerkt, d.w.z. op de draaischijf is
gedraaid of nagedraaid. Volledig handgevormde
waar is duidelijk in de minderheid.

De volgende technische groepen kunnen onder-
scheiden worden:

(1) Een eerste categorie baksels bestaat uit de
stukken die in een duidelijk oxiderend milieu tot
stand zijn gekomen. Dit omvat zowel fragmenten
in een oranje fijnkorrelig baksel (uit de Schelde-
vallei? cf. supra) als enkele fragmenten in zgn. Eifel-
waar. Deze laatste zijn gemaakt in een witbeige of
oranje klei en hebben allemaal de kenmerkende
overvloedige mineralen- en gesteenteverschraling.

(2) Een tweede categorie groepeert de grijze
baksels met een fijne zandige verschraling en een
relatief harde bakking. De wanden voelen in het
algemeen fijnkorrelig aan. Een gedeelte van deze
groep is mogelijk afkomstig uit de Scheldevallei
(Rupeliaanse klei, cf. supra). Een variante van deze
techniek heeft een grove onregelmatige grijze scher-
vengruisverschraling54. Een aantal scherven heeft
een bijkomende verschraling van kleine stukjes

58

51 Stuart 1962, 65-66.
52 Brouwer 1986.
53 Stuart 1962, 64-65.
54 ‘Rupeliaans fijn’ (zandig) en
‘Rupeliaans grof ’ (schervengruis)
genoemd, cf. Dhaeze 2000, 42-
43.
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houtskool (?) en is met horizontale gladdings-
strepen versierd; deze waar is vermoedelijk van
Noord-Franse oorsprong (‘Arras-waar’)55. De frag-
menten uit deze groep schijnen allemaal gedraaid te
zijn.

(3) Een derde groep wordt gevormd door het
zgn. kustaardewerk56, d.w.z. aardewerk met een
relatief zacht baksel, een grijze tot bruine kleur met
dikwijls een gelig of roodachtig gevlamd opper-
vlak57 en een verschraling van schervengruis, soms
aangevuld met plantaardig materiaal, zand of steen-
gruis. Deze ceramiek schijnt meestal met de hand
gevormd te zijn, maar in heel wat gevallen werden
de stukken naderhand bijgedraaid op een traaglo-
pende schijf.

(4) Een vierde duidelijk herkenbaar baksel
heeft een witbeige tot grijze kern en donkergrijze
wanden. De klei is vooral met fijn zand verschraald
maar hier en daar komt ook grof schervengruis
voor.

(5) Een laatste groep onderscheidt zich van de
rest door zijn karamelbruine kleur en zorgvuldig
geglad oppervlak. De kern is donkergrijs of bruin
en vertoont kleine kwartskorrels en rode inclusies.
Een aantal wandscherven is voorzien van brede
ribbels.

De meest voorkomende vaatwerkvormen zijn
kook- en vooraadpotten, bekers, borden, kommen
en deksels. Sommige randfragmenten kwamen voor
meerdere categorieën in aanmerking; niet altijd kon
achterhaald worden tot welke vorm ze behoorden.

(1) (kook)potten (Fig. 15a-b)
Het meest voorkomende (kook)pottype is een

pot met een peervormig of bolvormig lichaam, een
meestal eenvoudige vlakke bodem en een naar
buiten gerichte rand. Dit type komt het meest voor
in het baksel van het zgn. kustaardewerk, hoewel
het ook in andere technieken wordt uitgevoerd.
De variatie in randvormen is vrij groot en gaat van
eenvoudig uitgebogen (fig. 15:1-5) tot afgeplat en
ietwat spits toelopend (fig. 15:6-9). Dikwijls
worden de rand en wand met spatelindrukken,
gladdingslijnen (fig. 15:10), kamstrepen en/of groe-
ven versierd (fig. 15:11-15). Soms komen ook
kleine uitstulpingen voor (fig. 15:16). In één geval
heeft een pot (fig. 15:17) een geknikt wandprofiel.
Kleine exemplaren (fig. 15:18-19) vertonen een
enkele keer twee ronde uitstulpingen (vingerindruk-
ken?) op de wand.

Een tweede type is een gelijkaardige eenvou-
dige pot maar met een goed geprofileerde rand
met dekselgeul (soms ‘sikkelvormig’ genoemd)
(fig. 15:20-22). Deze potten lijken meestal relatief
zorgvuldig gedraaid te zijn en komen voor in
verschillende baksels. Sommige van de randen zijn
eveneens met spatelindrukken versierd. Ook glad-
dingslijnen op de wand komen voor (fig. 15:23).
In het Leie-Scheldegebied wordt dit type steeds
teruggevonden in een grijs zandig baksel en in de
2e eeuw gedateerd58. Mogelijk werden potten met
een dergelijke rand geïmporteerd – vanuit het

Maas- of Rijngebied? (Niederbieber 89) – en nage-
bootst in de lokale waar59.

Een derde type wordt vertegenwoordigd door
een enkele gedraaide pot in een grijs zandig baksel
met een omgebogen licht verdikte rand (fig. 15:24)60.

Een drietal kookpotten in Eifelwaar vertoont
een rand met dekselgeul (hartvormig profiel)
(Niederbieber 89; Stuart type 203) (fig. 15:25-26)61.

De zgn. voorraadpotten zijn aanwezig in de
vorm van een bruingrijs fragment (fig. 15:27) met
een ronde omgeslagen rand62 en enkele fragmenten
met een zeer grove verschraling, een ruwe afwerking
en een uitstaande rand.

(2) bekers (Fig. 16)
De bekers zijn overwegend gemaakt in grijze of

lichtbruine, relatief harde baksels met een zandige
verschraling. Wat de vormen en de afwerking
van de stukken betreft zijn de verwijzingen naar
terra nigra meestal overduidelijk. Gezien de grote
fragmentatiegraad van het materiaal werden
dikwijls enkel randjes aangetroffen, en kon het
verdere profiel niet bepaald worden. Een eerste
groep omvat enkele bolbuikige bekerimitaties van
het type Holwerda 2763 in een fijn bleek bruin-
grijs baksel (fig. 16:1). Tot dezelfde categorie kun-
nen een groot aantal randen met een eenvoudig
uitgebogen of trechtervormig profiel gerekend wor-
den.

Een tweede categorie wordt gevormd door
bekers met een hoge konische hals en een bolle
buik (fig. 16:2). In sommige gevallen (fig. 16:3) is
het lichaam onderverdeeld in zones die versierd
zijn met de rolstempel64. Een fragment van een
eenvoudige rechte hals (fig. 16:4) is waarschijnlijk
eveneens afkomstig van een beker. Ook imitaties
in gewoon aardewerk van de geverfde beker met
Karniesrand (Stuart type 2; Hees 2)65 zijn aanwezig.
Een 48tal randen was vermoedelijk afkomstig van
bekers maar ze waren te klein om voor verdere
determinatie in aanmerking te komen.

(3) kommen (fig. 17)
Een eerste groep omvat kommen met een

eenvoudige opstaande rand, langs buiten soms
gemarkeerd door een ondiepe groef en op verschil-
lende manieren afgewerkt. De meeste hebben een
naar binnen gebogen rand, die soms verdikt is en
uiteenlopende profielen kan vertonen: afgerond
verdikt (fig. 17:1: Stuart type 211, Tongeren type
133, Niederbieber type 104)66, afgeplat (fig. 17:2)
of recht (fig. 17:3). Andere fragmenten zijn eerder
afgeschuind (fig. 17:4) of gecanneleerd (fig. 17:5-9).
Soms is de rand kort naar buiten gebogen (fig. 17:10).
Bij twee randen was een klein giettuitje uitgekne-
pen (fig. 17:5). Soms is de wand versierd met golf-
lijnen (fig. 17:9) of kamstrepen. Op één van de
stukken is een grijpelement zichtbaar. Een enkele
kom (fig. 17:11) heeft een goed ontwikkelde
dekselgeul (type Tongeren 134)67. De datering van
dergelijke stukken wordt meestal in de 2e en eerste
helft 3e eeuw geplaatst.
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55 Tuffreau-Libre & Jacques
1994, 11-12.
56 Thoen (red.) 1987, 74.
57 Dit wijst mogelijk op een
produktie in eenvoudige veld-
ovens, cf. Vermeulen 1992, 104.
58 Een mogelijk produktiecen-
trum zou in Harelbeke gelegen
zijn, cf. Vermeulen 1992, 102.
59 Deschieter 1995, 92, 99
(met referenties).
60 Deschieter 1995, 92, 97.
61 Oelmann 1914, 72; Stuart
1962, 74-75.
62 Thoen 1967, 47-49.
63 Holwerda 1941, 36-40.
64 Zie ook Thoen 1978, 186-
187.
65 Stuart 1962, 22-23; Brun-
sting 1937, 73-75.
66 Stuart 1962, 79, Pl. 21;
Vanvinckenroye 1967, 60 &
Pl. 22; Oelmann 1914, 76-77
& T. IV; zie ook b.v. Thoen
1967, 54-56 (Waasmunster-
Pontrave).
67 Vanvinckenroye 1967, 60.
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Een tweede groep omvat de kommen met een
afgeplatte naar buiten gerichte rand (Thoen type 6,
randtype Stuart 210)68; de rand kan zowel
horizontaal zijn (fig. 17:12), enigszins naar binnen
afgeschuind (fig. 17:13) of eerder omgebogen
(fig. 17:14). Daarbij is hij bovenop soms van
groeven voorzien (fig. 17:15). De wand is in veel
gevallen versierd met golflijnen en groeven. Twee
van de gevonden randfragmenten waren in een
zacht oxiderend baksel vervaardigd. Dergelijke
kommen werden bv. ook in Kortrijk69 en in Beve-
ren-Leie70 aangetroffen. De knik in de wand op de
overgang van lichaam naar onderbuik zou op
een Noord-Franse invloed kunnen wijzen71. Een

gelijkaardige kom met een schuin aflopende rand
en zonder geknikte wand (fig. 17:16)72 wordt alge-
meen gedateerd vanaf de 1e eeuw tot het derde
kwart van de 2e eeuw. Een ruwe handgevormde en
bijgedraaide kom (fig. 17:17) met een opvallende
verschraling van gesteentebrokjes lijkt in dezelfde
familie te zitten73. Of de gelijkaardige randen van
fig. 18 en 19 tot een kom dan wel tot een beker of
pot behoren is niet helemaal duidelijk.

Een aanverwant type werd gevonden onder de
vorm van zgn. kraagkommen (fig. 17:20-21), die
eigenlijk nabootsingen zijn van het terra nigra-type
Deru C1474, dat op zijn beurt is afgeleid van terra
sigillata-type Drag. 24/25. Een ruw handgevormd
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68 Thoen 1987 (red.), 75; Stu-
art 1962, 77-79.
69 Deschieter 1993, 20-21,
afb. 16.
70 Rogge & Van Doorselaer
1976, 375, 384-386.
71 Deschieter 1995, 97-99; De
Laet, Thoen & Van Doorselaer
1970, 19-20 (fig. 16); Tuffreau-
Libre 1988.
72 Stuart 1962, 77-79; Thoen
1967, 51-54.
73 Thoen (red.) 1987, 75
(type 4).
74 Deru 1996, 65.
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fragment (fig. 17:22) is mogelijk eveneens afkom-
stig van een soortgelijke kom of kookpot75.
Een vierde categorie omvat twee kommen in grijze
hard gebakken zandige klei met een naar binnen
gebogen goed geprofileerde dekselrand (fig. 17:23).
Deze zijn verwant met Gose type 497-498 en
Niederbieber type 10576. In het Leie-Scheldegebied
worden ze in de Flavische periode en 2e eeuw
gedateerd77.

(4) borden (fig. 18)
Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat

bij kleine fragmenten het onderscheid tussen
borden en kommen niet altijd duidelijk was. Alle
twijfelachtige randfragmenten werden dan ook bij
de kommen ingedeeld tenzij ze duidelijk tot een
bordvorm behoorden.

In het algemeen geven de borden een vrij
homogene indruk; de meeste hebben eenvoudige
opstaande randen en een vlakke bodem (fig. 18:1-
3). De afwerking van de rand is recht, afgerond of
enigszins verdikt. Bij enkele fragmenten is een
groefje op de buitenwand net onder de rand aan-
gebracht. Een aantal borden vertoont resten van
een zwarte deklaag. Het wandoppervlak aan de
binnenkant is meestal geëffend en/of geglad.
Dit basisbordtype komt zowel in oxiderende als
reducerende technieken en in gedraaide en hand-
gevormde versie voor. Een aparte groep wordt
gevormd door twee borden met een geknikte wand
en een naar binnen afgeschuinde rand (fig. 18:4).
Ze zijn mogelijk geïnspireerd door het terra
sigillata-bord Drag. 18/31. Een gelijkaardig bord
in techniek 4 (fig. 18:5) heeft een iets minder
geprofileerde rand78. Ook naar buiten staande ran-
den komen bij dergelijke profielen voor (fig. 18:6).
Opmerkelijk tenslotte is een ontdubbelde rand

(fig. 18:7) waarvan het niet duidelijk is of die van
een bord afkomstig is.

(5) deksels (fig. 18)
Bij de deksels (fig. 18:8) zijn negentien deksel-

knoppen aanwezig; de meeste ervan hebben een
trechtervormig profiel met een afgeplat bovenvlak.
Slechts een tweetal fragmenten lijkt met de hand
gevormd. Ongeveer de helft van de knoppen is één
keer doorboord, één exemplaar heeft echter vijf
doorboringen in de knop en nog eens vijf in het
dekseloppervlak. Slechts bij één ander exemplaar
zijn ook gaten in het oppervlak zichtbaar. De
randen zijn in het algemeen weinig geprofileerd; een
enkel stuk heeft een naar boven uitspringende rand.

3.2 BOUWMATERIAAL

Aangezien de gebouwen opgetrokken waren in
vergankelijke materialen (hout, stro, huttenleem…)
bleven hiervan weinig of geen sporen bewaard.
Er kwam echter wel een groot aantal dakpannen
(tegulae) tevoorschijn.

3.3 GLAS

Slechts één klein wandfragment in blauwgroen
glas was aanwezig in het vondstenmateriaal; het
werd gerecupereerd uit gracht nr. 41.
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75 Dhaeze 2000, 57, fig. 9, 29 & 67.
76 Oelmann 1914, 77; Vermeulen 1992, 99-100; Thoen 1967, 51-52.
77 Vermeulen 1992, 99-100.
78 Thoen & Van Doorselaer 1980, 42, 45.
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16 Bekers. Schaal 1:3.
Beakers. Scale 1:3.

17 Kommen. Schaal 1:3.
Bowls. Scale 1:3.
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3.4 NATUURSTEEN (fig. 19)

Opmerkelijk is de grote hoeveelheid leisteen die
op de site werd aangetroffen. Vermoedelijk werd
deze gebruikt als dakbedekking, maar de functie
van de kleine ronde stukken met een gaatje in het
midden (fig. 19:1) of de versiering met geometrische
motieven (fig. 19:2) blijft voorlopig onduidelijk.
Ook brokken zandsteen zijn in ruime hoeveelheden
aanwezig.

4 Onderzoek van zaden en vruchten

Eén van de poelen uit het westelijk deel van de
nederzetting (sp. 43) en een waterput gelegen in
het zuidoostelijk deel van het opgegraven terrein
(sp. 280) werden bemonsterd voor macrobotanisch
onderzoek. Alle sporen zijn in de Romeinse periode
te situeren. De resultaten van de analyses zijn weer-
gegeven in tabel 1.

Uit de vulling van de poel konden slechts zeer
weinig plantenresten gerecupereerd worden. Dit
kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de
minder gunstige bewaringsomstandigheden boven
de grondwatertafel. Op de plantaardige inhoud van
deze poel zal dan ook niet verder worden ingegaan.
De waterput daarentegen bleek extreem rijk aan
macroresten. Deze vierkante waterput met eiken-
houten bekisting werd op twee niveaus bemon-
sterd, onder en boven. Tussen de soortenassembla-
ges van beide stalen konden echter geen significante

verschillen worden opgemerkt en ze zullen dien-
tengevolge samen worden besproken.

In de categorie consumptiegewassen werden
voornamelijk resten van in de omgeving verzamelde
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18 Borden en deksels. Schaal 1:3.
Dishes and lids. Scale 1:3.

19 Natuursteen. Schaal 1:3.
Stone objects. Scale 1:3.
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Tabel 1: Macroresten gevonden in de poel (43) en waterput (280), onverkoold tenzij anders vermeld
(*=verkoold; x=enkele; xx=tientallen; xxx=honderden; +=aanwezig; fr.=fragmenten).
De aantallen van de zaden in de waterput zijn omgerekend naar aantallen per liter sediment.
Macroremains found in pool (43) and well (280), waterlogged unless otherwise indicated (*=charred;
x=some; xx=tens; xxx=hundreds; +=present; fr.=fragments).
The numbers of the seeds present in the well are calculated per litre of sediment.

Nummer 43 280 280
boven onder

Volume (in liter) 5 8 5

Gebruiksplanten
MEELVRUCHTEN

Panicum miliaceum - 6; 2 fr. 3; 25 fr. gierst
Triticum cf. dicoccum 1 - - vermoedelijk emmer
Cerealia fr.* - x graan
EXOTISCH FRUIT

Ficus carica 1 - - vijg
VERZAMELDE VRUCHTEN

Corylus avellana - 2 fr. 2 fr. hazelnoot
Fragaria vesca - 7 4 aardbei
Prunus spinosa - 1 - sleedoorn
Prunus sp. - 2 fr. 3 fr. pruim s.l.
Rubus fruticosus - 8 3 braam
Rubus idaeus - 2 3 framboos
cf. Rubus stekels - + + vermoedelijk stekels braam
Sambucus nigra - - 1 gewone vlier
Sambucus sp. 1 fr. - - vlier s.l.
KRUIDEN
Apium graveolens - - 2 selderie
Daucus carota - - 1 peen
OLIE- EN VEZELPLANTEN

Linum usitatissimum - 2 fr. 1; 1 fr. vlas, lijnzaad

Wilde planten
AKKERPLANTEN
Agrostemma githago - - 1; fr. bolderik
Anagallis arvensis - - x guichelheil
Aphanes inexspectata - 1 - kleine leeuwenklauw
Chenopodium album 1 5 5 melganzenvoet
Papaver argemone - - 1 ruige klaproos
Rumex acetosella - 4 18 schapezuring
Solanum nigrum - 1 2 zwarte nachtschade
Sonchus asper - - 1; 1 fr. gekroesde melkdistel
Spergula arvensis - 4 13 spurrie
Stellaria media - xxx 253 vogelmuur
Urtica urens - 3 4 kleine brandnetel
TREDPLANTEN EN PLANTEN VAN RUIGTEN EN RUDERALE PLAATSEN

Atriplex sp. 3 2 - melde
Capsella bursa-pastoris - 3 3 herderstasje
Carduus crispus - 5; 1 fr. 12 kruldistel
Plantago major - 39 22 grote weegbree
Polygonum aviculare 1 fr. 45 18 varkensgras
Polygonum lapathifolium 2 26 11 beklierde duizendknoop
Potentilla anserina - 2 1 zilverschoon
Scirpus setaceus - 4 2 borstelbies
Stellaria alsine - 25 22 moerasmuur
Urtica dioica 12 28 41 grote brandnetel
GRASLANDPLANTEN

Ajuga reptans - 2 - kruipend zenegroen
Bromus sp. - - x dravik
Cynosurus cristatus - - x kamgras
Eleocharis palustris 1* 1 2 waterbies
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Galium mollugo type - 1 - glad walstro
Luzula cf. multiflora - 1 2 vermoedelijk veelbloemige veldbies
Lychnis flos-cuculi - 1 - echte koekoeksbloem
Mentha aquatica - 79 65 watermunt
Origanum vulgare - 15 15 wilde marjolein
Poa annua - 1 + straatgras
Poa cf. pratensis - + + vermoedelijk veldbeemdgras
Poa cf. trivialis - + + vermoedelijk ruw beemdgras
Poa sp. - xx xx beemdgras
Poaceae - xx xx grassenfamilie
Potentilla erecta - 2 1 tormentil
Potentilla reptans - 4 - vijfvingerkruid
Prunella vulgaris - 7 4 gewone brunel
Ranunculus flammula - 9 13 egelboterbloem
Ranunculus repens type - 9 3 kruipende boterbloem
Ranunculus sardous - 22 29 behaarde boterbloem
Ranunculus scelerathus - 2 1 blaartrekkende boterbloem
Rumex crispus/obtusifolius - - 2 krul- of ridderzuring

PLANTEN VAN OEVERS EN WATERKANTEN

Alisma sp. - 1 2 waterweegbree
Batrachium sp. - - 1 waterranonkel
Lycopus europaeus - xxx 600 wolfspoot
Montia fontana - 7 5 groot bronkruid
Polygonum cf. hydropiper - 5 20 vermoedelijk waterpeper
Polygonum cf. minus - 21 22 vermoedelijk kleine duizendknoop
Polygonum mite - 190 632 zachte duizendknoop
Rorippa palustris - 2 - moeraskers
Scirpus lacustris - 1 - mattenbies
Solanum dulcamara - - 1 bitterzoet
Triglochin maritimum - 1 - schorrenzoutgras

PLANTEN VAN HEIDE, VEEN, BOS EN BOSRAND

Alnus sp. - - 1 els
Calluna vulgaris (vruchtje) - - 2 struikheide
Erica tetralix - 2 1 dopheide
Hydrocotyle vulgaris - 1; fr. 2 waternavel
Pteridium - + + adelaarsvaren
Sphagnum - - - veenmos

MOEILIJK IN TE DELEN SOORTEN EN TYPES

Carduus/Cirsium - 3 4 distel of vederdistel
Carex flava type - 5 13 gele zegge
Carex cf. hirta - 1 1 vermoedelijk ruige zegge
Carex ovalis type 3 3 2 hazezegge
Carex cf. panicea 1 - - vermoedelijk blauwe zegge
Carex cf. pilulifera - 1 2 vermoedelijk pilzegge
Carex viridula type 4 9 1 dwergzegge
Carex 2-kantig - 1 1
Carex 3-kantig 1* 1 -
Carex sp. - - fr. zegge
Chenopodiaceae 6 - 3 ganzevoetfamilie
Juncus sp. - 2 1 rus
Juncus articulatus type - + + zomprus
Juncus effusus type - + + pitrus
Lamium sp. - 1 1 fr. dovenetel
Polygonum sp. - fr. fr. duizendknoop
Potentilla sp. - - 1
Ranunculus sp. - fr. fr. boterbloem
Rosaceae sp. 3 - - rozenfamilie
Rumex sp. 19 38 35 zuring
Sagina sp. - + - vetmuur
Salix sp. + - - wilg
Viola arvensis type - 3 - akkerviooltje
Indeterminata + + +



soorten aangetroffen. Hiertoe behoren hazelnoot
(Corylus avellana), aardbei (Fragaria vesca), slee-
doorn (Prunus spinosa), braam (Rubus fruticosus),
framboos (Rubus idaeus) en vlier (Sambucus nigra).
Meelvruchten werden nauwelijks aangetroffen. Vlas
(Linum usitatissimum) is zoals zo vaak79 present in
de tellijsten, zij het hier niet in grote hoeveelheden.
Opmerkelijk is misschien de aanwezigheid van
enkele keukenkruiden. Wilde peen (Daucus carota)
kan echter ook in de omgeving in grasland zijn
voorgekomen, en ook selderie (Apium graveolens)
kan in deze omgeving, in de kustgebieden, natuur-
lijk voorkomen in grasland op brakke, natte
bodem. Selderie wordt sinds de Romeinse periode
eveneens gekweekt als keukenkruid en/of groente.

Veruit de meerderheid van de aangetroffen
resten is afkomstig van wilde planten. Ze zijn zon-
der uitzondering onverkoold. Algemeen beschouwd
is de botanische inhoud van een waterput meestal
zeer heterogeen van samenstelling. Een gedeelte zal
op natuurlijke manier in de waterput terecht-
komen, een ander deel door tussenkomst van mens
en dier80. In dit geval is het niet anders. Het beeld
dat wordt verkregen zal bijgevolg een mozaïek zijn
van verschillende componenten. Een deel zal de
weerspiegeling zijn van de vegetatie van onmiddel-
lijk rond de waterput. Een ander deel zal worden
gevormd door resten die op de nederzetting zelf
hebben rondgezworven en nog een ander deel is
het resultaat van wat door mens en dier vanuit een
ruimere omgeving naar de nederzetting werd
meegebracht en later op één of andere manier in de
waterput verzeild is geraakt.

De eerste groep onkruiden die in deze waterput
zijn aangetroffen, wordt gevormd door soorten die
bij voorkeur voorkomen in akkers en waarvan de

zaden meer dan waarschijnlijk samen met de graan-
oogst de nederzetting werden binnengebracht. In
tegenstelling tot de andere hier ingedeelde soorten
werden van vogelmuur (Stellaria media) (fig. 20)
honderden zaden aangetroffen. Deze soort komt
echter ook buiten akkers veelvuldig voor, namelijk
op plekken waar het milieu sterk door de mens is
beïnvloed en met voedingsstoffen werd verrijkt.
Soortgelijke plaatsen zijn binnen een nederzetting
uiteraard overal terug te vinden.

Ook van planten die voorkomen op ruderale
plaatsen, langs paden en op veel belopen plekken
konden heel wat resten worden herkend. Herders-
tasje (Capsella bursa-pastoris) (fig. 21), grote weeg-
bree (Plantago major) (fig. 22) en varkensgras (Poly-
gonum aviculare) (fig. 23) gelden hiervoor als
schoolvoorbeeld. Een zeer gelijkaardig assortiment
werd aangetroffen in een Romeinse waterput te
Brugge81. Dergelijke soorten zijn overigens steeds te
verwachten daar waar menselijke activiteit is.
De grootste categorie wordt gevormd door soorten
die algemeen op voedselrijke, vochtige tot natte
gronden voorkomen. Sommige planten die in de
tabel bij de graslanden werden ondergebracht,
kunnen zowel op het nederzettingsterrein zelf
hebben gegroeid als zijn voorgekomen op modde-
rige, periodiek droogvallende plekken in weilanden
in een iets ruimere omgeving. Verschillende soorten
boterbloemen zoals egelboterbloem (Ranunculus
flammula), behaarde boterbloem (R. sardous) en
blaartrekkende boterbloem (R. sceleratus) gedijen
zeer goed op zulke plaatsen met wisselende milieu-
omstandigheden, in het bijzonder op plaatsen met
wisselende waterstand.

Bij de planten van oevers en waterkanten zullen
er vermoedelijk een deel onmiddellijk rond de put
hebben gegroeid. Dit vermoeden wordt bevestigd
door de opvallend hoge aantallen zaden van enkele
van de hier teruggevonden soorten, met name van
wolfspoot (Lycopus europaeus) (fig. 24).

Van planten uit heide, veen, bos en bosrand
werden relatief weinig resten teruggevonden. Dit
hoeft echter nog niet te betekenen dat dit vegeta-
tietype niet in de omgeving van Romeins Damme
voorkwam. Uit historische gegevens blijkt dat het
tegendeel meer waarschijnlijk is. Moerassen, venen
en drassig bos zullen nog een belangrijke plaats
hebben ingenomen, waarvan bepaalde delen als
schaapsweiden in gebruik zullen zijn geweest.
De spaarzame aanwezigheid van resten van deze
planten kan gewoon worden verklaard door de
veel geringere kans die ze hebben gehad om van
verder afgelegen plaatsen in de waterput terecht te
komen. In Romeins Brugge, waar hiervoor wel
indicaties werden teruggevonden82, werd dit milieu
voornamelijk door het pollenonderzoek aange-
toond, omdat stuifmeelkorrels nu eenmaal een gro-
tere kans hebben zich over ruimere afstanden te
verspreiden.

Van mariene invloeden werden nauwelijks
aanwijzingen gevonden. Alleen selderij, waar-
van hierboven reeds sprake, en schorrenzoutgras

79 Bv. te Brugge (Cooremans
1997/1998).
80 Greig 1988.
81 Cooremans 1997/1998.
82 Cooremans 1997/1998.

20 Zaden (~ 1,2 mm) van vogelmuur (Stellaria media).
Seeds (~1,2 mm) of chickweed (Stellaria media).
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21 Herderstasje (Capsella bursa-pastoris) en zaden (lengte:~ 0,9 mm). Tekening: Weeda
et al. 1987.
Shepherd’s purse (Capsella bursa-pastoris) and seeds (length:~ 0,9 mm). Drawing:
Weeda et al. 1987.

22 Grote weegbree (Plantago major) en zaden (lengte:~ 1,3 mm). Tekening: Weeda et
al. 1988.
Greater plantain (Plantago major) and seeds (length:~ 1,3 mm). Drawing: Weeda
et al. 1988.
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(Triglochin maritimum) werden teruggevonden.
Ook zaden van elementen uit dit milieutype
zullen minder kans hebben gehad in de waterput te
belanden.

Al bij al kwam een beeld van een open omge-
ving met intense menselijke activiteit te voorschijn.
Er werden zowel elementen van de vegetatie direct
rond de waterput als componenten van het neder-
zettingsterrein zelf teruggevonden. Ook soorten uit
vegetaties uit een iets ruimere omgeving zoals
akkers en weilanden konden worden herkend. Als
we hier van akkers spreken, hebben we het zeker
niet over een uitgebreide graanteelt, maar eerder
over een lokaal gebeuren in de eerste plaats om aan
de eigen behoeften te voldoen. Het plaatje dat hier

wordt geschilderd is er eerder één van de lokale
omstandigheden en geeft zeker geen globaal beeld
van de toenmalige omgeving waar moerassen en
schaapsdriften waarschijnlijk nog een belangrijke
plaats zullen hebben ingenomen.

5 Onderzoek van de houtresten:
een gedateerde Romeinse waterput

5.1 HOUTSOORTEN

Een overzicht van de onderzochte stalen van
waterput 280 wordt gepresenteerd in tabel 2. Alle
onderzochte planken werden vervaardigd uit eik
(Quercus sp.). Ook de meerderheid van de palen
was vervaardigd uit eikenhout. Op basis van de
anatomie is het echter niet mogelijk een onder-
scheid te maken tussen zomereik (Q. robur L.) en
wintereik (Q. petraea Lieblein). Twee palen waren
vervaardigd uit elzenhout (Alnus sp.). De keuze van
deze houtsoorten is goed in overeenstemming met
hun eigenschappen. Eik is een duurzame houtsoort,
zowel boven als ondergronds, en werd dan ook
voor allerlei constructies gebruikt83. Els is een
lichte, weinig duurzame houtsoort voor boven-
grondse constructies. Onder water heeft ze echter
een duurzaamheid die vergelijkbaar is met eik84.
Voor constructies onder de grondwatertafel, en in
het bijzonder voor waterputten, werd dan ook vaak
gebruik gemaakt van els85. In de put werd verder
een takfragment aangetroffen van wilg (Salix sp.).

5.2 GROEIRINGEN

De groeiringen van de eiken palen en planken
waren bijna allemaal zeer smal, hetgeen wijst op
gesloten groeiomstandigheden of een trage groei.
Wellicht werd dit hout, dat aan hoge kwaliteitseisen
moest voldoen, uit het bos gehaald. Eik met smalle
groeiringen is van uitstekende kwaliteit en laat zich
gemakkelijk bewerken86.

Op het paalhout werden minder groeiringen
geteld dan op de planken. Voor de eiken palen
geldt een leeftijd rond de 40 jaar. Bij één paal
werden 80 groeiringen geteld. Op deze leeftijd kan
eik een diameter bereiken tussen 5 en 10 cm.
De elzen palen konden gelijkaardige diameters
bereiken na 6 tot 10 jaar. Deze palen werden, in
tegenstelling tot de eiken palen, niet ontschorst.

5.3 PLANKEN

De kenmerken van de tien grote eiken planken
sluiten goed bij elkaar aan. Het betreft de staal-
nummers DA-AH-1, 2, 4b, 5, 7, 8, 9, 13B, 15A en
17. De planken meten allen tussen 70 cm en 1 m.
Een uitzondering hierop vormde de sterk gedegra-
deerde plank nr. 13, die slechts een halve meter
mat. Wat betreft de overige afmetingen sluit deze

83 Gale & Cutler 2000.
84 Gale & Cutler 2000.
85 Cherretté 2000; Deforce
2004; Deforce &Minsaer 2005;
Van Impe et al. (in druk).
86 Houbrechts & Pieters
1995/1996.

24 Zaden (~ 1,3 mm) van wolfspoot (Lycopus europaeus).
Seeds (~ 1,3 mm) of gipsywort (Lycopus europaeus).

23 Zaden (lengte: 2-2,5 mm) van varkensgras (Polygonum aviculare).
Seeds (length: 2-2,5 mm) of knotgrass (Polygonum aviculare).
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plank echter wel aan bij de groep van de grote
planken. Deze tien planken hadden elk ongeveer
100 smalle groeiringen. Bij enkele planken werden
minder ringen geteld (degradatie), maar er kon
afgeleid worden dat het er oorspronkelijk ongeveer
100 moeten geweest zijn.

Acht van de tien planken zijn perfect radiaal uit
de stam gespleten. Traditioneel werden planken
door de kuipers in die richting uit de boom
gehaald, omdat de krimp van de planken op deze

manier minimaal is en de stevigheid maximaal.
De twee overige planken zijn radiaal-tangentiaal uit
de stam gehaald.

Bij slechts twee planken werden resten van
spinthout aangetroffen. Voor het vervaardigen van
een degelijke plank wordt het spinthout, het best
verwijderd. In de Middeleeuwen was dit wellicht
de regel87. Voor de Romeinse tijd beschikken we
echter nog niet over voldoende informatie om hier-
over een uitspraak te doen.

87 Houbrechts & Pieters 1995/
1996.

Tabel 2: Inventaris van de houtresten uit waterput 280.
Inventory of the wood remains from well 280.

Nummer Afmetingen Functie Vorm Schors Houtsoort Groeiringen Spint Breedte Opmerking C,D Code dendro
(cm) (1) (2) (3)

1 92,5 x 22 x 3 vertic. bekisting S / Quercus sp. 150 / S horizont. D DA-AH-1A, B, m
5 x 7 (gat) kapsporen

2 84 x 11 x 4,5 vertic. bekisting S / Quercus sp. 142 / S D DA-AH-2A, B, m
2 x 8 (gat)

3 86 x 5,5 x 5 vierkante paal S / Quercus sp. 80 / S punt 4-kantig C DA-AH-3A, B, m

4a 63,5 x 6 x 3,5 paal S / Quercus sp. / ? / /

4b 73,5 x 12 x 4 vertic. bekisting S / Quercus sp. 92 (+ 10 degr.) / S / C DA-AH-4B1,2,3, m

5 101,5 x 26 x 4,5 vertic. bekisting S / Quercus sp. 135 13? S-B / D DA-AH-5B, C, m

6 / kleine indet.
takfragmenten

7 105 x 13 x 2,5 vertic. bekisting S / Quercus sp. 80 1, S-B foto C DA-AH-7A, B, m
6,5 x 8 x 9 (gat) rest kapot

8 84 x 12,5 x 4,5 vertic. bekisting S / Quercus sp. 55 (van ca. 100) / S / C DA-AH-8B

9 100 x 38 x 5 vertic. bekisting rad.-tang. / Quercus sp. 154 / B, S / D DA-AH-9B, C, m

10a 25 x 6 x 3 piket S / indet. /

10b 60,5 x 7 x 3 paal S / Quercus sp. ca. 45 / S verkoolde 4
punt, bewerking /

11 93 x 8 piket R ja Alnus sp. 10 5 /

12 55 x 8-9 piket R ja Alnus sp. ca. 6 punt 4-5-kantig /

13 52 x 16 x 4 vertic. bekisting S / Quercus sp. 68 / S-B / C DA-AH-13A, B

14a plank indet.

14b 41 x 6 x 1 kleine plank S / Quercus sp. ? S

14c 39 x 3 x 1 kleine plank S / Quercus sp. ?

14d 25 x 6 x 1 kleine plank S / Quercus sp. ?

14e 1 22 x 2 x 2 gebogen fragment rad. blokje Quercus sp. ca. 12 / schuin /

14e 2 14 x 2 tak R / Salix sp. ca. 7 /

14f 1 17 x 6 x 1 ? R / Quercus sp. /

14f 2 11,5 x 6 x 0,5 ? R / Quercus sp. /

15a 68,5 x 8 x 1,5 plank S / Quercus sp. 65 / C DA-AH-15A1, 3, m

15b ? S / Quercus sp. /

15c 73 x 4 x 2 ? S / Quercus sp. > 28 /

15d 53 x 6 x 3 paal T / Quercus sp. > 25 / ? /

16a 80 x 7 x 4 plank S / Quercus sp. 40 S-B C DA-AH-16A1, 2, m

16b 42 x 9 x 3 plankje Quercus sp. 41 S-B C DA-AH-16B1, 2, m

16c 51 x 7 x 2 piket Quercus sp. ca. 40? ? /

17 90 x 13 x 6 vertic. bekisting rad.-tang. / Quercus sp. 65 / C DA-AH-17D, B, m

(1) vorm: R(ondhout), radiale S(pies), T(angentiaal), H(alve stam), (ge)K(antrechte stam)
(2) Ringen B(reed) of S(mal)
(3) D(atering) of C(ross-date)
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De groeiringen van de planken waren overwe-
gend zeer smal, met een trend naar verbreding bij
het ouder worden van de boom. Dit wijst op het
meer open worden van een gesloten systeem. Bij
vellen van naburige bomen krijgt de boom veel
extra licht en ruimte, wat resulteert in een grotere
groeiring. Bij de tangentiaal-radiale plank (nr. 9) is
de toename van de breedte in de buitenste ringen
uitzonderlijk hoog.

Tussen de verticale grote planken werden ook
nog kleine plankjes aangetroffen: ze hebben
allen een lengte van 20 tot 40 cm, een breedte van
ca. 6 cm en een diepte van ca. 1 cm. Het is niet
duidelijk hoe deze plankjes verbonden waren met
de grote planken. De groeiringen van deze plank-
jes (schoren?) waren (net als de grote planken)
smal. Dit wijst op een zelfde oorsprong als de grote
planken.

5.4 DENDROCHRONOLOGISCHE DATERING VAN

DE WATERPUT

Enkele goed geconserveerde planken (1, 2, 5
en 9) hadden meer dan 135 smalle groeiringen
gevormd en werden bemonsterd voor een dendro-
chronologische datering door Stichting RING88.
Bomen met smalle groeiringen zijn gevoeliger voor
schommelingen in het klimaat dan bomen met
brede groeiringen, wat de kans op een goede date-
ring verhoogt89. Bij plank nummer 5 was boven-
dien nog spinthout aanwezig, dat echter niet kon
opgemeten worden. Was dit laatste wel het geval

geweest dan zou de datering ook de exacte vel-
datum van de boom zijn. De kleinere stalen wer-
den niet gedateerd, maar werden onderworpen aan
een vergelijking (cross-datering) met de langere
sequenties, om meer inzicht te krijgen in de
kapdata. Naast een nauwkeurige datering werd
ook getracht een indicatie te verkrijgen over de
herkomst van de planken.

Twee planken konden gedateerd worden op het
einde van de 1e eeuw AD op de curve bar 11x
gemaakt op basis van monsters uit Belgie (Tabel 3).
Het betreft de nummers 1 en 5. Voor plank nr. 5
is dit bij benadering ook de exacte kapdatum,
gezien de aanwezigheid van het buitenste spint-
hout. Na schatting van het ontbrekende spinthout
geeft dit een einddatering voor de waterput in het
begin van de 2e eeuw. Beide planken werden geda-
teerd op de Nederlandse kalender, wat meteen een
indicatie geeft over de herkomst van het hout.

Plank nr. 9 kon niet worden gedateerd. RING
wees op de aanwezigheid van enkele vreemde rin-
gen (reactiehout). De monsters 5 en 2 hebben
onderling een zwakke correlatie (t = 3,4, %PV =
63,0). Verder is er geen overeenkomst tussen de
monsters onderling. Plank nr. 2 heeft zowel een
zwakke correlatie met plank nr. 5, als met Bar11 op
75 AD. Er werden echter ook andere dateringen
voor dit monster gevonden. Deze datering werd
dus niet betrouwbaar genoeg geacht.

De gedateerde en niet-gedateerde planken
werden onderling ook onderworpen aan een cross-
date analyse. Dit leverde goede resultaten op.
Na de berekening van de overeenkomst met het

88 Nederlands Centrum voor
Dendrochronologie/Stichting
RING. p/a Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonder-
zoek, Kerkstraat 1, 3811 CV
Amersfoort, Nederland.
89 Schweingruber 1988.

Tabel 3: Resultaten en interpretatie van het dendrochronologisch onderzoek van AHL door RING.
Results and interpretation of the dendrochronological analysis of AHL by RING.

Dendronaam Kern Spint Wankant n Referentiecurve Datering t %PV p

DA-AH-1M - - - 150 NLRom Bar 11x1 68BC-82 AD 4,6 68,5 0,0001

4,8 65,0 0,0005

DA-AH-2M - - - 142 - - - - -

DA-AH-5M - - - 135 NLRom Bar 11x Eubig 12 43 BC-92 AD 5,9 59,2 0,025
4,7 60,5 0,025
5,9 61,9 0,01

DA-AH-9M - - - 155 - - - - -

Code Einddatering Schatting ontbrekend spinthout Veldatum

DA-AH-1M 82 AD + ≥ 20 ± 6 NA 102 AD ± 6
DA-AH-5 92 AD + ≥ 20 ± 6 NA 112 AD ± 6

1 Bar 11x : middelcurve van 11 monsters uit Brugge Sint-Andries, Refuge, die loopt van 218 BC tot 72 AD.
2 Eubig 1: Kalender voor Nederland en Noord-West-Duitsland, gemaakt door H.H. Leuschner (ongepubliceerd)
in het kader van EU-onderzoek (1992-1996) waaraan ook RING deelnam.
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softwarepakket TSAP90, werden de resultaten
visueel vergeleken. De ringen van de planken 1, 2,
5, 7, 8, 9, 15 en 17 passen vrij goed over elkaar op
het einde. Paal nrs. 3 en 4, ook met smalle groei-
ringen, vergelijkbaar met de planken, konden nog
niet geplaatst worden tegenover de andere planken.
Deze resultaten suggereren een gelijke kapdatum
voor de planken. Hiermee werd bevestigd wat reeds
vermoed werd: de planken van de waterput zijn
afkomstig van bomen die op een zelfde moment in
de buurt van elkaar hebben gegroeid.

6 Interpretatie

De sporen aan de Antwerpse Heirweg (AHL)
zijn waarschijnlijk in verband te brengen met een
plattelandsnederzetting, die verschillende boerde-
rijen groepeerde binnen een omgracht erf. De oost-
west-georiënteerde huizen behoren tot een één-
schepig type met dakdragende wandpalen die soms
in een ondiepe standgreppel werden geplaatst. Deze
komen reeds vanaf de Late IJzertijd voor in Zuid-
west-Nederland, westelijk België en Noordwest-
Frankrijk91. Eén van de plattegronden is mogelijk
te vergelijken met exemplaren uit St.Andries/
Brugge (Refuge92 en Molendorp 393), die in de
korte zijden één, en in de lange zijden één of twee
paar zwaarder uitgevoerde palen bezitten. Ook in
het noordwesten van de prov. Oost-Vlaanderen
kwamen in het recente verleden al gelijkaardige
Romeinse constructies aan het licht94. De vrijge-
legde plattegronden aan de Antwerpse Heirweg
leverden echter te weinig gegevens op voor een
grondiger vergelijking. De planmatige aanleg van
de gebouwen95 zou daarnaast ook in de richting
van een regionaal centrum of vicus kunnen wijzen,
maar de onderzochte oppervlakte is te klein om
hierover verdere uitspraken te doen. Of de aanwe-
zigheid van grote hoeveelheden leisteen er op wijst
dat we met meer dan een gewoon boerenerf te
maken hebben, is niet helemaal duidelijk. De
studie van de plantaardige resten bevestigt echter
het beeld van een gemeenschap waar landbouw en
veeteelt tot de belangrijkste activiteiten behoorden.
Waterputten en poelen zorgden voor de drink-
watervoorziening voor mens en dier.

Eén van de vroegste Romeinse sporen is een
begin-2e-eeuwse houten waterput in het zuidoosten
van de onderzochte zone. Mogelijk behoren de
huisplattegronden eveneens tot deze fase. In de 3e
eeuw kwam een grote hoeveelheid huishoudelijk
afval terecht in één van de grachten die de hele
zone van noord naar zuid doorsnijden. Het grote
aantal losse paalsporen wijst er daarnaast ook op
dat zich waarschijnlijk nog meer gebouwen op het
terrein bevonden. Deze konden echter niet herkend
worden. Na de 3e eeuw werd de nederzetting
vermoedelijk verlaten. Latere sporen zijn immers
niet aanwezig. Wel valt op dat de oriëntatie van
verschillende Romeinse grachten nagenoeg identiek
is als deze van de latere grachttracés en het huidig

perceleringspatroon; dit veronderstelt toch een
zekere landschappelijke continuïteit. Of er een
verband bestond tussen de site en de Antwerpse
Heirweg kon niet worden achterhaald; van deze
weg is in het verleden wel eens geponeerd dat deze
de antieke centra van Brugge en Antwerpen met
elkaar verbond96, maar duidelijke archeologische
bewijzen ontbreken vooralsnog. Wel kan niet
helemaal uitgesloten worden dat de actuele veld-
weg die de vindplaats doorsnijdt, teruggaat op een
veel oudere aarden weg die de site meer westwaarts
verbond met de Antwerpse Heirweg.

A Roman settlement near the Antwerpse Heirweg
in Sijsele/Damme (Prov. of West-Flanders)

An extensive Roman settlement was found to
the north of the Antwerpse Heirweg. The settle-
ment can be clearly divided into two parts: the site
north of the earthen road yielded the most features
(AHL: Antwerpse Heirweg Low), to the south of
the earthen road (AHH: Antwerpse Heirweg High)
had a lower density of features. In the AHH zone
a large number of small postholes and a ditch came
to light. The features in the excavation area AHL
consisted of ditches, pits, pools and wells as well as
four ground plans of buildings with an east-west
orientation. The features from the Antwerpse Heir-
weg probably belonged to a rural settlement, which
grouped several farms within an enclosure (or farm-
yard) surrounded by ditches. The houses are of the
one-aisled type with roof-supporting posts which
were sometimes in a shallow foundation trench.
Such house types, dating to the Late Iron Age, are
known from in the south-west Netherlands, west-
ern Belgium and north-western France. One of the
ground plans compares well with examples from
Sint-Andries/Brugge (Refuge and Molendorp).
These have one pair of heavier posts on the short
sides, and one or two pairs on the long sides. Sim-
ilar Roman period structures have also recently
come to light in the north-west of the province of
East Flanders. Unfortunately, the excavated ground
plans at the Antwerpse Heirweg did not yield
enough data for a more thorough comparison. The
systematic layout of the buildings could also point
to a regional centre or vicus, but the excavated area
is too small to enable further conclusions. It is also
not entirely clear if the presence of large amounts
of slate indicates that we are dealing with something
other than an ordinary farm complex. The study
of the botanical remains does, however, confirm the
image of a community where agriculture and cattle
breeding were among the most important activi-
ties. Wells and pools provided drinking water for
humans and animals. One of the earliest Roman
features is a wooden well in the south-east of the
excavated area. A few well-preserved oak timbers
or planks could be dated dendrochronologically to
the beginning of the 2nd century. The ground
plans of the buildings probably also belong to this

90 Rinn 2003.
91 Vermeulen 1992, 197-198,
204.
92 Hollevoet & Hillewaert
1997/1998, 194-197.
93 Hillewaert 2000, 175.
94 Oostwinkel, Knesselare,
Zomergem, Merelbeke zie De
Clercq 2000, 37-39.
95 Zie ook De Clercq 2000,
38-40.
96 de Loë sd, 526 en Maertens
1927.
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phase. In the 3rd century a large amount of domes-
tic refuse ended up in one of the ditches that ran
across the entire area from north to south. The large
number of random postholes also indicates that

there were probably even more buildings on the
site. These could not be further identified. The set-
tlement was probably deserted after the 3rd cen-
tury, since later features are not present.
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1 De sporen

De sporen kwamen aan het licht na het afgra-
ven van de teelaarde (de A-sleuf ) en konden
gevolgd worden tot in de B-sleuf, die diende voor
het leggen van de buizen. De onderzochte opper-

vlakte mat in totaal ongeveer 20 op 85 m en werd
op regelmatige afstanden doorsneden door recente
drainagegreppels. Een aantal nederzettingssporen
uit de volle Middeleeuwen, waaronder tal van paal-
sporen, grachten, kuilen en poelen werden echter
duidelijk zichtbaar (fig. 1-2). Oudere sporen zijn
schijnbaar niet aanwezig.

Uit de vele aanwezige paalkuilen kan slechts één
onvolledige gebouwplattegrond worden afgeleid, nl.
van een oostwest gerichte drieschepige constructie
met gebogen wand. Kenmerkend voor dergelijke
boerderijen zijn de drie tot zes gebinteparen in de
lange zijden van het gebouw, de korte wanden met
twee zwaardere centrale palen en de lichtere palen
bij elke zware gebintepaal ter ondersteuning van de
wand3. In dit geval is enkel het zuidelijk gedeelte
van de constructie bewaard onder de vorm van vier
dakdragende palen met op zowat 1 m daarvan bij-
horende kleinere wandpalen, die zo waren geplaatst
dat het geheel een bootvormig uitzicht kreeg. Bij de
westelijke korte zijde is alleen de meest zuidelijk
gelegen paalkuil duidelijk zichtbaar; de twee cen-
trale paalsporen zijn hier verstoord. De noordkant
van het gebouw is volledig doorgraven door een
recente gracht. De afstand tussen de gebintepaal-
sporen onderling bedraagt ongeveer 3 m. De diepte
van de zware palen varieert tussen 30 en 50 cm,
terwijl de wandpaalsporen gemiddeld ongeveer
30 cm diep zijn bewaard gebleven. De totale lengte
en breedte van het gebouw kunnen niet bepaald
worden. Een verbouwing werd blijkbaar uitgevoerd
aan de meest westelijk gelegen gebintepaal.
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bouw, Koning Albert II-laan 19 bus 3, 1210 Brussel.
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Een lijn door het landschap II, 77-91

Volmiddeleeuwse bewoningssporen

aan de Veldhoekstraat in Damme/Sijsele

(prov. West-Vlaanderen)

Ingrid In ’t Ven, Yann Hollevoet1, Brigitte Cooremans,
Annelies De Groote2 & Koen Deforce

1 Lokalisatie van de vindplaats aan de Veldhoekstraat (Damme).
Location of the site near the Veldhoekstraat (Damme).



Waarschijnlijk gaat het hier om een kleine
bewoningskern die ietwat geïsoleerd in het landschap
moet hebben gelegen en ontstond bij de parti-
culiere ontginning van de nabijgelegen gronden.
Dergelijke hoeves worden meestal aangeduid met
de term Einzelhof 4.

Rondom de boerderij zijn de omtrekken van
een onregelmatig gevormde, gemiddeld 2 m brede
erfgracht zichtbaar, die aan de zuidzijde vrij nauw
aansluit bij het gebouw. Het is echter onduidelijk
hoe deze gracht in westelijke richting verder
verloopt. Aan de westkant van de plattegrond is
tussen de korte zijde en de gracht een ruimte van
ca. 4 m vrijgelaten. Deze erfgracht oversnijdt een
tweede gracht (sp. 85) die vermoedelijk op haar
beurt al gedempt was op het moment dat de drie-
schepige constructie opgetrokken werd. Een derde
smallere gracht bevindt zich aan de noordwestelijke
zijde van het gebouw en mondt uit in een kleine
poel. Een zestal andere grachten en greppels
tenslotte kan niet met het gebouw in verband
gebracht worden. Mogelijk bevindt er zich nog een
klein zijerf meer naar het westen, aangezien daar
eveneens een grote hoeveelheid paalkuilen werd
opgetekend waaruit echter geen gebouwplattegrond
kan worden gedistilleerd. Het gebruik om indivi-
duele landbouwexploitaties geheel of gedeeltelijk
met een gracht te omgeven werd in westelijk Vlaan-
deren ook al op andere plaatsen aangetroffen5.

Op verschillende plaatsen op het terrein komen
kuilen voor die vermoedelijk als poelen kunnen
geïnterpreteerd worden. Geen van allen kon echter
volledig worden ingetekend zodat de precieze
omvang ervan onduidelijk blijft. In doorsnede
vertonen deze poelen geleidelijk aflopende wanden
tot op een diepte varierend tussen 0,5 m en 1,5 m.
Bij één exemplaar (spoor 120) zijn nog resten van
houtwerk zichtbaar (fig. 3)(cf. infra). Aan de oost-
kant van het gebouw bevond zich mogelijk ook een
waterput. Omwille van tijdsdruk kon deze echter
niet meer onderzocht worden.

Het belang van deze vondst ligt vooral in het
feit dat bootvormige constructies uit de volle
Middeleeuwen tot nog toe vooral op de zand-
gronden in het Maas-Demer-Scheldegebied aange-
troffen werden6. Het landelijk bewoningspatroon
in het historisch kerngebied Vlaanderen scheen
hiervan altijd af te wijken, aangezien in deze
contreien bijna uitsluitend rechthoekige gebouw-
plattegronden tevoorschijn kwamen7. Gezien de
onvolledigheid van de plattegrond in Damme kan
deze echter moeilijk vergeleken worden met de
boerderijen uit meer noordoostelijk gelegen
gebieden. Slechts op twee andere plaatsen in weste-
lijk Vlaanderen kwamen referenties naar boot-
vormige huizen aan het licht: te Brugge (Archeo-
logisch Project Refuge) werd een boerderijcomplex
ontdekt waarvan het drieschepige hoofdgebouw
slechts aan één zijde – de zuidelijke – een licht
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4 Zie bv. Arts 1993 (Blixem-
bosch, Nedl.); Hollevoet 1994
(Oostkamp); Van Dierendonck
1989 (Bladel-Kriekeschoor,
Nedl.); Verhoeven & Vreenegoor
1991, 67.
5 De Meulemeester & Dewilde
1987; Hollevoet 1992a; Holle-
voet 1992b; Hollevoet 1994.
6 Theuws, Verhoeven & Van
Regteren Altena 1988.
7 Hollevoet 1994, 215-216
(met verwijzingen).
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2 Opgravingsplan van de
site aan de Veldhoekstraat
(Damme).
Excavation plan of the
site near the Veldhoek-
straat (Damme).



gebogen wand had8. Een onvolledige huisplatte-
grond uit Roksem (ca. 10 x 4 m) bestond uit een
enkele licht gebogen noord-zuid gerichte palenrij.
Deze constructie dateert echter uit de Karolingische
periode en de reconstructie ervan blijft vooralsnog
hypothetisch9.

2 Het vondstenmateriaal

Het merendeel van de vondsten is afkomstig uit
de grachten die zich aftekenen rondom de boerde-
rijplattegrond en waarin heel wat nederzettingsafval
terecht kwam. De paalsporen van de constructie
zelf leveren nauwelijks materiaal op. Enkele
greppels en kuilen bevatten een kleine hoeveelheid
verbrande leembrokken, mogelijk afkomstig van de
wanden waarmee de constructie was opgetrokken.
De zgn. poelen konden wegens tijdsgebrek niet
grondig onderzocht worden. Hieruit werd dan ook
weinig materiaal gerecupereerd.

2.1 AARDEWERK

Het aardewerkensemble van deze site vertoont
een vrij grote uniformiteit; het gaat hoofdzakelijk
om gewone grijze gebruikswaar van vermoedelijk
lokale of regionale makelij (fig. 4). Zowel hand-
gevormde als (bij)gedraaide waar komen voor in
verschillende grijstinten. Af en toe is een oxiderend
gebakken kern zichtbaar of een licht roodbruine
schijn op het scherfoppervlak. Vermoedelijk was dit
niet intentioneel maar werd het veroorzaakt door
een slechte ovencontrole. De zandige verschraling
varieert van grof en onregelmatig tot fijn. Twee
baksels onderscheiden zich van de rest: een zacht,
poreus, bruinig baksel (a) en een fijnere donker-
grijze iets harder gebakken variant (b). Beide
soorten hebben een vrij grove onregelmatige
verschraling en lijken grotendeels met de hand
gemaakt. Mogelijk dateert het eerste baksel uit een
iets vroegere periode (10e-11e eeuw?) dan het
tweede (eerder 12e eeuw), maar een dergelijk
chronologisch onderscheid kon stratigrafisch gezien
nergens op de site hard worden gemaakt. Gebruiks-
sporen werden zelden aangetroffen gezien de
algemene vrij sterke verweringsgraad van het
vondstenmateriaal. Vermoedelijk heeft dit onder-
meer te maken met de ligging van de site in de
Zandstreek10.

Wat het vormengamma betreft overheersen
duidelijk de kook- en voorraadpotten, naast enkele
open vormen zoals kommen. Deze laatste hebben
een eenvoudige, enigszins verdikte rand met soms
een duidelijk zichtbare binnenlip (fig. 5:1-2). Een
geknikt profiel met naar binnen afgeschuinde rand
(fig. 5:3) is mogelijk afkomstig van een pan
of bord. Een derde open vorm tenslotte wordt
vertegenwoordigd door een vrij recht, enigszins
bandvormig randfragment, dat vermoedelijk toebe-
hoort aan een of ander groot recipiënt (fig. 5:4).

Het best vertegenwoordigd is de categorie van
de kogelpotten, die in enkele gevallen geen bolrond
lichaam hebben maar een eerder buidelvormig of
geknikt profiel (fig. 5:5). De randen zijn meestal
recht of afgerond en naar binnen afgeschuind
(fig. 5:6-8,911-11 en 5) met eventueel een binnen-
lip (fig. 5:12)12. Andere zijn vierkant verdikt
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8 Hollevoet & Hillewaert 1997/1998, 200-202.
9 Hollevoet 1991, 189-191.
10 In de polders is de verwering minder sterk cf. gelijkaardige site DW2: Brugge/Dudzele-N31
Zeelaan (dit volume).
11 Hillewaert & Hollevoet 1994, 282-287 (fig. 8).
12 De Meulemeester & Dewilde 1991, 200-202 (fig. 7).
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3 Een volmiddeleeuwse poel (nr. 120) aan de Veldhoekstraat (Damme).
A pound (nr. 120) from the High Middle Ages near the Veldhoekstraat (Damme).

4 Aardewerk van de site aan de Veldhoekstraat (Damme).
Pottery from the site near the Veldhoekstraat (Damme).
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5a( )-b Middeleeuws aardewerk. Schaal 1:3.
Medieval pottery. Scale 1:3.



(fig. 5:13) of afgerond met een ietwat concave
binnenzijde (fig. 5:14)13, die zich soms ontwikkelt
tot een dekselgeul (fig. 5:15). Ook potten met
eenvoudige rechte, naar buiten gerichte randen
(fig. 5:16-17) komen voor. In een enkel geval
vertoont een rand een gegolfde versiering (fig. 5:18)
die eerder in het begin van de late Middeleeuwen
thuishoort.

Een tweede groep randen is bandvormig
(fig. 5:19-21) en zou naast kookpotten eveneens
afkomstig kunnen zijn van tuitpotten, die werden
geïmiteerd naar voorbeelden uit het Midden-Maas-
gebied14. Eén fragment vertoont glazuurspatten aan
de buitenzijde en is vermoedelijk een roodbedoeld
maar mislukt exemplaar. Resten van tuiten zelf
worden echter niet aangetroffen. Een ander
kenmerk is het platte bandvormige oor dat bij één
van de kogelpotten is aangezet (fig. 5:11)15. Of
het hier om een tuitpot gaat kon niet uitgemaakt
worden16.

De datering van de randvormen in het alge-
meen wijst hoofdzakelijk naar de 11e en 12e eeuw
(zie o.a. Gistel17, Oudenburg18, Zandvoorde19),
hoewel ook al een aantal laatmiddeleeuwse ken-
merken te onderscheiden zijn20. Het enige aanwe-
zige importmateriaal is een klein wandscherfje in
Pingsdorf-baksel uit het Rijnland, dat werd aange-
troffen in één van de grachten bij de huisplatte-
grond. Het bijna volledig ontbreken van importen
wijst mogelijk op een datering in de late 12e tot
midden 13e eeuw21. De afwezigheid van roodbak-
kende waar en proto-steengoed geven echter toch
duidelijk een volmiddeleeuwse datum (vóór
ca. 1200) aan22. Het grote overwicht van reduce-
rend gebakken waar zou mogelijk te maken hebben
met de sterke opkomst van lokale producenten
vanaf de tweede helft van de 12e eeuw.

2.2 NATUURSTEEN

In heel wat van de onderzochte sporen werden
stukken onbewerkte natuursteen aangetroffen, o.a.
in enkele van de paalsporen van de drieschepige
constructie. Ook in één van de poelen en in ver-
schillende greppels kwamen brokken ervan aan het
licht. Waarvoor deze natuursteen precies gebruikt
werd is niet helemaal duidelijk.

Een tweede groep omvat verschillende frag-
menten van maalstenen. Een eerste stuk roze
arkose waarvan de herkomst onduidelijk is, is
mogelijk van Romeinse oorsprong. Een klein
stukje maalsteen in tefriet is afkomstig uit de
streek van Mayen in het Eifelgebied23. Geen van
beide stukken kon aan een bepaald deel of type
maalsteen toegewezen worden. Een derde catego-
rie tenslotte wordt gevormd door enkele sterk
afgesleten wetsteentjes.

2.3 SLAKKIG MATERIAAL

In twee paalsporen in de westelijke zone van
het opgravingsterrein werden enkele slakken aan-
getroffen. Of deze met metaalbewerking op de site
in verband stonden, kon niet worden uitgemaakt.

3 Onderzoek van zaden en vruchten

Ten behoeve van het onderzoek van zaden en
vruchten werd één van de aangesneden paalkuilen
en één van de kuilen die als poel werd geïnterpre-
teerd (spoor 120) bemonsterd. De paalkuil bevatte
helemaal geen plantenresten, de poel daarentegen
bleek zeer rijk aan, voornamelijk onverkoold, bota-
nisch materiaal. De sporen situeren zich in de volle
Middeleeuwen omstreeks de 11de-12de eeuw en
kunnen in verband worden gebracht met de aan-
wezigheid van een hoeve die zich min of meer
geïsoleerd in het landschap bevond. De resultaten
werden samengevat in tabel 1.

Het overgrote deel van het botanische materiaal
bestond uit onverkoolde resten van met name wilde
planten. Toch konden een achttal resten van gebruik-
splanten worden herkend. Deze van de meelvruchten
waren met uitzondering van deze van gierst (Panicum
miliaceum) allemaal verkoold. Haver (Avena sp.), gerst
(Hordeum vulgare), tarwe (Triticum sp.), rogge (Secale
cereale) en gierst zijn de soorten die regelmatig wor-
den teruggevonden in dergelijke omstandigheden.
Van vlas (Linum usitatissimum) werden zowel enkele
zaden als kapselfragmenten teruggevonden. De aan-
wezigheid van kapselfragmenten van vlas wordt alge-
meen als een aanwijzing voor de lokale teelt van deze
olie- en vezelplant aanzien. De oliegewassen zijn ver-
der nog vertegenwoordigd door raapzaad (Brassica
cf. rapa), het zou echter ook om zwarte mosterd
(B. nigra) kunnen gaan, eveneens een olieleverancier.
Vlier (Sambucus nigra), braam (Rubus fruticosus) en
framboos (R. idaeus) zullen in de omgeving van de
hoeve zijn verzameld.

Om te proberen een beeld te vormen van de
toentertijd heersende milieuomstandigheden in de
omgeving van deze hoeve werd nagegaan voor
welke vegetaties de aangetroffen soorten een voor-
keur vertonen (Tabel 1). Zoals reeds in hoofdstuk
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13 Hillewaert & Hollevoet 1994, 282, 286 (fig. 7-4).
14 Hillewaert & Hollevoet 1994, 282-283 (fig. 3, 20-24).
15 Verhaeghe & Hillewaert 1991, 161; Verhaeghe 1988, 84.
16 Hillewaert & Hollevoet 1987, 145-146.
17 De Meulemeester & Dewilde 1991.
18 Hillewaert & Hollevoet 1994, 284-288.
19 Vanhoutte & Pieters 1999/2000, 103-105.
20 Hollevoet 1994, 212-213 (met verwijzingen).
21 Er zijn echter nog te weinig kwantitatieve gegevens om hierover een duidelijker beeld te
krijgen. Hillewaert 1993, 61-67; Hillewaert & Hollevoet 1994, 284.
22 Verhaeghe 1989, 21-22.
23 Kars 1983.
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Tabel 1:
Plantenresten aangetroffen in het bodemstaal, met een volume van 6 liter, genomen uit de poel (nr. 120).
Alle resten zijn onverkoold tenzij anders vermeld (*=verkoold, +=aanwezig, fr.=fragmenten).
Botanical remains recovered from a sample with a volume of 6 litres from the pool (nr. 120). All remains
are waterlogged unless otherwise indicated (*=charred; +=present; fr.=fragments).

Gebruiksplanten
MEELVRUCHTEN

Avena sp. 1* haver
Hordeum vulgare 1* gerst
Panicum miliaceum 3 gierst
Secale cereale 1* rogge
Secale cereale rachisfr. 1* rogge kaf
cf. Triticum sp. 1* vermoedelijk tarwe

OLIE- EN VEZELPLANTEN

Brassica cf. rapa 2; 2fr. vermoedelijk raapzaad
Linum usitatissimum 2 vlas
Linum usitatissimum kapselfr. 6 vlas kapselfragmenten

VERZAMELDE VRUCHTEN

Rubus idaeus 14 framboos
Rubus fruticosus 28 braam
Rubus (Rosaceae) stekels + stekels van braam s.l. of van rozenfamilie
Sambucus nigra 1 vlier

Wilde planten
AKKERONKRUIDEN
Anagallis arvensis 3 guichelheil
Anthemis arvensis/cotula 13; 3* valse of stinkende kamille
Centaurea cyanus 1 korenbloem
Chenopodium album 71 melganzenvoet
Chenopodium ficifolium 5 stippelganzenvoet
Fallopia convolvulus 10 zwaluwtong
Lamium cf. purpureum 51 vermoedelijk paarse dovenetel
Papaver argemone 1 ruige klaproos
Raphanus raphanistrum 13; 11fr. knopherik
Rumex acetosella 128; 16* schapezuring
Spergula arvensis 39 gewone spurrie
Solanum nigrum 40 zwarte nachtschade
Sonchus asper 3 gekroesde melkdistel
Sonchus oleraceus 19 gewone melkdistel
Stellaria media 293; 1* vogelmuur
Urtica urens 137 kleine brandnetel

TREDPLANTEN EN PLANTEN VAN RUIGTEN EN RUDERALE PLAATSEN

Arctium sp. 1 klit
Atriplex sp. 12 melde
Bidens sp. fr. 2 tandzaad
Capsella bursa-pastoris 20 herderstasje
Carduus crispus 1 kruldistel
Chenopodium murale 5 muurganzenvoet
Lapsana communis 1 akkerkool
Plantago major 14 grote weegbree
Polygonum lapathifolium 155 beklierde duizendknoop
Scirpus setaceus 1 borstelbies
Senecio vulgaris 1 klein kruiskruid
Silene latifolia ssp. alba 1 avondskoekoeksbloem
Stellaria alsine 5 moerasmuur
Urtica dioica 2238 grote brandnetel

GRASLANDPLANTEN

Bellis perennis 1 madeliefje
Bromus sp. fr. 1* dravik
Eleocahris palustris 12 waterbies
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Hydrocotyle vulgaris 10; 1* waternavel
Linum catharticum 1 geelhartje
Luzula cf. multiflora 1 vermoedelijk veelbloemige veldbies
Lychnis flos-cuculi 1 echte koekoeksbloem
Mentha cf. aquatica 28 vermoedelijk watermunt
Origanum vulgare 2 wilde marjolein
Poa sp. 37 beemdgras
Poa annua + straatgras
Poa pratensis + veldbeemdgras
Poa trivialis + ruw beemdgras
Poaceae 5 grassenfamilie
Potentilla cf. reptans 8 vermoedelijk vijfvingerkruid
Prunella vulgaris 1 gewone brunel
Ranunculus flammula 37 egelboterbloem
Ranunculus repens type 15 kruipende boterbloem
Ranunculus sardous 5 behaarde boterbloem
Ranunculus scelerathus 1 blaartrekkende boterbloem
Rumex crispus/ obtusifolius 20 krul- of ridderzuring
Verbena officinalis 2 ijzerhard

PLANTEN VAN OEVERS EN VERLANDINGSVEGETATIES

Alisma plantago-aquatica 1 grote waterweegbree
Alisma sp. 2 waterweegbree
Batrachium sp. 3 waterranonkel
Eupatorium cannabinum 32 koninginnenkruid
Lycopus europaeus 254 wolfspoot
Polygonum hydropiper 21 waterpeper
Solanum dulcamara 3 bitterzoet

PLANTEN VAN HEIDE, BOS EN BOSRAND

Alnus sp. + els
Calluna vulgaris (blaadjes) + struikheide
Calluna vulgaris (vruchtjes) +
Erica tetralix xx dopheide
Pteridium aquilinum xx adelaarsvaren
Salix sp. + wilg
Sphagnum xx veenmos
Torilis japonica 56 heggendoornzaad

MOEILIJK IN TE DELEN SOORTEN EN TYPES

Carex flava type 16 gele zegge
Carex cf. flacca 1 vermoedelijk zeegroene zegge
Carex nigra type 1 zwarte zegge
Carex ovalis type 2 hazezegge
Carex remota type 2 ijle zegge
Carex viridula type 5 dwergzegge
Carex 3-kantig 9
Carex 2-kantig 1; 1*
Carex sp. fr. +
Caryophyllaceae + anjerfamilie
Chenopodium sp. 1; 2* ganzenvoet
Hypochaeris sp. 1; 1* biggekruid
Juncus sp. + rus
Lamium sp. 2 dovenetel
Myosotis sp. 1 vergeet-mij-nietje
Polygonum sp. 3 duizendknoop
Rumex sp. 277 zuring
Sagina sp. + vetmuur
Viola arvensis type fr. 8 akkerviooltje

OVERIG

mos +
watervlo +



1 vermeld, mag de indeling in de verschillende eco-
logische groepen echter geenszins strikt worden
opgevat24. Sommige soorten zullen vroeger in
andere vegetaties zijn voorgekomen en meerdere
soorten kunnen in meer dan één groep groeien. Dit
komt trouwens uit de bespreking van deze resulta-
ten duidelijk naar voor. Daarnaast werd bekeken
welke eisen de individuele soorten aan bepaalde
milieuveranderlijken zoals licht, vochtigheid, zuur-
graad en stikstofgehalte stellen welke worden uit-
gedrukt in indicator waarden25. Door per variabele
het aantal soorten te tellen dat een welbepaalde
indicatorwaarde heeft, kunnen de milieuomstan-
digheden min of meer worden gevisualiseerd in
zogenaamde ecodiagrammen (fig. 6 tot 9).

Uit de tabel is duidelijk af te lezen dat de akke-
ronkruiden goed zijn vertegenwoordigd. De
soorten uit deze groep komen voor op recent omge-
woelde, niet zeer voedselarme, minerale gronden
en gedijen het best in akkers26. Bovendien worden
ze ook vaak aangetroffen in wegbermen, op grond-
h o p e n
en bouwterreinen. Als algemene soorten uit derge-
lijke plantengemeenschappen moeten vogelmuur
(Stellaria media), paarse dovenetel (Lamium
purpureum), zwarte nachtschade (Solanum nigrum)
en melganzenvoet (Chenopodium album) worden
vermeld. De eerste drie genoemde soorten komen
eveneens vaak op open of kaalgetrapte plekken in
overbemest weiland voor. Sommige soorten gedijen
best in akkers op basenarme, meestal zure zand- en
leemgronden. Als voornaamste voorbeelden voor
deze categorie kunnen onder andere gewone spurrie
(Spergula arvensis), knopherik (Raphanus rapha-
nistrum) en schapezuring (Rumex acetosella) worden

vermeld. Deze laatste is eveneens een bekende
graslandplant die vaak een belangrijke plaats in
schapenweiden inneemt.

Naast wilde planten uit akkers werden talrijke
soorten aangetroffen die overvloedig voorkomen op
plaatsen met intense menselijke en/of dierlijke
activiteit. Beklierde duizendknoop (Polygonum
lapathifolium), waterpeper (Polygonum hydropiper),
blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus)
en verschillende tandzaadsoorten (Bidens sp.)
worden regelmatig aangetroffen in antropogene
milieus waar voldoende vocht en voedingsstoffen
aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld langs sloten, grep-
pels en poelen. Ook resten van echte tredplanten
zoals straatgras (Poa annua), herderstasje (Capsella
bursa-pastoris) en grote weegbree (Plantago major)
konden worden herkend. Zij voelen zich echter ook
prima thuis in natte weilanden. Hier komt trou-
wens duidelijk naar voor dat het helemaal niet
mogelijk is de soorten in te delen in scherp afge-
lijnde groepen. Al deze planten groeien op vaak
stikstofrijke, natte gronden zoals die bijvoorbeeld
kunnen voorkomen op periodiek droogvallende
oevers, op open plekken in modderige weilanden of
in graslanden met wisselende omstandigheden waar
regelmatige betreding en begrazing optreedt. Zo
komen onder andere waterbies (Eleocharis palustris),
wolfspoot (Lycopus europaeus) en grote waterweeg-
bree (Alisma plantago-aquatica) niet alleen langs
oevers en waterkanten voor, maar kunnen ze ook
perfect gedijen in vochtig tot moerassig grasland.
Ook graslanden op vochtige voedselrijke bodem
namen kennelijk in het landschap een belangrijke
plaats in.

Ten slotte representeren de planten uit heide,
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veen en (broek)bos met onder andere Calluna,
Sphagnum en Alnus, nog een indicatie voor de
vegetatie uit een verder verleden, van vóór de ont-
ginning van deze gronden.

Uit de ecodiagrammen blijkt dat de vegetatie
zeer open moet zijn geweest, de overgrote meerder-
heid van de aangetroffen soorten zijn lichtminnend
(fig. 6). Bovendien verkiezen de meeste soorten

vochtige (fig. 7) en relatief stikstofrijke (fig. 8)
standplaatsen. Wat de zuurgraad (fig. 9) betreft,
vertonen de meeste soorten geen uitgesproken
voorkeur. Echte zoutminnende planten werden niet
aangetroffen.

Deze botanische studie heeft het mogelijk
gemaakt een idee te verkrijgen over de lokale
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vegetatie in de buurt van deze poel. Het beeld sluit
perfect aan bij de veronderstelling dat het hier om
een boerderij zou gaan die ietwat geïsoleerd lag in
het landschap. We hebben hier namelijk te maken
met een uitgesproken open landschap, waarin
akkers en vochtige weilanden de belangrijkste
vegetatietypes vormden en waar de menselijke en
dierlijke aanwezigheid duidelijk naar voor treedt.
De akkers en graslanden zullen zich op de hogere,
drogere zandruggen in de omgeving van de vind-
plaats hebben bevonden. Welke soorten graan er
precies op deze akkers werden verbouwd kon helaas
aan de hand van deze gegevens niet worden achter-
haald. De graslanden op vochtig, voedselrijk
substraat zullen niet alleen als hooiweide maar
eveneens als begrazingsplaats hebben gediend, zoals
in de Middeleeuwen doorgaans het geval was27.
Gezien de afwezigheid van zoutminnende soorten
en de vrij beperkte bijdrage van soorten uit heide-
en veenlandschap, lijkt de veeteelt zich eerder op
het houden van runderen en minder van schapen
te hebben toegespitst, wat in overeenstemming is
met gegevens uit historische bronnen28.

Het beeld van de vegetatie in de omgeving
van deze poel vertoont opvallend veel gelijkenissen
met de plantengroei in de buurt van de Romeinse
waterput29. De bewoners van Damme hebben
blijkbaar het milieu al tenminste sinds de Romeinse
periode aangepast aan hun noden en behoeften.

4 Onderzoek van het hout

4.1 HOUTSPECTRUM

In totaal konden acht stukken hout gedetermi-

neerd worden. Vijf stukken waren eik en de drie
overige waren resten van een en dezelfde beuken
plank. Het merendeel ervan was afkomstig uit poel
120. Eén fragment was afkomstig uit de geïsoleerde
paalkuil 39. Een overzicht van de resten wordt
gepresenteerd in tabel 2.

4.2 EEN GEDATEERDE PLANK

Een interessante vondst betreft één goed
bewaarde eiken ‘radiaalplank’ uit poel 120 (fig. 10).
De plank heeft een driehoekige dwarsdoorsnede,
met een uitholling die doorloopt over de gehele
rug. In deze uitholling past de spitse kant van een
volgende plank (fig. 11). Op deze manier werden
planken aaneengezet voor uiteenlopende doelein-
den. In York werd van dit systeem gebruik gemaakt
voor de aflijning van een rivier30. Op die manier
werd een ganse rij planken aaneen gezet en was een
stevige aflijning verzekerd. Dit systeem werd ook
gebruikt voor het vervaardigen van koffers31.
Gezien de aard van het spoor zijn de planken meest
waarschijnlijk resten van een beschoeiing.

De plank bleek uitermate geschikt voor een
dendrochronologische analyse: ze was perfect
radiaal uit de stam gehaald en had meer dan 150
zeer smalle groeiringen gevormd. Ook de toestand
van bewaring liet een analyse goed toe. De metin-
gen werden uitgevoerd door de auteur. De datering
zelf werd uitgevoerd door A.E.M. Hanraets van
Stichting RING32.

De einddatum werd bepaald op 1051 AD op
de curve van Duitsland (tabel 3). Gezien er geen
spinthout aanwezig was, zal de exacte veldatum
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minimum 20 jaar later liggen, dus na 1071 AD.
De berekening van het ontbrekend aantal spint-

ringen gebeurt aan de hand van de ouderdom van
de boom: zo horen bij een boom van 100 tot
200 jaar oud 20±6 spintringen33. Als er geen
spintringen op het monster aanwezig zijn, is het
onbekend hoeveel kernhoutringen er ook nog
ontbreken en ligt de veldatum een onbekend aan-
tal jaren na de einddatering + de schatting van het
ontbrekende aantal spinthoutringen.

Aan de hand van talrijke nederzettingssporen
werd op de site bewoning vastgesteld in de volle
Middeleeuwen. De datering van de radiaalplank
bevestigt dit en geeft voor de poel een vrij nauw-
keurige datering.

4.2 BEWERKTE BEUK

In de poel werden verder ook resten gevonden
van een ontschorste beuken plank. Op de buiten-
kant ervan werden duidelijke sporen van bewerking
aangetroffen; een reeks diagonale, evenwijdige fijne
lijntjes van ca. 5 cm lang, met een duidelijk begin-
en eindpunt. Het is niet duidelijk waarvan deze
lijntjes afkomstig zijn. Mogelijk zijn het sporen van
een ontschorser. Na het kappen van de boom werd

het hout in de regel ontschorst met een dissel (een
soort bijl, waarvan het kop dwars op de steel staat).
De binnenkant van de plank vertoonde sporen van
verbranding.

4.3 OVERIGE

Uit de rest van de vondsten (een eiken stronk
uit paalkuil 39 en een eiken stammetje) kon niet
veel relevante informatie worden gehaald. De groei-
ringen ervan waren breed, hetgeen wijst op open of
snelle groeiomstandigheden. In de regel is het zo
dat niet bewerkt hout steeds bredere groeringen
heeft dan bewerkt hout. Eik met bredere ringen
heeft relatief meer laathout, waardoor het zwaarder
is, en aangewend werd voor zware palen. Het eiken
stammetje vertoonde, evenals de beuken plank,
sporen van verbranding. De eiken stronk had
onderaan een bewerkte stompe punt.

5 Chronologie van de site

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid
op de site worden gevormd door de geïsoleerde
vondsten van een klein silexfragmentje en een rand-
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Tabel 2:
Inventaris van de houtresten uit poel nr. 120 en paalkuil nr. 39 - site Damme Veldhoekstraat.
Inventory of the wood remains from pound nr. 120 and posthole nr. 39 - site Damme Veldhoekstraat.

Nummer Afmetingen Functie Vorm Schors Houtsoort Groeiringen Spint Ringen Opmerking C,D Code
(cm) (1) (3) dendro

Poel 120

(*) 165 x 20 x 4,5 Radiaalplank S(2) / Quercus sp. 159 / smal kliksysteem D VE-RA-1A,
(zie fig. 11) 2A

B, m

A 40 x 20 ? T / Quercus sp. 23 / breed / C DA-VEA1,
2, m

B 9,5 stammetje R ja Quercus sp. 35 / breed / C DA-VE6A,
B, m

C1 23 x 4 x 4 stuk plank T / Fagus sylvatica bewerkings- /
sporen

C2 42,5 x 10 x 4 stuk plank T / Fagus sylvatica /

C3 / stuk plank T / Fagus sylvatica /

D1 17 x 15 x 6,5 stuk plank S / / /

D2 20 x 13,5 x 4 stuk plank S / / /

Paalkuil
39

(*) 48 x 19 x 13 stronk R / Quercus sp. 28 resten stompe punt /

(*) zonder nummer
(1) vorm: R(ondhout), radiale S(pies), T(angentiaal)
(2) radiaalplank met uitholling in de rug
(3) D(atering) of C(ross-date)



scherf Romeinse terra sigillata (mogelijk van een
bord). Het terrein werd vermoedelijk pas in de volle
Middeleeuwen als woonplaats in gebruik genomen.
De grenzen van de nederzetting konden wegens de
geringe breedte van de uitgegraven sleuf niet achter-
haald worden. Eén van de mogelijk vroegere spo-
ren in de volmiddeleeuwse nederzetting is een
gracht die ogenschijnlijk door de huisplattegrond
wordt oversneden. Bewijzen hiervoor kunnen ech-
ter niet gegeven worden, aangezien de eigenlijke
oversnijding zich buiten het bereik van de sleuf
moet hebben bevonden. Vermoedelijk was deze
gracht echter al gedempt op het moment dat de
drieschepige constructie werd opgetrokken. De vrij
grote hoeveelheid sterk gefragmenteerd scherven-
materiaal en de verbrande leembrokken die kon-
den gerecupereerd worden uit de gracht zijn dan
ook mogelijk afkomstig van de afbraak van een
ouder nabijgelegen gebouw. Toch verschillen de
aardewerkvormen niet wezenlijk van deze uit
andere sporen. Daarom mag men ook de moge-
lijkheid niet uit het oog verliezen dat het materiaal
bij het optrekken van het bootvormig gebouw als

afval in de gracht is terechtgekomen34. De minder
goede opgravingsomstandigheden maakten het ech-
ter onmogelijk om verdere informatie over deze
vroege fase te bekomen.

Een tweede fase zou dan gevormd worden door
de drieschepige boerderij en bijhorende erfgracht
rondom. Het geheel werd vervolledigd door enkele
poelen die zich in de buurt aftekenen. Bovendien
strekte de nederzetting zich waarschijnlijk verder
uit in westelijke richting, waar zich mogelijk een
zijerf met bijgebouwen bevond. Het einde van de
bewoning kan niet nauwkeurig vastgesteld worden,
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10 Eiken radiaalplank uit poel nr. 120.
Radially cleft oak plank from pound nr. 120.

11 Schematische reconstructie van het gebruik van
radiaalplanken.
Schematic reconstruction of the use of radially
cleft planks.

Tabel 3:
Resultaten en interpretatie van het dendrochronologisch onderzoek door RING.
Results and interpretation of the dendrochronological analysis by RING.

Dendronaam Kern Spint Wankant n Referentiecurve Datering t %PV p

VE-RA 12 - - - 161 C. Duitsland 891-1051 6,3 63,8 0,0005

Code Einddatering Schatting van het ontbrekend spinthout Veldatum

VE-RA 12 1051 AD + > 20 +/- 6 NA 1071 AD +/-6



maar zal gezien het aardewerk waarschijnlijk in het
begin van de late Middeleeuwen te situeren zijn.
Slechts één gracht bevatte een echt laatmiddeleeuws
stuk, nl. een bodemfragment van een volledig
geglazuurde kan of kruik met uitgeknepen voetjes.
De gracht oversneed het terrein van noord naar
zuid. Bewoningssporen uit latere periodes werden
echter niet meer waargenomen, zodat kan ver-
ondersteld worden dat de nederzetting zich ofwel
had verplaatst ofwel om één of andere reden had
opgehouden te bestaan. De meest recente sporen
tenslotte worden gevormd door een aantal heden-
daagse drainagegreppels en perceelsgrachten.

High medieval settlement traces near the Veld-
hoekstraat in Damme/Sijsele (Province of West
Flanders)

After removing the A-trench near the Veld-
hoekstraat, a number of settlement traces from the
High Middle Ages came to light. From the numer-
ous postholes only one incomplete ground plan for
a building could be deduced, that of an east-west
orientated three-aisled construction. In the case of
the Veldhoekstraat example only the southern part
of the construction was preserved. This comprised
four roof-supporting posts with matching smaller
wall posts, which were position in such a way that
the whole building would have looked like a boat.
This is probably an example of a small settlement.
Such settlements were somewhat isolated in the
landscape and arose as a consequence of the pri-
vate development of the nearby land. Such a farm
is usually called an Einzelhof.

The majority of the finds come from the ditches
around the farm, where a large amount of refuse
from the settlement was dumped. The collection
of earthenware from this site is rather uniform; it
consists mainly of ordinary grey ware of presum-
ably local or regional production. Pots for cooking
and storage along with a few open forms such as

bowls dominate the assemblage. A general analysis
of the rim forms suggests a date of 11th and 12th
century, although some late medieval characteris-
tics can also be distinguished.

Various pits can presumably be interpreted as
pools. However, none could be excavated com-
pletely, so the precise size remains unclear. An inter-
esting find is a well-preserved oak timber from pool
120. The timber proved to be very well suited
for dendrochronological analysis. The date was
determined as 1051 AD on the German curve.
Because there was no sapwood the exact date for
cutting down the tree would have been at least
twenty years later, after 1071 AD. The dating of
the timber confirms a High Middle Ages date for
the settlement.

The importance of the site lies in the fact that,
up to now, boat-shaped, three-aisled constructions
from the High Middle Ages were mainly only
found in the sandy areas of the Maas-Demer-
Scheldt-region. Evidence for rural habitation in the
historical core region of Flanders always seemed to
deviate from this pattern, because in these parts
almost exclusively rectangular ground plans appeared.
Only two other locations in western Flanders
(Brugge and Roksem) yielded possible examples of
boat-shaped houses.

Archeobotanical research provided some evi-
dence for the local vegetation around the pool. The
archaeobotanical picture matches the assumption
that this particular farm was somewhat isolated in
the landscape. This is indeed a distinctly open land-
scape, with fields and water meadows as the main
vegetation types, and where human and animal
presence is clear. The fields and pastures will have
been on the higher, drier sandy ridges.

The end of habitation at the Veldhoekstraat can-
not be dated precisely, but may have been in the
beginning of the Late Middle Ages. Settlement
traces from later periods were not found, so the set-
tlement may either have been moved or, for some
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1 Inleiding

1.1 EERDER ONDERZOEK EN WERKORGANISATIE

In deze bijdrage worden de wetenschappelijke
resultaten van de opgravingen op de meerperio-
densite Maldegem-Burkel uiteengezet (fig. 1). De

opgravingen grepen plaats bij de aanleg van de
pipe-lines Zeebrugge-Quévy (1992) en Zeebrugge-
Raeren (1997: VTN-leiding), twee leidingen die
parallel en vlak naast elkaar werden aangelegd.
Ondanks het feit dat de globale context waarin dit
artikel gevat is in eerste instantie de publicatie van
het archeologisch onderzoek uit 1997 beoogt,
hebben de auteurs er toch voor gekozen om
beide opgravingen samen in één artikel te bunde-
len. Het leek immers evident om de wetenschap-
pelijke resultaten samen voor te stellen aangezien
het telkens om noodonderzoek op dezelfde vind-
plaats handelde3.

De onderzoeksomstandigheden waren in beide
campagnes fundamenteel verschillend. In 1992
werden de werken archeologisch begeleid tijdens de
uitvoering, dwz tijdens de voorbereidende graaf-
werken en de uiteindelijke plaatsing van de gasver-
voerleiding Zeebrugge-Quévy. Deze archeologische
opvolging werd geïnitieerd door herhaalde lucht-
fotografische observaties van J. Semey, die het
bestaan van een meerperiodensite (Bronstijd, Gallo-
Romeins) in Burkel, reeds van in de jaren ’80, eerst
vanuit de lucht en later door terreinprospecties kon
aantonen. Door de beperkte breedte van de afgra-
ving (ca. 6 m) en door de snelheid en de wijze van
werken van de aannemer, werd het grootste deel
van de Gallo-Romeinse sporen in 1992 vernietigd.
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Geschiedenis van Europa, Blandijnberg 2, 9000 Gent.
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sultaten op de pipe-line Zeebrugge-Quévy: Bauters 1997.
Van sommige vindplaatsen werd reeds een apart weten-
schappelijk deelrapport gepubliceerd. Voor Maldegem-
Burkel zie Crombé & Bourgeois 1993.

Een lijn door het landschap II, 93-117

Een meerperiodensite bij de vallei van de Ede te Maldegem-Burkel

(gem. Maldegem).

Menselijke aanwezigheid uit de Steentijd, een nederzetting en

grafheuvel uit de Bronstijd en een nederzetting uit de Romeinse tijd

Philippe Crombé1, Wim De Clercq1, Marc Meganck1
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1 Localisatie van de site Maldegem-Burkel.
Location of the site Maldegem-Burkel.



Slechts enkele structuren konden snel geregistreerd
worden. Door de medewerking van NV Distrigas
werd een zone ten noorden van de Burkelslag
binnen de werkzone aanvullend afgegraven voor
archeologisch onderzoek. Binnen dit areaal werd
een deel van een vroege/midden-Bronstijdneder-
zetting aangesneden4.

Deze waarnemingen en resultaten leidden ertoe
dat in 1997 na akkoord van de bouwheer Distrigas
en in samenwerking met de aannemer, NV Nacap,
een zone van ca. 1,5 km lang, één maand op
voorhand werd afgegraven vooraleer de eigenlijke
werftrein van het VTN-project doorgang vond.
Op deze preventieve wijze konden de sporen uit de
Bronstijd en de Romeinse tijd op een wetenschap-
pelijk verantwoorde manier worden onderzocht.
In tegenstelling tot 1992 was de afgravingsbreedte
van de teelaarde vrij omvangrijk (19 m breedte)
(fig. 4).

1.2 LANDSCHAPPELIJK EN BODEMKUNDIG KADER

Landschappelijk is de site ingeplant op een lage,
maar brede en langgerekte zandrug met een over-
wegende zuidwest-noordoost-oriëntatie, gelegen
aan de noordelijke rand van de brede en natte vallei
van de Eede. De vorming van deze rug dateert uit
het begin van het Laat-Glaciaal. Dit leiden we af uit
de aanwezigheid, op een diepte van enkele meters
onder het huidige maaiveld, van een paleo-sol die
naar alle waarschijnlijkheid tot de Bølling terug-
gaat5. In de diepe werkputten van de gasleiding kon
deze laag over tientallen meters gevolgd worden en
kon bovendien vastgesteld worden dat ze een
zwakke microtopografie (duinvorming) vertoont
(fig. 2-3). Op plaatsen waar de horizont hoger
reikte, nam het organische component sterk af en
veranderde de laag van een sterk humeuze tot
venige laag in een vage, deels uitgeloogde horizont.
In de diepste delen bleken plaatselijk resten van
boomstammen, vermoedelijk van berk, bewaard te
zijn. Paleo-ecologisch onderzoek in de jaren ’70 en
‘80 heeft aangetoond dat de laagte ten zuiden van
deze zandrug tijdens het Laat-Glaciaal een ondiepe
maar brede plas (meertje) vormde, zoals er in Zan-
dig-Vlaanderen tientallen bekend zijn6. In de loop
van het Laat-Glaciaal raakte de Bølling-horizont
bedolven onder dikke eolische afzettingen van over-
wegend zandige textuur, waardoor de zandrug een
meer uitgesproken uitzicht kreeg. Zo kenmerkt de
overgang tussen de rug en de vallei zich door een
vrij scherpe knik of steilrand, die enkel ter hoogte
van de vindplaats blijkt te ontbreken. Daar verloopt
de overgang eerder geleidelijk en dit mogelijk als
gevolg van latere erosie, veroorzaakt door wind en
neerslag. Tijdens de opgravingen kon immers een
duidelijk verschil in bodemstructuur en -textuur
tussen de zone ten noorden en ten zuiden van de
Oude Burkelslag vastgesteld worden. Bovendien
bleek er zich tussen beide zones in een kleine

depressie te bevinden, die heden volledig genivel-
leerd is maar waarin een volledig en intact podzol-
profiel bewaard bleek. Ten zuiden van de Burkelslag
en tussen de depressie en de Eede-vallei bevond
zich een opduiking van quasi wit stuifzand. Het is
op deze plaats dat de nederzettingssporen uit de
Romeinse periode (cf. infra) aan het licht kwamen.

2 De Steentijd

Het noodonderzoek van 1992 en 1997 bracht
een kleine hoeveelheid Steentijdmateriaal aan het
licht. In totaal werden 152 lithische artefacten
geborgen (tabel 1) (fig. 5). Alle vondsten zijn
afkomstig van secundaire contexten, zoals de ploeg-
laag, jongere nederzettingssporen, windvallen, enz.
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2 Een paleo-sol is waarneembaar in het profiel van de aanlegsleuf van de pijpleiding.
A paleo-sol, visible in the deep-trench.

3 Detail van de paleo-sol.
Detail of the paleo-sol.



Op een viertal artefacten in lichtgrijze tot beige,
geïmporteerde mijnsilex na, zijn alle artefacten in
lokale vuursteen vervaardigd. De aangewende silex
is van inferieure kwaliteit en kenmerkt zich door
het voorkomen van talloze anterieure vorstbescha-
digingen en relatief kleine afmetingen. De her-
komst van deze grondstof dient vermoedelijk

gezocht in de nabije omgeving van de site. Op de
top en flanken van de nabijgelegen cuesta zijn
immers talrijke ontsluitingen van kwartair basis-
grind bekend.

De verzamelde steenindustrie kenmerkt zich
door een opvallend sterke vertegenwoordiging van
kernen (18 ex. of ca. 12% van totale industrie).
Gelijkaardige observaties zijn gedaan op andere
Steentijdvindplaatsen in de regio7 en de verklaring
dient vermoedelijk gezocht in de verzamelwijze
(afschaven met schop) die in het nadeel speelt van
de recuperatie van klein vondstmateriaal. De
meeste kernen zijn nauwelijks gedebiteerd en ver-
tonen enkel op de voorzijde negatieven van micro-
klingen en/of afslagen die doorgaans vanuit één
enkel slagvlak afgehaakt zijn (11 ex.). De niet-
gedebiteerde rugzijde bestaat meestal uit corticale
en/of vorstbeschadigde delen. Een kern (fig. 5: 1)
wijkt hier echter van af. Het betreft een kern in
lichtgrijze grofkorrelige vuursteen voorzien van 3
duidelijke slagvlakken. Onder de kloppers bevindt
zich één exemplaar (fig. 5: 7) vervaardigd op een
fragment van een gepolijste bijl in mijnsilex.

De debitage leverde zowel afslagen (79 ex.) als
microklingen (21 ex.) op. Laatstgenoemde zijn
overwegend van het Coincy-type: relatief korte en
brede microklingen met onregelmatige aflijning.
Slechts één microklingfragment vertoont een veel
regelmatiger profiel en hoort technologisch eerder
bij de Montbani-afslagstijl.
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4 Luchtfoto van het opgravingsareaal. (Foto: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit
Gent, nr. 128103).
Aerial picture of the excavation area. (Photo: J. Semey, Vakgroep Archeologie,
Universiteit Gent, nr. 128103).

Tabel 1:
Overzichtstabel Steentijdindustrie.
General inventory of the lithic industry.

Type 1992 1997 Totaal
Afslagmateriaal
afslagen 41 38 79
microklingen 10 11 21
klingen 1 - 1
brokstukken - 12 12
afslag van gepolijste bijl - 2 2
kernrandklingen 1 2 3
kernen 10 8 18
kloppers 2 1 3

Subtotaal 65 74 139
Werktuigen
schrabbers 3 - 3
microlieten 1 4 5
eenvoudig geretoucheerde artefacten 1 1 2
Montbanikling - 1 1
Onbepaalde werktuigfragmenten - 2 2

Subtotaal 5 8 13
Totaal 70 82 152
Vorstafslagen 1 7 8
Zandstenen artefacten 1 1 2
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5 Litisch materiaal.
Lithic material.



De werktuigen zijn vertegenwoordigd door 13
exemplaren. Naast een drietal schrabbers is de aan-
wezigheid van enkele microlieten van belang. Drie
microlieten kunnen geklasseerd worden als spitsen
met schuine afknotting, de twee resterende als
trapezia. Onder laatstgenoemde bevinden zich een
fragment van een vermoedelijk asymmetrisch
trapezium met vlakke ventrale retouches aan de
basis en een trapezium met schuine basis. Aan-
sluitend bij deze trapezia vermelden we tevens een
Montbani-kling met twee tegenover elkaar liggende
kerven. Verder telt de industrie nog een gekerfde
microkling, een geretoucheerde afslag en twee
fragmenten van niet nader te determineren werk-
tuigen. Tenslotte melden we nog twee fragmenten
in onbepaalde zandsteen met sporen van polijsting
op een zijde.

3 De Bronstijd

3.1 ONDERZOEKSFASE 1992:
EEN NEDERZETTING UIT DE BRONSTIJD
(PL. VI: A)

De in 1992 aangesneden nederzettingssporen
bestaan hoofdzakelijk uit paalgaten, waaruit twee
duidelijke en twee mogelijke gebouwplattegronden
kunnen afgeleid worden. Slechts één constructie
kon integraal onderzocht worden8.

3.1.1 Gebouwen (fig. 6)

De geregistreerde paalgaten hebben meestal een
lichtgrijze zandige vulling; de bruinere kleur en Bir-
fragmenten in de bovenste vulling zijn wellicht het
gevolg van posterieure bodemvorming. Nagenoeg
alle sporen zijn ingegraven in de C-horizont; slechts
plaatselijk bleek de onderkant van de Bir-horizont
bewaard te zijn. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat het oorspronkelijk Bronstijdloopvlak op de
zandrug volledig geërodeerd is. In de depressie
onder de Oude Burkelslag daarentegen is het
Bronstijd-niveau bewaard onder de vorm van een
A1-horizont op het contact tussen een sterk ont-
wikkeld heidepodzol en een colluviaal pakket.
Palynologisch onderzoek van deze A1-horizont laat
een open landschap zien met een overwegende gras-
vegetatie (zie verder).

Afgezien van erosie is het opgravingsvlak in niet
geringe mate verstoord door recente vergravingen.
De omvangrijkste verstoring loopt ongeveer dia-
gonaal over de sleuf en valt precies samen met de
huidige percelering. Volgens de huidige gebruiker
van het perceel, betreft het restanten van zgn.
“grondverbetering” uitgevoerd ongeveer 80 jaar
terug. In de westelijke zone van de sleuf, ter hoogte
van het tweede gebouw (zie verder) zijn de archeo-
logische sporen aangetast door diepe beploeging.
In deze sector is de ploeglaag immers dikker

(ca. 50 cm) en opgebouwd uit twee lagen. Een
laatste categorie van verstoringen omvat talloze
bioturbaties, waaronder dassengangen en -burchten
en windvallen.

Het best bewaarde gebouw (nr. 1) is ingeplant
nabij de top van de zandrug (Pl. VI: A; fig. 6). Het
betreft een langgerekte, drieschepige constructie
van ca. 24 op 4,7 m met een NW-ZO- oriëntatie,
waarvan vooral de zuidelijke helft goed geconser-
veerd is. De noordelijke wand is grotendeels
vernietigd door diepspitten en de aanleg van de
eerste gasleiding. Slechts één ingang kan met zeker-
heid gelokaliseerd worden. Deze ingang bevindt
zich in de lange zuidelijke wand op ongeveer
2,80 m van de zuidoostelijke hoek. De breedte
bedraagt ter hoogte van de staanderpalen ca. 1,80 m
en ter hoogte van de wandpalen ca. 2,40 m. Voor
zover kon worden nagegaan, zijn de korte zijden
niet van een ingang voorzien. Beide korte zijden
zijn daarentegen heel duidelijk afgerond. In de
binnenruimte zijn geen aanduidingen voor een
opdeling in een woon- en stalgedeelte bewaard. De
afstand tussen de staanderpalen is variabel, maar
blijft doorgaans beperkt tot 0,90-1,20 m. Ze staan
meestal perfect gelijnd met de wandpalen, waarvan
ze 1,40 tot 1,50 m verwijderd staan. In diepte
lijken zich geen grondige verschillen tussen de
staander- en wandpalen voor te doen. De geringere
diepte van de westelijke palen (0,15 m tegenover
0.25 m) is vermoedelijk het gevolg van intensere
erosie. De meeste palen hebben een diameter van
0,25/0,30 m, uitzonderlijk 0,40 m.

Op ca. 14 m ten westen van het eerste gebouw
bevindt zich een cluster van ondiep bewaarde paal-
gaten (gemiddeld 0,10 m) die naar alle waar-
schijnlijkheid tot een tweede, gedeeltelijk aange-
sneden constructie behoren. De reconstructie van
dit gebouw wordt behoorlijk bemoeilijkt door de
vergevorderde aantasting van deze sector (zie
hoger). Enkel de noordelijke wand is min of meer
duidelijk af te lijnen over een lengte van ca. 9,60 m.
De onderlinge afstand tussen de palen bedraagt
1,00 tot 1,20 m. De overige wandstructuren zijn
dermate fragmentair bewaard dat een verdere
reconstructie niet mogelijk wordt geacht. Opval-
lend is evenwel de in vergelijking met gebouw
1 analoge oriëntatie (NW-ZO).

Onmiddellijk grenzend aan de noordzijde van
het eerste gebouw bevindt zich een grondig
verstoorde palencluster waarin een dubbele palen-
rij enigszins herkenbaar is. Vanwege de gelijkenis-
sen in palenafstand (1-1,20 m) en oriëntatie met de
twee andere gebouwen, is het niet denkbeeldig dat
hier een derde constructie is aangesneden, die
helaas bij de aanleg van de eerste gasleiding
grotendeels vernietigd is.

Uiterst hypothetisch is daarentegen de recon-
structie van een mogelijk vierde gebouw op ca. 6 m
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6 Gebouwplattegronden van
de site Maldegem-Burkel.
Plans of the outbuildings
from Maldegem-Burkel.



ten zuiden van gebouw 1. Een zestal palen, die
perfect met elkaar gelijnd liggen over een afstand
van ca. 12,50 m, geven mogelijk aanduiding van
een lange gebouwzijde. Ook hier valt vooral de
analogie in oriëntatie en palenafstand met de
overige gebouwen sterk op.

Na reconstructie van de verschillende gebou-
wen en mogelijke gebouwen, blijft slechts een tien-
tal losse palen over, waaruit geen duidelijke confi-
guraties zijn af te leiden. Restanten van vier- of
zespalige constructies zijn op de site niet herkend.

Houtskool uit enkele paalkuilen werd door 14C-
meting gedateerd (fig. 7). Drie van de vier dateringen
geven een homogeen beeld dat zich rond 1500cal BC
situeert (Utc-2746: 3190±110BP; Utc-2633:
3220±90BP; UtC-2748: 3100±60BP). Een vierde
datering blijkt ouder te zijn (Utc-2735: 3710±120BP)
en is ook niet in overeenstemming met de typologi-
sche datering van het gebouw in de Bronstijd (infra).

3.1.2 Kuilen

Behalve paalgaten leverde de opgraving tevens
een vijftal kuilen op. De meeste zijn in grondplan
onregelmatig ovaal- tot niervormig en in diepte
amper 20 cm bewaard. De nagenoeg steriele vulling
bestaat meestal uit homogeen donkergrijs zand.
Voor sommige van deze kuilen bestaan twijfels
omtrent de antropogene oorsprong. Enkel struc-
tuur S.6 is momenteel als een duidelijke antro-
pogene kuil te beschouwen. Het betreft een grote
(diam. 1,60 m), min of meer circulaire kuil met
nagenoeg vlakke bodem. Vermoedelijk hebben we
hier te maken met een silo, bewaard tot een diepte
van amper 20 cm. Uit de homogeen donkerbruine
vulling zijn verschillende aardewerkfragmenten
geborgen, waaronder een versierd randfragment van
een emmervormig recipiënt (zie verder).
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7 Radiokoolstofdateringen van de site Maldegem-Burkel.
Radiocarbon dates of the site Maldegem-Burkel.



3.2 ONDERZOEKFASE 1997: EEN GRAFHEUVEL

UIT DE BRONSTIJD (PL. VI: B)

In de onderzoekscampagne van 1997 kon
slechts één spoor met zekerheid aan de Bronstijd
toegewezen worden. Het betreft een gracht met
gebogen verloop (MB/N/1997/175). Deze struc-
tuur werd aangetroffen in de zone ten noorden van
de Oude Burkelslag, aansluitend en onmiddellijk
ten westen van de nederzetting. De aanwezigheid
van deze circulaire structuur was overigens door de
luchtfotografische waarnemingen van J. Semey
reeds enkele jaren bekend (fig. 8) en vormde
zodoende één van de aanleidingen tot het preven-
tief afgraven van de teelaarde.

De ringgracht bevond zich slechts gedeeltelijk
in de Distrigas-sleuf. Toch kon vastgesteld worden
dat de gemiddelde diameter van de structuur onge-
veer 17 m bedraagt. In de onmiddellijke buurt van
de gracht situeerden zich enkele paaltjes. Ze beho-
ren vermoedelijk tot de randzone van een erf. Hun
exacte datering blijft bij gebrek aan dateerbaar
materiaal echter onduidelijk hoewel een plaatsing
in de Bronstijd of Romeinse periode het meest voor
de hand ligt. De gracht zelf werd op één plaats ver-
stoord door een windval. De gemiddelde gracht-
breedte bedroeg 1 m, de bewaarde diepte bedroeg
ongeveer 55 cm. Verschillende doorsneden lieten een
vrij regelmatig V- tot U-vormig profiel zien, waarin
bleekgrijze tot donkergrijze zandige en ijzerrijke
vullingen afwisselen met bleek – ingestoven? – zand
(fig. 9-10). Een radiokoolstofmeting op een brokje
houtskool uit de onderste laag in de gracht dateert
deze sedimentatiefase in de vroege tot midden-
Bronstijd (UtC-9036: 3280±45BP), wat ook in
overeenstemming is met de dateringen van het
gebouw. Op basis van chronologisch en morfolo-
gisch gelijkaardige structuren in binnen- en
buitenland, mag een determinatie van deze kring-
greppel als randstructuur van een grafheuvel
worden vooropgesteld. We willen er overigens op
wijzen dat in de onmiddellijke omgeving van de
door ons aangesneden cirkel er door J. Semey
nog heel wat andere circulaire structuren werden
gefotografeerd9.

Op de plaats waar het traject van de gasleiding
(1997) passeert werd slechts één grafheuvel gezien
en gedeeltelijk onderzocht. Deze circulaire struc-
tuur staat dus echter niet alleen. Uiteindelijk blijkt
dit spoor het (voorlopige?) eindpunt te zijn van een
veel groter grafveld dat zicht uitstrekt in zuid-
westelijke richting (fig. 11). Een 19-tal individuen
kunnen hier worden geteld (zie bv. fig. 12). Het
overgrote deel werd tijdens verschillende jaren
gedocumenteerd wat alleszins bijdraagt tot de
zekerheid van hun aanwezigheid. Een viertal struc-
turen werden slechts één keer gefotografeerd, doch
ook hier kunnen we er één à twee met de nodige
zekerheid tot het grafveld rekenen. Zeventien
individuen bestaan uit een enkelvoudige gracht, ter-

wijl slechts een tweetal een dubbele concentrische
gracht hebben. Sommige daarvan werden aange-
boord.

Enkel afgaand op de resultaten van de lucht-
fotografische prospectiegegevens weten we dat de
opgemerkte structuren van dit grafveld heel waar-
schijnlijk slechts één deel vormen van een nog
groter ensemble: minder opvallende structuren
zoals palenkransen kunnen vanuit de lucht slechts
zelden of in het geheel niet worden waargenomen,
maar zijn niet uitzondelijk. Dit fenomeen werd ook
vastgesteld in recente opgravingen in Oedelem-
Wulfsberge: bij een complex van drie gefotogra-
feerde grafheuvels werden bij extensieve opgravin-
gen ook nog eens twee paalkransen ontdekt10.

De verschillende circulaire structuren van het
Bronstijd-grafveld van Maldegem-Burkel situeren
zich min of meer lineair op een droge zandrug. De
grootte van het grafveld bedraagt ongeveer 1000 m
in de lengte en ongeveer 200 m in de breedte. Het
complete grafveld situeert zich aan de noordzijde
van de cuesta Brugge-Zomergem, ten oosten van
de Edevallei. In de ruimere omgeving zijn nog
enkele min of meer uitgestrekte grafvelden gekend:
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8 Luchtfoto van de circulaire structuur te Burkel voor de opgraving. De bleke
verkleuring geeft een oude gasleiding aan. (Foto: J. Semey, Vakgroep Archeologie,
Universiteit Gent, nr. 40306).
Aerial picture of the Bronze Age barrow before excavation at Burkel. The line in
pale colour indicates an old gas-pipe-line. (Photo: J. Semey, Vakgroep Archeo-
logie, Universiteit Gent, nr. 40306).



iets meer zuidelijker, tegen de flanken van de cuesta
ligt het grafveld van Oedelem/Maldegem-Kater
(11 individuen) en Maldegem-Nieuwhofdreef
(5 individuen). Oostwaarts en aan de overzijde van
de Ede-vallei ligt het grafveld van Adegem-
Verbranden Bos (18 individuen). Iets noord-
oostelijker ligt het site van Maldegem-Vliegplein
waarbij tijdens noodonderzoek (1993-1994) een
drietal grafheuvels werden onderzocht. Ook zij
dateren uit de vroege/midden-Bronstijd. Het is
kenmerkend dat in de omgeving van deze cuesta
een opmerkelijke concentratie aan grafvelden werd
opgemerkt. In totaal gaat het hierbij immers om
meer dan 250 circulaire structuren. Tot op heden
staat de grote densiteit van luchtfotografisch
geattesteerde grafvelden uit de Bronstijd in schril
contrast tot de kennis van de nederzettingen uit die
tijd, wat wellicht ondermeer ook te wijten is aan
een gebrek aan vlakdekkend (nood-)onderzoek.
Met het onderzoek in Maldegem-Burkel in 1992
en 1997 kon voor het eerst een deel van Bronstijd-
nederzetting onderzocht worden in associatie met
funeraire sporen.

3.3 HET ARCHEOLOGISCH MATERIAAL

UIT DE BRONSTIJD (fig. 13)

Tijdens het onderzoek van de Bronstijd-
nederzetting in 1992 kwam bijzonder weinig aarde-
werk aan het licht. In totaal werden een zevental
randscherven, 186 wandscherven en één fragment
van een bandoor geborgen. Dit materiaal werd
verzameld zowel in primaire (paalsporen en -kuilen)
als secundaire contexten (jongere structuren).

Het aardewerk is goed tot zéér goed gebakken
en vertoont een donkerbruine tot bruingrijze kern.
De verschraling bestaat overwegend uit scherven-
gruis. De wanden zijn ruw geëffende en beigebruin
tot roodbruin getint. Enkele scherven, waaronder
het fragment van een bandoor, zijn iets zachter
gebakken en hebben een donkerbruine tot donker
bruingrijze kleur.

Vanwege de sterke fragmentatie is een typo-
logische reconstructie van het aardewerk zeer moei-
lijk. Er werden 4 randscherven (fig. 13: 1-4) en een
stukje van een bandoor herkend. Versierde scherven
ontbreken, met uitzondering van één randscherf
van een grote emmervormig recipiënt (fig. 13: 1)
en een mogelijk randscherfje (fig. 13: 4). Beide
fragmenten zijn versierd met nagel- en/of vinger-
topindrukken. De versiering op het grootste frag-
ment situeert zich zowel op de rand als juist onder
de rand en op de schouder. Zowel typologisch als
decoratief is deze scherf goed vergelijkbaar met het
karakteristieke Hilversum/Drakenstein aardewerk
uit de vroege/midden-Bronstijd in de Benelux (zie
verder). Het fragmentje van een bandoor is moge-
lijk jonger. Soortgelijke vondsten zijn vooral gekend
uit diverse late Bronstijd-contexten11, hoewel ze
ook sporadisch gesignaleerd worden in oudere
assemblages (vroege/midden-Bronstijd)12.

Het materiaal gevonden tijdens het onderzoek
van de grafheuvel in 1997 is moeilijk te interpre-
teren. Het archeologische materiaal uit de gracht
van de grafheuvel is uitermate schaars en boven-
dien moeilijk dateerbaar. Enkele zeer kleine scherf-
jes handgevormd aardewerk laten niet toe om deze
structuur te dateren.

Onmiddellijk ten zuiden van de Oude Burkel-
slag op 40 m afstand van de grafheuvel en de
nederzetting werd tijdens de tracébegeleiding van
de installatie van de pijpleiding in 1997 een laag
met archeologisch materiaal in de profielwand van
de diepsleuf waargenomen (Pl. VI: C). Onder
uiterst moeilijke omstandigheden kon een deel van
de scherven die zich in de onderste lagen van deze
oude depressie bevonden, gerecupereerd worden.
De aanzet van deze depressie werd zowel aan beide
zijden van de Oude Burkelslag waargenomen;
het centrum ervan bevindt zich onder de weg
(cf. supra). Het aardewerk uit deze laag vertegen-
woordigt een technisch (afwerking, bakking, pasta,
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9 Doorsnede door de gracht van de grafheuvel.
Section through the ditch of the barrow.

10 Doorsnede door de gracht van de grafheuvel 1. bruin humeus zand; 2. lichtbruin
humeus zand, 3. zwartgrijs humeus zand; 4. grijs humeus zand; 5. bleekgrijs zand;
6. bleekgrijs zand met ijzeroer; 7. natuurlijke zandbodem; 8. ijzeraanrijking.
Section through the ditch of the barrow. 1. brown humic sand; pale-brown hmuci
sand; 3. black-greyish humic sand; 4. grey humic sand; 5. pale greyish sand;
6. pale greyish sand with iron ore; 7. natural sand; 8. natural sand with iron
accumulation.



verschraling) zeer homogene groep. In de meeste
gevallen betreft het immers matig hard tot zelfs
hard gebakken grof en dikwandig aardewerk met
een ruw tot plaatselijk besmeten oppervlak. Op het
oppervlak van de meeste scherven bevindt zich
laagje ijzeraanrijking. De verschraling bestaat
hoofdzakelijk uit grof schervengruis en sporadisch
zelfs uit enkele grotere kwarts- en steenbrokjes.
Er werden 50 scherven geteld. Daarvan konden 35
stukken als wandscherf herkend worden, 6 als
bodemfragmenten en 9 als rand. De randen en
bodems behoren telkens tot verschillende indivi-
duen. De wandscherven vertonen een gemiddelde
wanddikte van 13 mm. De dunste fragmenten zijn
10 mm, de dikste zelfs 16 mm doch de absolute
meerderheid van deze groep vertoont het homo-
gene beeld van ongeveer 13 mm wanddikte. De
bodemscherven zijn gemiddeld 19,3 mm dik. Eén
exemplaar bereikte 27 mm terwijl een dunner stuk
slechts 15 mm dik was. De zes randscherven zijn
net als de wandscherven gemiddeld 13 mm dik.

Uit de analyse van de wanddikte komt een rela-
tief homogeen beeld naar voor waarbij de wand-
dikte van de meeste scherven steeds het gemiddelde
dicht benaderd. Het overeenstemmen van de wand-
dikte van zowel rand- als wandscherven en ander-
zijds de dikkere bodems doet ons vermoeden dat de
meeste stukken tot grote, massieve en vormelijk
sterk verwante potvormen behoren. Typologisch
opvallend zijn ondermeer de zeer dikwandige
bodemfragmenten en enkele typische randprofie-
len van grote emmervormige potten (fig. 13: 5-9).
Deze laatste worden gekenmerkt door hun naar
binnen gerichte rand. Soms werd de lip ervan licht
geprofileerd tot afgeschuind naar binnen toe. Op
andere exemplaren zijn enkele vingertopindrukken
op de rand en op de wand aanwezig terwijl op één
exemplaar een deel van een stafband met diepe
vingertopindrukken bewaard bleef (fig. 13: 5).

Zowel technisch als vormelijk leidt het geen
twijfel dat deze vondstgroep tot de zgn. Hilver-
sumcultuur en aanverwante groepen (Drakenstein,
Laren) gerekend mag worden. Hét gidsfossiel bij
uitstek binnen deze groep wordt gevormd door de
grote emmervormige potten, recipiënten die vooral
in funerair milieu gekend zijn13. Een chronologisch
onderscheid tussen het Hilversum- het Draken-
stein- en het Larenaardewerk14 blijkt vandaag niet
meer volledig houdbaar te zijn15. Het ensemble
ceramiek uit Burkel vormt tot op heden een in aan-
tal relatief belangrijke groep materiaal in Zandig
Vlaanderen. Net als de Bronstijdnederzettingen is
het archeologsich materiaal uit deze periode immers
uitermate schaars in Oost- en West-Vlaanderen,
een gebrek dat o.i. slechts door een tekort aan
onderzoek kan begrepen worden. Gelijkaardig
materiaal werd -in zeer kleine hoeveelheden- in de
even verderop gelegen grafheuvels van Adegem16 en
Ursel17 gevonden. Het betrof enkele (rand)scherven
die zowel vormelijk als technisch het materiaal van

Burkel benaderen. Ook tijdens de opgravingen van
een grafheuvel in Zele kwam een technisch en vor-
melijk verwante randscherf aan het licht (zie verder,
dit boek).

4 Constructie met onzekere datering (Pl. VI: D)

Een eerste groep sporen, meer bepaald paal-
kuilen, die in de sector ten zuiden van de Oude
Burkelslag werd waargenomen (1997) wordt geken-
merkt door een oost-west gerichte inplanting. Drie
parallelle paalrijen met minimale lengte van 16 m
en een onderlinge afstand van telkens ongeveer
3,5 m werden opgetekend. Eén korte zijde (O) kon
aangetoond worden. De palen waren gemiddeld 25
tot 30 cm breed; de uitgravingsdiepte schommelde
tussen 10 en 30 cm; bij de meeste palen bedroeg ze
evenwel ongeveer 20 cm. Uit de opvulling van de
palen kwam sterk gefragmenteerd handgevormd
materiaal aan het licht dat geen nauwkeurige
datering toelaat. Een 14C-datering (UtC-9034:
4100±40BP) dateerde één van de palen in het
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14 Glasbergen 1954.
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11 Het Bronstijdgrafveld op de zandrug bij de Eede op basis van luchtfotografische gegevens.
The Bronze Age barrow field on the sandy ridge near the Eede as known from
aerial photographical data.



Neolithicum. Een andere paal gaf een datering die
veel jonger was (UtC-9035: 2155±40BP) Een
exacte chronologische plaatsing van deze construc-
tie is bijgevolg onzeker. We sluiten een datering in

de Bronstijd evenwel niet uit. Onmiddellijk ten
zuiden van deze configuratie werd een laagje aan-
getroffen waarin uitsluitend handgevormd aarde-
werk zat gevat. Slechts één fragment van een weef-
gewicht kon aan een duidelijke vorm toegewezen
worden (MB/Z/1997/PHL) (fig. 14: 10). De
andere fragmenten waren typologisch niet meer
plaatsbaar. De sterke ijzeraanrijking doet wel hun
pre-Romeinse ouderdom vermoeden.

5 De Romeinse tijd

5.1 SPOREN UIT DE ROMEINSE TIJD (PL. VI: E)

5.1.1 Inleiding

Zoals reeds in de inleiding werd uiteengezet
konden in 1992 door de tijdsdruk en het gevor-
derd stadium waarin de werken zich bevonden,
slechts zeer summiere waarnemingen verricht wor-
den op het traject van de gasleiding ter hoogte van
Burkel. In de zone ten zuiden van de Burkelslag
werden echter heel wat Romeinse grondsporen
waargenomen, voornamelijk kuilen en/of paal-
gaten. Van enkele werd de positie ingeschetst en
werden de dimensies opgemeten18. Slechts 5 kuilen
en 5 paalgaten konden op die wijze geregis-
treerd worden; het totaal aantal aanwezige grond-
sporen lag echter ongetwijfeld veel hoger. Uit de
meer materiaalrijke kuilen 2 en 4 en uit de paal-
gaten werd de inhoud gerecupereerd. Gezien het
rudimentaire karakter van de registratie werd
ervoor gekozen geen grondplan van de sporen af te

103

18 Terreindagboek Ph. Crombé,
Universiteit Gent.

Een meerperiodensite bij de vallei van de Ede te Maldegem-Burkel

12 Enkele andere grafheuvels van het grafveld van Burkel, vlakbij het onderzochte
exemplaar. De ingreep van een vorige pijpleiding is nog als bleke verkleuring in de
gewassen zichtbaar (rechtsboven) (Foto 33325: J. Semey, Vakgroep Archeologie,
Universiteit Gent)
Some other barrows of the Burkel cemetery, close to the excavated structure. The
impact of a previous construction of a pipe-line is visible als a pale coloring of
the crops (Top, Right) (Photo: 33325 J. Semey, Vakgroep Archeologie, Univer-
siteit Gent)

13 Aardewerk uit de Bronstijd. 1-4: nederzettingszone; 5-10: depressie.
Bronze Age pottery. 1-4: settlement area ; 5-10: lower area.



beelden. Uit de veldopname blijkt dat de sporen-
zone paalde aan de sporencluster die in 1997 werd
opgegraven. Het archeologisch materiaal uit twee
kuilen (MB/1992/2 & 4) wordt samen met de
vondsten uit de opgraving van 1997 besproken.

Tijdens de preventieve operatie in 1997 mani-
festeerden zich in het sleufdeel ten zuiden van
de Oude Burkelslag reeds heel wat grondsporen
onmiddellijk na het verwijderen van de teelaarde.
Het betrof voornamelijk paalkuilen en in
mindere mate greppels en kuilen (Pl. VI: D).
De sporen bevonden zich op een kleine, uit wit-
grijs zand gevormde stuifzandduin die zowel ten
noorden als ten zuiden door oude depressies werd
begrensd. De N-depressie strekt zich uit tot onder
de Oude Burkelslag en tot in het N-sleufdeel. De
Z-depressie loopt tot aan de Wittemoerwatergang;
het eindpunt van de preventieve afgraving.

5.1.2 Paalkuilen en greppels

Haaks op en door de onzeker gedateerde twee-
schepige constructie vernoemd onder 3, kon een
groep van zware en minder zware palen met N-Z-
verloop opgetekend worden. Hun opvulling leverde
Gallo-Romeins aardewerk op. Alhoewel zowel de
paallijnen als een ondiepe greppel en een stand-
greppel consistent de algemene N-Z-oriëntatie
bevestigen, kunnen geen éénduidige gebouwplatte-

grond(en) weerhouden worden. Mogelijk werd het
O-deel van de lange zijde van een gebouw aange-
sneden. Een grote depressie onmiddellijk ten
westen verhinderde echter de leesbaarheid van de
bodem. Enkele grote revolvertaskuilen (uitgegraven
tot 60 cm diep) en de regelmaat waarmee de klei-
nere paalkuilen (diepte 30 cm) werden aangelegd,
maken de hypothese dat een deel van één of
meerdere bouwfasen van houtbouw werden aange-
sneden wel aannemelijk.

5.1.3 Kuilen (fig. 14)

Er werden een tweetal grote kuilen aangetroffen
(fig. 14: 154, 126). Eén hiervan (MB/Z/1997/126)
was tot 1,30 m onder het sleufoppervlak bewaard
en werd tot in de permanente grondwatertafel uit-
gegraven. Enkele houten balkfragmenten bevonden
zich in de onderste vullingspakketten en zelfs
op de bodem van de kuil. De andere kuil
(MB/Z/1997/154) was 1,10 m diep t.o.v. het sleuf-
oppervlak. Beide kuilen kenmerken zich door hun
asymmetrisch profiel met een opvulling van bleek-
grijs tot grijs humeus zand gemengd met verzette
klei, houtskool en artefacten (potscherven, dakpan-
nen, nagels). Een bruingrijze humeuze inzakkings-
laag dekt de sporen af. De betekenis van deze kuilen
is onduidelijk. Gezien het profiel en het hout op de
kuilbodem kan MB/Z/1997/126 misschien als
kelder- of voorraadkuil beschouwd worden.
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14 Doorsneden van de belangrijkste archeologische structuren. 1-3. grijs tot donkergrijze humeuze lagen; 4. bruin-
grijze humeus zand; 5. hout; 6. verstoring; 7. bruin humeus zand; 8. bleekgrijs humeus zand; 9. grijs humeus
zand met houtskoolbrokjes; 10. grijs humeus zand met artefacten en verzette klei; 11. fijn wit zand; 12. donker
bruingrijs humeus zand; 13. donkergrijs humeus zand; 14. gestratifieerd geelgrijs zand en humeus bruin zand;
15. zwart kleiig zand.
Sections through the most important archaeological structures. 1-3. grey to dark-grey humic layers;
4. brown-greyish humic sand; 5. wood; 6. perturbation; 7. brown humic sand; 8. pale-brown humic sand;
9 grey humic sand with charcoal; 10 grey humic sand with artefacts and reworked clay; 11. fine white sand;
12 dark brown-greyish humic sand; 13. dark grey humic sand 14. stratified yellow-greyish sand en brown
humic sand; 15. black, clayish sand.



5.1.4 Graven (fig 15-16)

Tegen de sleufwand aan werd een rond spoor
van 1 m diameter (MB/Z/1997/25) en met een
bewaarde diepte van 18 cm opgetekend. Zowel in
grondplan als in doorsnede wordt het gekenmerkt
door de aanwezigheid van een sterk houtskoolhou-
dende band waarin kleine stipjes verbrand bot gevat
zaten. Een grijze- humeuze zandlaag dekte de lens
af. Zowel qua vorm als qua opvullingstructuur en
samenstelling van de lagen kan dit spoor als een
Gallo-Romeins brandrestengraf gedetermineerd
worden. In het houtskoolpakket werd een groot
fragment van een tegula en een volledig doch zeer
klein handgevormd potje gerecupereerd (fig. 17: 8).
Dit laatste was licht verbrand en vermoedelijk werd
het als bijgave in het graf meegegeven. Een meer
nauwkeurige datering dan algemeen “Gallo-
Romeins” is voor deze structuur echter niet moge-
lijk. Onmiddellijk ten zuiden van de Wittemoer-
watergang werd bij normale afgraving van de
teelaarde eveneens een structuur aangetroffen die
op basis van zijn morfologische kenmerken als
brandrestengraf zou kunnen omschreven worden.
Het betrof immers een rechthoekige structuur (150
x 60 x 15 cm) gekenmerkt door een houtskoollens
die afgedekt werd door een zandig pakket. Het ont-
breken van enig dateerbaar materiaal én het twij-
felachtige karakter van de slechts enkele stipjes
mogelijk verband bot, laten het echter niet toe om
dit spoor met zekerheid als een (Romeins) graf te
interpreteren. Het (quasi) geïsoleerde voorkomen
van graven in nederzettingscontexten of in lande-
lijk milieu is overigens een recurrent gegeven dat
steeds meer tijdens noodonderzoek op grotere
oppervlakten wordt vastgesteld19.

5.2 HET GALLO-ROMEINS ARCHEOLOGISCH
MATERIAAL

5.2.1 Kwantificatie

Van het totale sporenbestand van 154 grond-
sporen in de zuidelijke sector (MB/Z/1997) bevat-
ten 126 structuren archeologisch materiaal. In de
meerheid van de gevallen betreft het uitermate sterk
gefragmenteerd en verweerd aardewerk waaruit
behoudens de globale toewijziging tot de Romeinse
tijd weinig bruikbare informatie kan weerhouden
worden. Een 68-tal grondsporen bevat voldoende
diagnostisch materiaal dat met zekerheid in de
Romeinse tijd kan gedateerd worden. Nog eens 26
structuren bevatten vondsten die vermoedelijk in
de Romeinse tijd geplaatst kunnen worden. Het
betreft hier sporen die uitsluitend handgevormd
materiaal bevatten dat technisch en vormelijk iden-
tiek is aan het handgevormd Romeins aardewerk
uit de site en uit de regio. Tot slot bevatten 32 con-
texten handgevormd aardewerk dat op basis van
techniek en vorm sterk aanleunt bij de Romeinse
traditie. Absolute zekerheid omtrent de datering
van dit materiaal is er evenwel niet, gezien naast de
meest gangbare “fabrics” bij het Gallo-Romeins
handgevormd aardewerk nog zeer lokale varianten
kunnen voorkomen. Wel is het zo dat de meeste
van deze contexten deel uit maken van grotere
structurele gehelen die wél in de Romeinse tijd
gedateerd kunnen worden. De overige 28 structu-
ren bevatten geen of uitermate sterk verweerd mate-
riaal. Hun datering blijft onduidelijk, behoudens
bij die exemplaren die tot grotere gedateerde struc-
turele gehelen behoren. Voor de verdere uitwerking
van het ceramisch materiaal baseerden we ons
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15 Het brandrestengraf.
Grave containing funeral pyre remains.

16 Grondplan en doorsneden van het brandrestengraf.
1. grijs humeus zand; 2. houtskool
Plan and section of the grave. 1. grey humic sand;
2. charcoal.



bewust niet op de talloze contexten waarin klein
en meestal schaars archeologisch materiaal bewaard
bleef. Alhoewel een globale datering soms gerecht-
vaardigd was (zie boven) laten kwaliteit noch kwan-
titeit toe om betrouwbare gevolgtrekkingen te
maken over het aardewerk uit de meerderheid van
de contexten. Slechts enkele sporen bezitten een
kwantitatief en kwalitatief interessanter spectrum
aan vondsten, dat zodoende meer betrouwbare
gevolgtrekkingen toelaat. We baseerden ons voor
de gevolgtrekkingen wel op 12 “grotere” contexten,
kuilen en grote paalgaten, waarin materiaal aange-
troffen werd dat zowel door zijn omvang als
door zijn aantal voldoende betrouwbaar leek.
Uit de opgraving in 1997 werden 10 contexten
weerhouden, uit de noodinterventie in 1992 werden
2 sporen geanalyseerd. Met uitzondering van één
structuur zijn de 11 andere contexten homogeen
dateerbaar (infra). De geselecteerde contexten zijn:
MB/1992/2-4 (kuilen), MBZ/97/Z/G2 (kuiltje)
MB/Z/1997/71 (paal); 87 (paal); 120 (paal); 126
(kuil); 128 (paal); 138 (greppel); 154 (kuil); 200
(paal). Ze bevatten overigens al het materiaal dat
voor determinatie in aanmerking kwam.

Bij kwantificatie van het materiaal werd er voor
gekozen om enerzijds een telling van het totaal aan-
tal scherven per aardewerksoort uit te voeren, en
anderzijds om het minimum aantal individuen
(MAI) te evalueren. Deze laatste telling werd op
het aantal verschillende randvormen per aarde-
werkcategorie gebaseerd. Beide tellingsmethoden
worden ten opzichte van elkaar vergeleken, ten-
einde een wederzijdse kalibratie in het beeld te
voorzien. In totaal werden slechts 431 scherven,
goed voor 50 individuen geteld. Dit is laag, zeker
in vergelijking met grotere vondstcomplexen op de
VTN-leiding zoals die in Zele-Kamershoek (verder
in dit boek). Toch valt in beide tellingsmethoden de
absolute dominantie op van het handgevormde
aardewerk. Bij MAI-telling vertegenwoordigt deze
groep 69% van het totaal. Bij specimentelling
bedraagt deze dominantie 53%. De reducerend
gedraaide groep is goed voor 12% van het totale
MAI-aantal, en tevens 12% van het specimen-
totaal. Terra nigra en de kwalitatief goede afgeleide
producten enerzijds en terra sigillata in mindere
mate anderzijds zijn zonder meer de belangrijkste
groepen luxe-aardewerk op de site, al is hun totale
8% deelname in het MAI-spectrum en 3,5% in het
specimendiagram zeer beperkt. Geverniste waar is
uiterst zeldzaam en blijft beperkt tot enkele scher-
ven in “Keulse” techniek. Andere importen zijn
Rijnlandse- of Eifelwaar (onder de vorm van mor-
taria), dolia, kruiken en zoutcontainers. Hun
schrale aantallen komen in beide tellingen naar
voor. Bouwmateriaal komt voor onder de vorm van
sterk gefragmenteerde dakpanstukken en één rela-
tief omvangrijk stuk van een tubulus (fig. 17: 13).

Globaal genomen kan gesteld worden dat beide
tellingen wijzen op een absolute dominantie van

het handgevormd materiaal, zowel in aantal als in
vormen. Het valt ook op dat ook de grootste scher-
ven uit het geheel tot de groep van de handge-
vormde ceramiek behoren. Het eenvoudig gedraaid
materiaal in reducerende bakking is ook in niet
onbelangrijke mate aanwezig. Verder zijn de meeste
klassieke importgroepen Gallo-Romeins aardewerk
op de site vertegenwoordigd, hetzij allemaal in zeer
beperkte verhoudingen. Wanneer we aannemen dat
minstens het handgemaakt aardewerk en mogelijk
sommige gedraaide potten in grijs aardewerk op
de site uit de lokale of uit de regionale pottenbak-
kerijen stammen, dan valt de zeer geringe import
van ceramiek op met ongeveer 80% lokaal of
regionaal materiaal in beide tellingstechnieken. De
klassieke importgroepen (terra sigillata, amforen,
kruiken,…) zijn aanwezig, maar in zeer beperkte
mate.

5.2.2 Aardewerkcategorieën

Terra sigillata
Dit aardewerk dat werd gemaakt uit fijne, kaolini-
tische kleien waarin geen verschraling merkbaar is,
werd in Burkel aangevoerd uit twee productieregi-
o’s: Zuid-Gallië (kalkrijk baksel uit La Graufense-
que, Tarn-vallei) en Oost-Gallië (Rheinzabern).
Terra sigillata is vertegenwoordigd door 1 randscherf
(MB/1992/4) van een tas Drag. 33 (fig. 17: 11),
2 wandscherven (MB/Z/1997/128) en 1 bodem-
fragment (MB/Z/1997/Depr.). Het laatste stuk is
een standvoet in Zuid-Gallische techniek en kan
vermoedelijk aan de vorm Drag. 18 toegewezen
worden. Dit 1ste-eeuwse stuk is een residueel frag-
ment in een 3de-eeuws milieu. Alle andere stukken
zijn van Oost-Gallische makelij, met het atelier van
Rheinzabern als meest waarschijnlijke herkom-
stoord. Het randfragment behoort de vooral 3de-
eeuwse bordvorm Drag. 31 toe. De datering van
het Oost-Gallische materiaal valt in de late 2de en
vooral in de 3de eeuw.

Terra nigra
Ofschoon sommige auteurs het voorkomen
van terra nigra beperken tot het midden van de
2de eeuw20 moet zeker voor Noord-Vlaanderen
rekening gehouden worden met een belangrijke
groep producten uit de periode 150-275 die nog
steeds volgens de traditie van de terra nigra werden
vervaardigd. Het betreft meestal fijnwandige
stukken uit fijn kwartsrijk baksel, al of niet met
gesmoord of glad gepolijst oppervlak. Deze
recipiënten hebben een vormenschat die deels
teruggrijpt naar de klassieke vormen in terra nigra
(bv. bekers op hoge voet) en deels naar de gever-
niste vormen. Het materiaal van Burkel bestaat
hoofdzakelijk uit dunne wandscherfjes en enkele
slecht bewaarde randen van bekers met naar buiten
gebogen rand die in deze traditie werden vervaar-
digd.
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17 Archeologisch materiaal uit de zuidelijke opgravingszone.
Archaeological material from the southern excavation area.



Gevernist of “geverfd” aardewerk
en nabootsingen
De geverniste of geverfde waar wordt gekenmerkt
door het feit dat het vormen betreft die van een
deklaag zijn voorzien die chemisch afwijkt van die
van de klei van waaruit de pot zelf is gedraaid. Deze
groep is uitermate schaars vertegenwoordigd in de
referentiecontexten en op de site in het algemeen.
Slechts 2 wandscherven in Keulse techniek werden
aangetroffen. Het geverfde aardewerk uit Keulen
(bv. Rudolfplatz) wordt gekenmerkt door zijn fijn
wit baksel waarin enkele schaarse (ijzerrijke) inclu-
sies te zien zijn. De deklaag is olijfgrijs van kleur.
Dit is de door Brunsting beschreven techniek b21.
Deze techniek is vrij typisch voor de 2de en vroege
3de eeuw. De fragmenten in poederige witte klei
met olijfkleurige deklaag en “guillochis”-versiering
zijn toewijsbaar tot enkele grotere bekervormen die
essentieel in de 2de eeuw en sporadisch ook nog in
de vroege 3de eeuw voorkomen.

Een groep van 9 scherven (MB/1992/4)
behoort tot een bekervorm die equivalenten in
geverniste (geverfde) waar imiteert. De mica-rijke
klei werd oxyderend gebakken. Het geglad opper-
vlak werd met rolstempelpatronen of kerfsneden
versierd. Verschillende scherven, wellicht van twee
verschillende individuen werden gevonden (fig. 18:
13-14). Het betreft imitaties van het bekertype
Niederbieber 33a (geverniste waar), daterend uit

het einde van de 2de en uit de 3de eeuw. Duide-
lijke parallellen voor de imitatie uit Burkel zijn
immers gekend uit de Kustvlakte en de randzones
ervan22. Ook in Noord-Frankrijk zijn verwante vor-
men gevonden. Het betreft ondermeer een exem-
plaar dat werd aangetroffen in een grafcontext
(2059) uit de tweede helft van de 3de eeuw te
Dury23. Globale datering van deze bekervorm: late
2de, 3de eeuw.

Zeepwaar
Zeepwaar-baksel wordt gekenmerkt door een geel
tot oranje zeer fijn poederig baksel waarbij onder
de microscoop witte calcietinclusies merkbaar zijn.
De scherven voelen zeepachtig aan. De herkomst
van dit baksel wordt in het noorden van Frankrijk
geplaatst24. Dit aardewerk komt voor tijdens de eer-
ste drie eeuwen van de jaartelling. Slechts enkele
fragmentjes (MB/1992/2), wellicht van kruiken,
kunnen tot de zeepwaargroep gerekend worden.
Chronologisch zijn ze niet betekenisvol.
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21 Brunsting 1937; Tomber & Dore 1998: KOL-CC.
22 Thoen 1978, 186-7 en fig 64; o.a. Brugge: volle 3de eeuw; Steenkerke: eind 2de eeuw;
Zevekote: eind2de, eerste helft 3de eeuw; Roksem: bevatte een muntschat met sluitmunt uit
238.
23 Quérel & Feugère 2000, 125.
24 Deru & Vachard 2002.

P. CROMBÉ, W. DE CLERCQ, M. MEGANCK & I. BOURGEOIS

18 Gallo-Romeins aardewerk uit een kuil, opgegraven tijdens de aanleg van gasleiding in 1992.
Roman pottery found in a pit excavated during the construction of the 1992 pipe-line.



Handgevormd aardewerk
Het handgevormd aardewerk is de best vertegen-
woordigde ceramiekgroep binnen het opgravings-
materiaal. Ondanks het relatief goed gekend typo-
logisch repertorium van deze categorie is ze als
chronologisch gidsfossiel momenteel (nog) niet
bruikbaar25. Wél dient gesteld dat het vrij gevormd
aardewerk tijdens de eerste 3 eeuwen van de jaar-
telling nooit uit het (Noord-)Menapisch ceramiek-
spectrum verdween, dit sterk in tegenstelling tot
bv. het Nervisch gebied waar de opkomst van het
pottenbakkerswiel in verschillende regionale pot-
tenbakkerijen ook chronologisch lijkt te kunnen
gevolgd worden in de consumptiesites, althans
zeker wat de vicus Velzeke betreft26. Wat er ook van
zij, het lokale of regionale handgevormd aardewerk
bleef gedurende 300 jaar steeds aanwezig in de
nederzettingen, althans zeker in het noordelijk deel
van de civitas Menapiorum. Meestal betreft het
vormen in een hard tot matig hard gebakken klei,
verschraald met fijn tot uitzonderlijk zelfs grof pot-
gruis (>2 mm) en gebakken in een voornamelijk
reducerende atmosfeer. Alhoewel bepaalde vormen
van oppervlaktebehandeling zoals bv. het “besmij-
ten” slechts in de vroeg-Romeinse tijd nog lijken
voor te komen, verwijzen de meest courante
versieringstechnieken tijdens de eerste drie eeuwen
nog steeds zeer sterk naar voor-Romeinse potten-
bakkerstradities. Vingertopindrukken op de wanden
en de randen van kookpotten, kamversiering en
vingertopindrukken op kommen zijn veelvoorko-
mende motieven, ook in het materiaal van Burkel
(MB/Z/1997/154) (fig. 17: 5). Eerder uitzonderlijk
is een fijn ingestempeld rasterpatroon op één stuk
(MB/Z/1997/G2). Het betreft een kom of kookpot
met naar buiten gebogen rand en gepolijste schou-
der (fig. 17: 1). Als chronologische indicator is de
versiering in de huidige onderzoeksstand geen
gidsfossiel. Typologisch is het – voorlopig – niet
veel beter gesteld. Vormelijk werden zowel
(kook)potten met eenvoudig naar buiten gebogen
rand als kommen en borden met al of niet zwak
geprofileerde en gepolijste, naar binnen gebogen
rand gedurende lange tijd in grote hoeveelheden
gemaakt. Uit Burkel vermelden we randen van
borden en kommen en enkele (kook)potranden met
opstaande of naar buiten gebogen rand, al of niet
met vingertopindrukken versierd (MB/1992/2&4;
MB/Z/1997/200;154; 128; 71).

Eén scherf wijkt technisch en typologisch af van
de rest van het handgevormde materiaal. Eén uit-
staande, scherp naar buiten toe geknikte rand
(MB/Z/1997/154) (fig. 17: 7d) werd vervaardigd
uit een matig hard tot zacht gebakken klei, ver-
schraald met heel wat organisch materiaal. Het
oppervlak is glad gepolijst, de kleur bruinzwart. De
techniek wijkt totaal af van die van het technisch
aardewerk. Dit stuk roept zowel vormelijk als tech-
nisch parallellen op met het laat-Romeins en vroeg-
middeleeuws “chaff tempered” materiaal zoals dat
frequent in de kustregio voorkomt27. Steeds meer
worden ook in het binnenland echter scherven in
deze traditie gesignaleerd. Een kuil die tijdens
noodonderzoek langsheen de Eede te Maldegem,
amper enkele km ten N van Burkel werd onder-
zocht, leverde een hele reeks technisch gelijkaardige
stukken op28. Deze context werd op basis van ver-
gelijking met de kustregio in de laat-Romeinse tot
vroegmiddeleeuwse tijd gedateerd (5de-8ste eeuw)
doch de Zeelse vondsten (dit boek) wijzen er ook
op dat een datering in de late 3de eeuw nog moge-
lijk is. Ook het andere aardewerk (fig. 17: 7a-c),
hoewel met potgruis verschraald, uit de context
wijkt typologisch enigszins af. Slechts de met kam-
strepen versierde wandscherf kent buiten Burkel
enkele parallellen, vooral dan in 3de-eeuwse con-
texten in bv. Merendree, Knesselare, Aalter29. Op
de verdere betekenis van de organisch gemagerde
scherf uit Burkel en de context waarin ze gevat zat
wordt in de conclusie verder ingegaan.

Reducerend gebakken, gedraaid aardewerk
Na het vrij gevormd aardewerk is de gedraaide
tegenhanger de best vertegenwoordigde ceramiek-
groep. Net als in de vrij gevormde groep is er een
typologische verscheidenheid met zowel kook-
potten, bekers als kommen en borden. In het mate-
riaal van Burkel komen deze meeste vormen voor,
zei het meestal vrij gefragmenteerd. Het baksel
bevat kwarts met onregelmatige grootte, wat
schervengruis en sporadisch organisch materiaal.
We illustreren een vierkant verdikte rand van een
kom of (kook)pot (fig. 18: 8) en een bord met ver-
dikte, naar binnen gebogen rand (fig. 18: 11)
(beide: MB/1992/2). Chronologisch kan aan beide
randen weinig betekenis gehecht worden.

Kruikwaar
Kruiken zijn uitermate schaars in het opgravings-
materiaal. Het betreft uitsluitend stukken in geel-
oranje of oranje zeer zandige klei, wellicht afkomstig
van zgn. Scheldevallei-waar. Chronologisch bete-
kenisvolle elementen kunnen er niet weerhouden
worden, met uitzondering van een rand van een
kruikamfoor (fig. 17: 12), sterk verwant aan de
3de-eeuwse voorbeelden uit de site Zele-Kamers-
hoek (dit boek).

Amforen
Ook deze groep is schaars in Burkel.
De gedetermineerde amfoorscherven zijn enerzijds
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25 Een synthethiserende publicatie van enkele gesloten, goed dateerbare Romeinse contexten
in vooral Menapisch maar ook in Nervisch territorium is in voorbereiding door één van de
auteurs (WDC) in nauwe samenwerking met andere collegae. In de bijdrage wordt getracht
enkele chrono-typologische bakens uit te zetten voor het vrij gevormd aardewerk in het noorden
van Vlaanderen. Alhoewel het chronologisch afbakenen van welbepaalde vormen in welbepaalde
gebieden in de lijn van de mogelijkheden ligt, is dit zeker voor de site van Burkel voorlopig nog
niet uitvoerbaar.
26 Pers. mededeling J. Deschieter, projectarcheoloog Prov. O.-Vl., Archeologisch Museum Zuid-
Oost-Vlaanderen.
27 Hamerow, Hollevoet & Vince 1994.
28 De Clercq 1997.
29 Materiaal ter studie door een auteur (WDC).
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afkomstig van olijfolieamforen van het type Dressel
20 uit Spanje en anderzijds van wijnamforen van het
type Gauloise 4 uit Gallia Narbonensis. Afgaand op
het baksel (micarijk, met grote kwartsen, veldspa-
ten,…) zijn de olijfolieamforen uit de vallei van de
Guadalquivir (Baetica) afkomstig30. De wijnamforen
bezitten een poederig, witgeel baksel, kenmerkend
voor de producties uit de regio rond Marseille31.
Beide amforen komen gedurende de eerste drie eeu-
wen van de jaartelling voor.

Dolia
Dolia zijn eveneens uitermate schaars vertegen-
woordigd in het materiaal van Burkel. Chronolo-
gisch significant is deze materiaalgroep meestal ook
niet. Eén randscherf van een dolium met horizon-
tale rand (MB/1992/2) werd uitgevoerd in een hard
gebakken zandige fel-oranje klei (fig. 18: 10). Deze
techniek is typisch voor kruikwaarproducten maar
komt sporadisch ook voor in andere vormen, waar-
onder dolia32.

Mortaria
Uit deze uiterst beperkte ceramiekgroep dienen we
een randfragment van een exemplaar met hamer-
vormige rand te vermelden. Op basis van de tech-
niek en vorm kan een herkomst in het Rijn- of
Eifelgebied, vooropgesteld worden. Mortaria met
hamervormige rand zijn courant tijdens de late 2de
en de 3de eeuw.

Technisch aardewerk
Dit vaak uiterst fragiel en sterk sterk gefragmen-
teerd handgemaakt aardewerk voor verdamping en
transport van zeezout gemaakt, werd uit een zwart,
plantaardig verschraald baksel met oranjerode wan-
den gemaakt. De oorsprong van deze zoutcontai-
ners wordt in het Belgische, Nederlandse of
Noord-Franse kustgebied gezocht33. Technisch
aardewerk komt binnen het opgravingsmateriaal
voor door middel van verschillende scherven waar-
onder een randfragment (MB/Z/1997/G2; niet
geïll.) en 2 bodemfragmentjes (MB/Z/1997/154).
Het betreft vermoedelijk stukken van zoutcontai-
ners. Ongeveer de helft van het totale aantal is
dikwandig (ca. 15 mm dik); de andere helft
behoort tot de dunwandige variant (< 4 mm).
Chronologisch kan aan deze scherven geen grote
betekenis toegekend worden.

Uit bovenstaande typo-chronologische analyse
mag blijken dat de beschikbare chronologische
gegevens dun gezaaid zijn. Niettemin wijzen enkele
elementen waaronder de terra sigillata, de afgelei-
den van terra nigra, de imitaties van geverniste
bekers en een mortariumrand op een datering in
de late 2de en vooral in de 3de eeuw van onze jaar-
telling. De zeer weinige beschikbare chronologische
indicatoren uit de andere contexten – hoe pover ze
ook waren – bevestigen deze datering. Vermel-
denswaard in deze zijn enkele kleine wandscherfjes
in Oost-Gallische terra sigillata (MB/Z/1997/155).

Uitzondering op deze 3de-eeuwse datering
vormt misschien context MB/Z/1997/154, een kuil
waarin zich een randscherf van een pot met orga-
nische magering bevond, (fig. 17: 7d) een vorm die
doorgaans in de latere Romeinse tijd of de vroege
Middeleeuwen wordt geplaatst. Anderzijds bevond
zich in dezelfde context een wandscherf in hand-
gevormd aardewerk met potgruisverschraling en
kamversiering (fig. 17: 7c), net als een randscherf
van een sterk gepolijste kom in dezelfde techniek
(fig. 17: 7a), allebei doorgaans meer courante
Romeinse vormen. Een terra nigra-achtig stuk van
een geknikte (schaal)vorm (fig. 17: 7b) vult de
beperkte vondstinventaris van deze kuil aan. Op
basis van de momenteel voorliggende gegevens
lijken twee mogelijke hypothesen zich te vormen.
Ofwel dateert deze kuil inderdaad uit de laat-
Romeinse tijd (tweede helft 3de eeuw of later);
ofwel is dit kaf-verschraald aardewerk reeds vroeger
(i.c. in de 3de eeuw) aanwezig in de regio. Gezien
dit de enige scherf is in deze techniek op de vind-
plaats én gezien het voorkomen ervan in een kuil
nabij de Ede, zijn we echter geneigd de eerste
hypothese te volgen. De hoeveelheid aan gegevens
is echter té beperkt om meer zekere gevolgtrekkin-
gen toe te laten.

Bouwmateriaal
Behoudens enkele fragmenten van tegulae en
imbrices viel bij het bouwmateriaal vooral de losse
vondst van een tubulus-fragment op (fig. 17: 13).
Deze stukken zijn geassocieerd aan verwarming-
systemen en bij gevolg aan sites met (gedeeltelijke)
steenbouw. In de huidige onderzoeksstand zijn er in
de ruime regio geen steenbouw gekend. Mogelijk
werd dit stuk als recuperatiemateriaal aangevoerd,
of kan er anderzijds een steenbouwsite in de nabij-
heid worden verondersteld.

6 Middeleeuwen en Post-Middeleeuwen

Bij de plaatselijke verdieping van de werksleuf
met 35 cm in de zone net ten zuiden van de Oude
Burkelslag werd verschillende grachten opgemerkt.
Ze waren in een oude depressie ingegraven.
De waarnemingen gebeurden als tracébegeleiding
bij de aanvang van de verdere graafwerken voor de
gasleiding.

6.1 GRACHTENSYSTEEM UIT

DE VOLLE MIDDELEEUWEN (PL. VI: F)

Een N-Z en O-W gericht grachtensysteem
(MB/Z/1997/201) bestaande uit ca. 40 cm brede
en maximaal 20 cm diepe grachten die haaks op
elkaar werden aangelegd, vormde de oudste fase.
De grijze humeuze grachten bevatten wat Romeins
schervenmateriaal en enkele scherven reducerend
gebakken gedraaid aardewerk, verschraald met
grove kwartskorrels. Dit materiaal lijkt eerder in de
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30 Tomber & Dore 1998:
BAT AM2.
31 Idem: GAL AM 2.
32 Brouwer 1986, Afb. 10:2.
33 Van den Broecke 1995.
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volle Middeleeuwen thuis te horen. Deze datering
zou bevestiging kunnen vinden in de vondst van
een sterk verweerd randfragmentje van een kogel-
pot met uitstaande, verdikte rand. In 1992 kon een
gracht worden geregistreerd die het volledige areaal
doorsneed (MB/1992/54). De in doorsnede V-vor-
mige sloot (fig. 16) vertoonde over betrekkelijke
grote afstand een smalle houtskoollens in de boven-
ste vullingslaag. Uit dit laagje werden er wat tegulae
gerecupereerd. In 1997 kwam uit de verderzetting
van deze gracht schaars ook Romeins materiaal aan
het licht naast ook meedere wandscherven grijs
aardewerk in een techniek die eerder in de volle
Middeleeuwen thuishoort (grove kwartskorrel-
magering). Deze gracht kon na beide campganes
over ca. 110 m lengte gevolgd worden. Op het vlak
van de oriëntiatie zijn het grachtensysteem 201 en
de gracht 54 gelijkaardig. Het is dus niet uitgeslo-
ten dat ze beiden tot het zelfde perceleringsysteem
behoren. Ondanks de vondst van tegulae en enkele
Romeinse potscherfjes en de gelijkaardige oriënta-
tie met de Romeinse spoorconfiguraties, is een
datering van deze grachten in de volle Middel-
eeuwen (11de-12de eeuw) voorlopig meer oppor-
tuun. Wellicht maakte deze sloot deel uit van een
perceleringssysteem op of nabij akkerland. Dit
wordt bevestigd door het stuifmeelonderzoek.

6.2 GRACHT UIT DE POST-MIDDELEEUWEN

(PL. VI: G)

Het volmiddeleeuws grachtensysteem (MB/Z/
1997/201) wordt gesneden door een 2 m brede
en 65 cm diepe gracht (MB/Z/1997/202) met
O-W oriëntatie (Pl. VI: G; fig.14). Aan de noord-
zijde van de Burkelslag werd zowel in 1992 als in
1997 een maximaal 1,20 m brede gracht aange-
sneden met V tot U-vormig profiel en met een -
variërende diepte tussen 40 en 50 cm (MB/N/
1997/54). De onderste vullingspakketten bestaan

uit gestratifieerd geelgrijs zand en humeus bruin
zand, afgedekt door homogeen donker bruingrijs
zand. Aan de noordzijde van de Burkelslag werd
zowel in 1992 als in 1997 een maximaal 1,20 m
brede gracht aangesneden met V tot U-vormig
profiel en met een variërende diepte tussen 40 en
50 cm. De onderste vullingspakketten bestaan uit
gestratifieerd geelgrijs zand en humeus bruin zand,
afgedekt door homogeen donker bruingrijs zand.
Langs de N-zijde werden op de rand van de gracht
palen aangebracht met een onderlinge tussenaf-
stand van 2,5 m. Het archeologisch materiaal uit
deze structuur bestaat hoofdzakelijk uit rood gegla-
zuurd aardewerk en uit enkele fragmenten van
steengoedkruiken. Op basis van deze vondsten lijkt
een datering van deze grachtfase in de 16de-17de
eeuw opportuun te zijn.

7 Palynologisch onderzoek34

7.1 BRONSTIJD

Tijdens de opgravingen van 1992 zijn ver-
scheidene monsters genomen met het oog op paly-
nologisch onderzoek35 (tabellen 2-3). Eén staal is
genomen in de A1-horizont in de depressie onder
de Oude Burkelslag (monsternummer 1). Deze
horizont wordt geïnterpreteerd als een restant van
het oorspronkelijk Bronstijdloopvlak. De twee
overige monsters zijn genomen in twee verschil-
lende coupes van het volmiddeleeuws grachten-
systeem (monsternummer 2 en 3; zie verder)36.

Vooreerst moet gezegd worden dat het pollen
uit het oud Bronstijdloopvlak (A1-horizont) sterk
beschadigd was, wat de determinatie bemoeilijkt
heeft. De pollensamenstelling wijst op een open
landschap met in de onmiddellijke omgeving over-
wegend een grasvegetatie (44,0%). Graanpollen
zijn wel degelijk aanwezig maar het percentage ligt
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34 Met dank aan V. Gelorini
voor het kritisch doornemen
van deze bijdrage.
35 Bij de opgravingen van 1997
werden verschilende pollen-
monsters genomen van de Brons-
tijdgracht. Het onderzoek ervan
heeft evenwel geen pollen opge-
leverd. Vermoedelijk is dit te
wijten aan het oxidatieproces dat
het pollen moet ondergaan heb-
ben (mondelinge mededeling V.
Gelorini).
36 Dit werd in 1995 uitge-
voerd door Ignace Bourgeois.
Met dank aan prof. dr. A.V.
Munaut (UCL) voor het ter
beschikking stellen van de facili-
teiten van zijn dienst. Zie verder
voor de analyse van het middel-
eeuwse materiaal.
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Tabel 2:
Palynologische Analyse (nr. 1: Bronstijdloopvlak, nr. 2 en 3: volmiddeleeuwse grachten; AP: arboreal pollen /
boompollen, NAP: non-arboreal pollen / niet-boompollen).
Palynological analyses of the site Maldegem-Burkel (nr. 1: Bronze Age level ; nr. 2 and 3: medieval
ditches; AP: arboreal pollen / NAP: non-arboreal pollen).

Monsternummer 1 2 3
NAP / T 62.1 79.4 77.9
Alnus 25.6 10.4 12.5
Betula 1.8 0.6
Corylus 8.1 5.2 5.5
som Alnus / Corylus / Betula 35.5 15.6 18.6
Quercetum mixtum 2.1 4.6 3.0
Poaceae 44.0 35.3 39.1
Ericaceae 6.2 7.5 9.7
ruderales 1.5 3.4 0.9

Palynological analyses of the site Maldegem-Burkel (nr. 1: Bronze Age level ; nr. 2 and 3: medieval ditches;
AP: arboreal pollen / NAP: non-arboreal pollen).



te laag om overtuigend te kunnen spreken van
graanteelt in de omgeving (1,8 %). Het percentage
ruderaalplanten is vergelijkbaar maar laat toch (indi-
recte) menselijke activiteit veronderstellen (1,5 %).

Bij het boompollen heeft enkel els een percen-
tage dat toelaat te stellen dat deze soort in enige
omvang aanwezig was in de buurt. Mogelijk gaat
het om elzenstruiken die groeiden in de twee
beekvalleitjes die de zandrug insluiten. Uit de
percentages van de andere boomsoorten blijkt dat
deze slechts sporadisch aanwezig moeten geweest zijn.

7.2 MIDDELEEUWEN

De resultaten van de analyse van twee pollen-
stalen uit de volmiddeleeuwse grachten zijn sterk

gelijklopend en worden hier dan ook samen behan-
deld. De pollenanalyse geeft een open vegetatie
weer met overwegend grassen en granen in de
onmiddellijke omgeving van de monstername
(resp. 35,3 / 39,1 % en 25,5 / 22,3 %). Beide
hoge percentages wijzen ontegensprekelijk op
graanakkers en weilanden in de buurt. Ook de
aanwezigheid van ruderaalplanten verraadt mense-
lijke activiteit (3,4 en 0,9 %). Heide (7,5 en
9,7 %), hazelaar (5,2 en 5,5 %), els (10,4 en
12,5 %) en eik ( 4,6 en 2,7 %) kwamen slechts in
kleine getale voor.

Samenvattend kunnen we stellen te maken te
hebben met een open cultuurlandschap gedomi-
neerd door graanakkers en grasvegetatie met hier
en daar wat de aanwezigheid van voornamelijk
heide, hazelaar en els.
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37 Quercetum mixtum: som
van Quercus en Tilia; ruderales:
som van de in deze niet nader
te determineren Brassicaceae,
Chenopodiaceae, Plantaginaceae en
Polygonaceae waarvan de meeste
soorten tot de ruderaalplanten
kunnen gerekend worden.
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Tabel 3:
Interpretatietabel van de site Maldegem - Burkel (nr. 1: Bronstijdloopvlak, nr. 2 en 3: volmiddeleeuwse grachten)37.
Interpretative table of the site Maldegem-Burkel 1992 (nr. 1: Bronze Age level ; nr. 2 and 3: medieval ditches).

Monsternummer 1 2 3
Alnus 25.6 10.4 12.5
Betula 1.8 0.6
Corylus 8.1 5.2 5.5
Fagus 0.3
Ilex 0.2
Pinus 0.3
Quercus 2.1 4.6 2.7
Tilia 0.3

% AP 37.8 20.5 22.0
Asteraceae
Centaurea
pratensis 0.3
Cirsium 3.1 0.8
Crepis 0.6 0.2 1.7
Brassicaceae 0.3 0.2
Ericaceaea 6.2 7.5 9.7
Caryophyllaceae
Spergula 1.7
Stellaria 0.3 0.2
Cerealia 1.8 25.5 22.3
Chenopodiaceae 0.2
Papaveraceae 0.3 0.3
Plantago 0.9 2.8 0.6
Poaceae 44.0 35.3 39.1
Polygonum
aviculare 0.3 0.2 0.3
Rosaceae 0.6
Monoletes 0.6 1.7 1.7
Polypodium 0.2 0.3
Pteris 2.5 2.0 1.3

% NAP 62.1 79.4 77.9
som AP 121 71 63
som NAP 199 274 223
Sphagnum (ex.) 1 3



De aanwezigheid van één mogelijk boekweit-
pollen (Fagopyrum) kan een bijkomend argument
zijn om deze grachten veeleer in de Middeleeuwen
dan in de Romeinse periode te dateren (zoals eerst
werd gedacht tijdens de opgraving). Boekweit werd
immers vanaf de Karolingische periode met welis-
waar regionale verschillen als cultuurgewas geïn-
troduceerd38. Dit pollen werd evenwel niet in de
lijst opgenomen wegens te onzeker door de slechte
bewaringstoestand.

8 Synthese

8.1 STEENTIJD

Vanwege de kleine omvang van de lithische
assemblage blijft een chronologische en functionele
interpretatie van de activiteiten die zich tijdens de
Steentijd ter hoogte van de locatie “Burkel” hebben
afgespeeld, bijzonder moeilijk. De enige bruikbare
gidsfossielen voor een chronologische plaatsing van
dit ensemble zijn de microlieten en gepolijste
producten. Eerstgenoemde verwijzen duidelijk naar
menselijke activiteit gedurende het Mesolithicum.
Het is echter de vraag of de 5 verzamelde micro-
lieten tot eenzelfde bewoningsfase behoren.
De beide trapezia (samen met de Montbani-kling)
kunnen zonder enig probleem tot het Laat-
Mesolithicum gerekend worden. De datering van
de drie spitsen met schuine afknotting is echter
onduidelijk, aangezien dit spitstype gedurende het
ganse Mesolithicum voorkomt. In combinatie met
de Coincy-microklingen lijkt een oude datering
– Preboreaal/Boreaal Mesolithicum – toch veel aan-
nemelijker. Ook het gepolijste materiaal is moeilijk
precies te dateren. Gepolijste werktuigen in de
Vlaamse zandstreek verschijnen met de opkomst
van de Michelsbergcultuur in het midden-Neo-
lithicum, maar blijven ook nog lang daarna, zelfs
tot in de Bronstijd in gebruik. De jongste jaren
worden in onze buurlanden steeds meer aanwijzin-
gen gevonden voor een doorleven van de traditie
van (vuur)steenbewerking in de vroege/midden-
Bronstijd39. Het is dus niet uitgesloten dat een deel
van het lithisch vondstmateriaal verzameld te
Maldegem “Burkel” hoort bij de Bronstijdbewo-
ning, maar zekerheid hieromtrent bestaat niet.

De Steentijdsite(s) van “Burkel” maakt integraal
deel uit van een complex van Steentijdvindplaat-
sen met eenzelfde topografische inplanting. Recente
prospecties uitgevoerd door G. Van der Haegen en
J. Semey (UG) brachten ten oosten van “Burkel”
minstens 3 omvangrijke vindplaatsen aan het licht:
de vroeg-Mesolithische site “Vossenhol” (1,3 km),
de finaal-Paleolithische van “Schouten” (1,5 km)
en de laat-Mesolithische site “Eede” (2,1 km). Net
als de site van “Burkel” zijn ze gelegen op droge
zandige gronden langsheen de noordelijke rand van
de Eedevallei. Deze specifieke inplanting op de
contactzone van droge en natte gronden is ook

elders in Zandig-Vlaanderen vastgesteld en weer-
spiegelt wellicht een algemeen gedragspatroon van
de toenmalige mens.

8.2 BRONSTIJD

De Bronstijdsite van Burkel werd ontdekt door
systematische en jarenlange luchtfotografische
verkenning in de regio. Tal van archeologische
relicten in dit gebied werden immers ontdekt door
middel van de luchtfotografie. In een straal van een
kilometer rond de betreffende onderzoekszone aan
de Oude Burkelslag alleen al werden ongeveer
zeshonderd opnamen gemaakt.

Naast de vernoemde circulaire structuren wer-
den nog tal van andere sporen gezien: wegtracés,
grachten en diverse kuilconcentraties zijn niet
vreemd. Dergelijke sporen kunnen weliswaar geïn-
terpreteerd worden als archeologische relicten, maar
hier is het moeilijker om een éénduidige inter-
pretatie of chronologische situering toe te voegen.
Deze relicten kunnen in diverse periodes thuis-
horen, maar zijn niettemin belangrijk om de
samenhang tussen de onderlinge sporen beter te
begrijpen. Ook tijdens het noodonderzoek kwamen
archeologische sporen uit verschillende periodes aan
het licht.

Bij de opgravingen in Burkel werd zowel een
deel van een Bronstijdnederzetting als een graf-
heuvel aangesneden (fig. 19). Op 14C-basis zijn het
“gelijktijdige” stucturen die rond 1500cal BC
kunnen worden gedateerd. Tot op heden blijft de
site van Burkel de enige vindplaats in noordelijk
Vlaanderen waar een (fragmentarisch) inzicht in de
nederzettingsstructuur uit de vroege/midden-
Bronstijd kon worden bekomen.

De opgegraven huisplattegronden van Burkel,
in het bijzonder het minst verstoorde exemplaar
(gebouw 1), sluiten architecturaal in grote lijnen
aan bij de bouwtraditie uit de vroege/midden-
Bronstijd in de Lage Landen (fig. 20). Vooral in
Nederland zijn heel wat vergelijkbare constructies
opgegraven40. De Bronstijd-huizenbouw wordt
gekenmerkt door het voorkomen van lange drie-
schepige constructies voorzien van één of twee afge-
ronde korte zijden en een schilddakconstructie.
Gemiddeld zijn ze langer dan 25 m en ca. 6 m
breed. Typisch is de zeer regelmatige opstelling van
de staanderparen; de gemiddelde tussenafstand
bedraagt ca. 2 m. De smalle ingangen bevinden
zich doorgaans in de beide lange zijden, op
gemiddeld een derde afstand van de totale lengte.
Slechts uitzonderlijk zijn de ingangen in de korte
zijden aangebracht. De meeste gebouwen blijken
oost-west georiënteerd te zijn.

Het lijdt niet de minste twijfel dat de gebouwen
van Burkel in dezelfde traditie zijn aangelegd. Toch
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springen een aantal verschillen met de Nederlandse
voorbeelden in het oog:

– gebouw 1 lijkt iets kleiner dan de doorsnee
Nederlandse constructie.
– de afstand tussen de staanderparen (gem. 1,20 m)
is slechts de helft van wat in Nederland als typisch
wordt beschouwd.

– de beide korte zijden van gebouw 1 zijn niet op
dezelfde manier geconstrueerd. Vooral de uitsprong
in het oostelijk deel valt hier op.
– de ingang lijkt breder en bevindt zich niet op
een derde van de lengte van het gebouw.

Momenteel valt moeilijk uit te maken of de
geobserveerde verschillen uitzonderlijk zijn dan wel
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Hypothetical reconstruction of the settlement and barrow from the Middle Bronze Age.



of het eerder om een regionale variant op de Neder-
landse bouwtraditie zou gaan. Sinds de ontdekking
van Burkel is er in Vlaanderen slechts een nieuwe
Bronstijdnederzetting bij gekomen. In de context
van ruilverkavelingswerken zijn in 1997 te Poppel
resten van een 20,5 m lange en 4 m brede construc-
tie met afgeronde korte zijden uit de midden-
Bronstijd ontdekt41. Helaas is het plattegrond nog
niet gepubliceerd zodat een vergelijking met Bur-
kel niet mogelijk is. Uit de beschrijving vallen alvast
enkele verschillen op. Zo zou de constructie van
Poppel eenschepig zijn en opgetrokken uit palen
met een gemiddelde tussenafstand van 2 m.

8.3 ROMEINSE TIJD

Bij beide archeologische interventies op de
meerperiodensite Maldegem-Burkel kwamen
Gallo-Romeinse sporen aan het licht. De onder-
zoekscampagne van 1997 liet toe om zowel de aard
als de chronologie van de Romeinse nederzetting
iets beter te duiden. Binnen de breedte van de
werksleuf (ca. 19 m) werden vooral palen en in
mindere mate greppels, kuilen en een graf aange-
troffen. De palen kunnen in de meerderheid van
de gevallen tot een N-Z georiënteerde configuratie
toegewezen worden. Misschien werd de lange zijde
van één of meerdere houtbouwen aangesneden. Het
archeologische materiaal was relatief schraal in aan-
tal en in kwaliteit; slechts een 12-tal contexten
bevatten de meerderheid van het vondstenbestand.
Deze sporen zijn zowel individuele strucuren als
delen van de N-Z paallijnen van de mogelijke
constructie. Op basis van het materiaal uit deze
structuren werd een datering in de late 2de en
vooral de 3de eeuw vooropgesteld. Eén kuil leverde
mogelijk iets jonger materiaal op. Wat de 3de-
eeuwse datering betekent voor de rest van de site
blijft echter een open vraag. Immers, in het kader
van deze publicatie werden de vondsten bestudeerd
van een noodinterventie en een preventieve opgra-
ving tijdens de bouw van aardgasleidingen: twee
parallelle maar lukrake doorsneden door een neder-
zettingsareaal waarvan momenteel noch de exacte
uitgestrektheid, noch de echte aard gekend zijn. Dit
is één van de negatieve kanten van de medaille van
de noodarcheologie waarbij de representativiteit van
het ruimtelijk staal vaak ongekend is en slechts écht
grootschalig noodonderzoek van meerdere hectaren
meer duidelijkheid kan brengen in de ruimtelijke
verbanden tussen de (delen van) sites. Het kan dus
helemaal niet uitgesloten worden dat zich vlakbij
een oudere of een jongere woonkern bevond, of dat
we slechts een zone met bijgebouwtjes, horend bij
een uitgestrekt derde eeuws erf, aansneden. In dit
kader moet ook de geringe import en de domi-
nantie van het handgevormde aardewerk met de
nodige kritiek bekeken worden. Beperkte onder-
zoeken in en in de nabije omgeving van Maldegem
tonen immers aan dat 3de-eeuwse importen zonder
problemen en in meer “normale” hoeveelheden tot

bij de consumenten in de onmiddellijke regio
konden raken42. Bovendien was de site van Burkel
verre van geïsoleerd, getuige de vele sporen van
Romeinse aanwezigheid die tijdens luchtfoto-
grafisch onderzoek, noodopgravingen, boringen en
prospecties aan het licht kwamen in de onmiddel-
lijke buurt van Burkel43. De waarnemingen laten
echter voorlopig weinig gevolgtrekkingen toe
betreffende de exacte aard van deze vindplaatsen.
Het is wellicht wachten op volgende gasleidingen
om de vraagstellingen die deze site opleverde, te
kunnen beantwoorden of uit te breiden.

8.4 MIDDELEEUWEN

Uit de volle Middeleeuwen resten enkel sloten-
systemen. Daarvan klimmen de oudsten op tot de
volle Middeleeuwen. Bewoningssporen werden niet
aangesneden wat misschien met een verschuiving
naar enkele ontginningskernen in verband gebracht
kan worden, waarbij de zandrug als landbouwareaal
in exploitatie was, wat door het pollenonderzoek
werd bevestigd. Uit de Post-Middeleeuwen dateert
een brede gracht die de depressie doorsnijdt.

A multi-period complex near the Ede in Malde-
gem-Burkel (gem. Maldegem, prov. of East-Flan-
ders)

Archaeological research at the Maldegem-Burkel
site has revealed a multi-period complex on a sandy
ridge near the Ede, dating from the Mesolithicum
to the post-medieval period, with an important
clustering of activities in the Bronze Age and
Roman period. This evidence is largely supported
by data from aerial photography and fieldwalking,
indicating a vast multi-period occupation on the
sandy ridge near the Ede valley.

Apart from various Mesolithic and Neolithic
flint artefacts, the oldest structural evidence for
human presence dates back to the Middle Bronze
Age. Heavily eroded remains of several long-houses,
one of which could be reconstructed, and a circu-
lar ditch, most likely belonging to a former barrow,
were discovered. The most complete ground plan,
measuring 24 m by 4.7 m, presents all the charac-
teristics of Early/Middle Bronze Age houses:
a three-aisled internal structure, rounded short
sides, entrance in the long side, etc. The dating is
confirmed by a series of three radiocarbon dates
clustering around 1500 cal. BC. Judging by a 14C-
date (3280±45 BP uncal), the excavated barrow,
situated within the settlement area, probably dates
to the same period. It forms part of an extensive
cemetery of at least nineteen single or double-
ditched barrows discovered by aerial photography.
In the southern part of the excavation trenches a
depression was discovered, yielding at its base thick
walled pottery fragments tempered mainly with
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grog. Some of these pottery fragments resemble the
Hilversum/Drakenstein/Laren pottery, typical of
the Early/Middle Bronze Age in Belgium and the
Netherlands.

During the Roman period, a settlement was
laid out on a rise of drift sand on the ridge but
close to the valley. The features consisted mainly of
postholes, out of which unfortunately no distinct
building plans could be reconstructed. It has
become clear however, that the posts were set out
according to the directions of the wind. Apart from
the postholes, some pits and a burial were discov-
ered. The archaeological finds from the Roman
period consist principally of pottery. Only a small
number of wares were imported (e.g. Spanish

amphorae, Samian ware and pentice moulded
beakers), the majority of wares were of regional or
local provenance. This large assemblage of grog-
tempered, coarse pottery is handmade, a typical
feature for the Menapian area. On the basis of
some of the imports, the site should be dated in
the 3rd century AD. However, some finds such as
a chaff-tempered rim fragment, could point to a
later Roman presence on the site.

During the Middle Ages, the area was used as
arable land. Not only the pollen evidence but also
some structural evidence (an 11th-12th century ditch
system) support this theory. In the post-medieval
period this was apparently still the case. A ditch
flanked on one side by posts dates from this period.
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1 Situering

De vindplaats Oostwinkel-Veldhoek is gelegen
pal op de grens van de prefusiegemeenten Adegem
(gem. Maldegem) en Oostwinkel (gem. Zomer-
gem), grondgebied Oostwinkel. Het terrein bevindt

zich op een 7 m hoge matig droge zandbodem, op
minder dan 1 km ten Z. van de dichtstbijzijnde
dagzomende en massieve tertiaire klei-opduiking.
Plaatselijk komen echter verschillende kleine klei-
formaties op zeer geringe diepte voor. De vindplaats
situeert zich op een zandrug met ZW-NO-oriën-
tatie, vlakbij de Wagenmakersbeek (fig. 1). De
sporen werden waargenomen in de afgegraven
strook ten N. van de Veldhoekstraat. Bij de
archeologische opvolging van de bouw van de gas-
leiding Zeebrugge-Quevy in 1992 kwam reeds een
imposante middeleeuwse grachtstructuur aan het
licht ten Z. van de Veldhoekstraat en op 150 m
van de waarnemingszone uit 19972.

Tijdens de bouw van de VTN-leiding konden
slechts zeer summiere waarnemingen op deze plaats
worden verricht. Oorzaak hiervan waren de zeer
ingrijpende graafwerken voor de kruising van de
nieuwe pipe-line met de oude enerzijds en de hoge
mate van bodemverstoring die door de oude
werven reeds werd aangericht anderzijds. Niet
alleen de zone van waarneming uit 1992 maar ook
die van 1997 was dus in sterke mate aangetast door
de voorbije werken. Dit leidde er ondermeer toe
dat in 1997 toegespitst werd op een zone waar de
enkele zichtbare sporen het minst aangetast waren.
In de zone waar in 1992 een gracht waargenomen
werd konden in 1997 slechts enkele flarden van
archeologische sporen meer herkend worden.
Aangezien het onderlinge verband van deze sterk
verstoorde sporen niet meer achterhaald kon wor-
den en er geen nieuwe informatie meer kon toege-
voegd worden aan de waarnemingen uit 1992,
werd ervoor gekozen om het onderzoek te concen-
treren op de minst verstoorde zone ten N. van de
Veldhoekstraat.
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2 Archeologische sporen

De geregistreerde sporen (fig. 2) behoren
hoofdzakelijk tot een gracht- en greppelsysteem dat
volgens een NW-ZO en NO-ZW oriëntatie werd
aangelegd. Een 1,5 m brede gracht (OWV/1997/4)
kon ondanks de verstoring over ca. 100 m gevolgd
worden in NW-richting, parallel aan de sleuf voor
de gasleiding. Het onderzoek werd echter toe-
gespitst op het meest zuidelijk deel van deze struc-
tuur, waar een lichte afbuiging naar het O. en een
vertakkking naar het W. kon vastgesteld worden.
Het grachtprofiel werd gekenmerkt door gelijk-
matig hellende wanden en een 40 tot 60 cm brede
vlakke bodem. De maximaal bewaarde diepte
bedroeg 40 cm. De opvulling van deze grachten
bestond uit niet tot zeer zwak gestratifieerd don-
kerbruingrijs humeus zand.

Parallel aan het grote grachtensysteem werd een
kleine greppel opgetekend (OWV/1997/1). Deze
structuur was maximaal 50 cm breed en 24 cm
diep. De structuur bezat een U-vormig profiel,
opgevuld met bruingrijs zand. Op het eindpunt
bevond zich een schervenconcentratie waarin tien-
tallen potfragmenten op elkaar gepakt zaten in een
tot 10 cm dik pakket. Vele passende scherven
bevonden zich in gebroken toestand naast elkaar,
wat doet vermoeden dat ze op het moment van
depositie werden gebroken, wellicht door het in de
greppel gooien van enkele potten. Het storten van
enkele potten op een bepaalde plaats in de greppel
maakte vermoedelijk deel uit van de demping.
Spijtig genoeg gingen vele tientallen fragmenten
aardewerk verloren bij de afgraving van de
teelaarde. Het greppeltje was immers zeer ondiep
en het schervenpakket bevond zich onmiddellijk
onder de moderne ploeglaag.

Enkele kuilen situeerden zich tussen de gracht-
en greppelstructuren. Het betrof rechthoekige
(OWV/1997/2), ronde (OWV/1997/6) en meer
onregelmatige gevormde (OWV/1997/7) sporen
met bruingrijze humeuze vulling, met enkele hout-
skoolstukjes. De diepte bedroeg tussen 20 en 30
cm, het profiel was onregelmatig. Eén doorsnede
(OWV/1997/7/cd) vertoonde een meer regelmatig
uitgegraven profiel met geleidelijke verdieping aan
beide zijde gevolgd door een bijna vertikale uitgra-
ving tot 30 cm diepte. Plaatselijk in de opvulling
van deze structuur waren enkele brokken verzette
mangaan en ijzeraanrijking waarneembaar.

3 Archeologisch materiaal (fig. 3-4)

3.1 TELLING EN BEWARINGSTOESTAND

Uit de grachtvulling werden in totaal 721 scher-
ven gerecupereerd, afkomstig van dertien minimum
aantal exemplaren (MAE). Wat dadelijk opvalt,
is de grote fragmentatie van het aardewerk. Vijf

potten konden grotendeels gereconstrueerd worden
en bevatten elk tussen 50 en 100 scherven. Nog
drie andere exemplaren waren voor minstens een
derde aanwezig. Deze gegevens tonen duidelijk aan
dat het hier gaat om een primair wegwerppatroon:
de potten werden rechtsreeks in de gracht gedumpt.

Dit aardewerkcomplex heeft een opvallende
samenstelling. Ten eerste bevat het enkel gedraaid
aardewerk van lokale herkomst terwijl import-
materiaal volledig ontbreekt. Naargelang de
tellingswijze maakt het grijs aardewerk met 92,3 %
(MAE) tot 94 % (schervenaantallen) de hoofdmoot
uit (tabel 1). De rode, geglazuurde ceramiek is ver-
tegenwoordigd door één individu in hoogversierde
waar. Een tweede vaststelling is dat een groot deel
van het reducerend gebakken aardewerk van slechte
tot zeer slechte kwaliteit is. Bijna de helft is te zacht
gebakken en is beige tot beigegrijs van kleur. Ook
een deel van het harder gebakken aardewerk met
een grijs oppervlak is slecht gebakken, waardoor de
beige kern te zacht is. Het overgrote deel van het
aardewerk draagt duidelijke gebruikssporen zoals
slijtage of beroeting.

3.2 BAKSEL EN VORMENSCHAT

Het aardewerk is vermoedelijk gemaakt van de
lokale tertiaire kleien van de cuesta die in de
onmiddelijke nabijheid dagzomen. Het baksel heeft
een fijne tot matig fijne dichte zandverschraling,
met korrels tot 0,5 mm, en bevat sporadisch kleine
keifragmentjes (tot 2 mm). De potten zijn zorg-
vuldig op de draaischijf vervaardigd, waarbij een
zekere standaardisatie te herkennen valt in de vorm-
geving en de volumes.

Het ensemble bestaat uit tien kogelpotten, twee
kannen en één pan. De kogelvormige potten beho-
ren tot het grijs aardewerk, waarvan vier exempla-
ren in het te zachte, beige tot beigegrijze baksel.
Het gaat om types van een gemiddelde grootte, met
een hoogte tussen 170 en 220 cm, uitgezonderd
één exemplaar met een zeer groot volume (hoogte
270 cm zonder hals) (fig. 4: 1). Ze hebben licht
lensvormige, bijgesneden bodems. Geprofileerde
randen zijn in de meerderheid. Het gaat om blok-
vormige randen, waarin twee types te onder-
scheiden zijn: enerzijds eenvoudige blokranden,
soms op een hoge hals (fig. 3: 5-6, fig. 4: 3), ander-
zijds schuin uitstaande, wat verlengde blokvormige
randen. Van dit tweede type zijn drie exemplaren
aangetroffen, waarvan de uitvoering opvallend
gelijkvormig is (fig. 3: 1-3). Naast de blokvormige
randtypes zijn nog twee exemplaren met een
eenvoudige, opstaande en licht verdikte rand
aangetroffen, waarvan één met een zorgvuldig afge-
platte top (fig. 3: 4 & fig. 4: 2). Aangezien er
totnogtoe weinig contexten uit de desbetreffende
periode gepubliceerd zijn, is vergelijkingsmateriaal
schaars. Identieke voorbeelden van de beide
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2 Grondplan en doorsneden
van de site Oostwinkel-
Veldmolenhoek.
Plan and sections of
the site Oostwinkel-
Veldmolenhoek.



blokvormige randtypes zijn aangetroffen op de
nabijgelegen site van Oostwinkel-Diepenbeek, waar
een combinatie van gebruikt aardewerk en potten-
bakkersafval werd aangetroffen3. Op basis van de
aanwezige vormen en versieringen is die context
algemeen in de 13de eeuw gedateerd. Andere 13de-
eeuwse contexten met vergelijkbare randvormen

zijn opgegraven in Gent-Dobbelslot en Aalst-
Burchtparking, hoewel de randen in deze contex-
ten algemeen genomen al iets complexer zijn4. Een
aardewerkcomplex uit Oudenburg heeft één verge-
lijkbare rand, maar lijkt in samenstelling ouder te
zijn5. Tenslotte zijn er nog enkele goed vergelijk-
bare kogelpotten met blokvormige rand gekend,
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3 De Clercq et al. 2001.
4 Raveschot 1982, 4-5; De
Groote &Moens 1995, fig. 23:14.
Deze contexten lijken wat jon-
ger te zijn.
5 Het bevat veel tuitpotten en
op één onzeker randfragment
na geen kannen of kruiken.
Hillewaert & Hollevoet 1995,
fig. 7: 11.
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3 Ceramiek van lokale herkomst, afkomstig uit de vulling van greppel 0WV/1997/1: grijs (1-6) (tekeningen Jan
Moens, VIOE).
Local pottery found in the pottery dump of ditch 0WV/1997/1: grey potery (1-6) (Drawings Jan Moens,
VIOE).
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4 Ceramiek van lokale herkomst, afkomstig uit de vulling van greppel 0WV/1997/1: grijs (1-5) en hoogversierd
(6) (tekeningen Jan Moens, VIOE).
Local pottery found in the pottery dump of ditch 0WV/1997/1: grey pottery (1-5) and highly decorated
pottery (6). (Drawings Jan Moens, VIOE).



afkomstig uit moeilijk te dateren contexten, die
meestal algemeen in de 13de eeuw geplaatst
worden6.

Het panfragment in grijs aardewerk is afkom-
stig van een type met eenvoudige, licht uitstaande
rand en een bolle bodem (fig. 4: 4). De overgang
tussen wand en bodem vertoont een scherpe knik.
Dit panfragment is typologisch perfect vergelijk-
baar met de grijze en rode exemplaren uit Oost-
winkel-Diepenbeek7.

Eén kan is in grijs aardewerk (van de slecht
gebakken, beige soort) (fig. 4: 5). Het gaat om een
klein, buikig type (hoogte 20,5 cm) met een
eenvoudige, afgeronde rand en een rolrond oor dat
net onder de rand op de ongeribbelde hals is aan-
gehecht. De bodem rust op vijf losstaande uitge-
knepen standvinnen. Vergelijkingsmateriaal van
vroege kanvormen in grijs aardewerk is in de
literatuur nauwelijks te vinden. Het tweede exem-
plaar is een kan in hoogversierd aardewerk, waar-
van enkel de bodem bewaard is (fig. 4: 6). Het
oranjerode baksel is matig fijn verschraald (zand-
korrels tot 0,5 mm) maar bevat ook enkele grotere
onregelmatige korrels (tot anderhalve mm), waar-
schijnlijk keifragmentjes. Dit laatste is een sterke
aanwijzing dat het baksel van lokale oorsprong is.
In vergelijking met de grijze kan gaat het duidelijk
om een groter type met een weinig geprofileerd,
wat plomp lichaam op een bodem met acht aan-
eensluitende, tweeledige standvinnen. Uitgezonderd
de bodem is het extern volledig met een witte
sliblaag overtrokken, waarop een koperhoudend
loodglazuur is aangebracht, wat een groene kleur
met gele vlekken oplevert. Aan de binnenzijde is
enkel de bodem bedekt met loodglazuur. Het
lichaam is versierd met een zorgvuldig aangebrachte
radstempel met een patroon van verticale, driele-
dige streepjes van gemiddeld ong. 7 mm hoog. Op
het bewaarde deel van de kan zijn de drie onderste

rijen te zien. Dat de radstempel het hele lichaam
bedekte bewijst een klein schouderfragment waarop
ook drie rijen zichtbaar zijn. Bij gekende voorbeel-
den van dit gedrongen kantype is de radstempel-
versiering eveneens over het gehele lichaam toege-
past8. Het exacte radstempeltype is niet in de
literatuur terug te vinden9. Het best vergelijkbaar is
een radstempel dat op ongeglazuurde misbaksels is
aangetroffen op de nabijgelegen site van Oost-
winkel Diepenbeek10. Ook bij deze voorbeelden
zijn de verticale streepjes drieledig uitgevoerd.

Als besluit kunnen we stellen dat dit ensemble,
bestaande uit tien kogelpotten, twee kannen en
een pan, deel uitgemaakt heeft van een huisraad.
Ook al is een deel van de potten van een slechte
bakkwaliteit, toch wijzen de gebruikssporen er op
dat ze allemaal functioneel geweest zijn. Het te
zacht gebakken materiaal komt echter normaal
gezien niet op de markt terecht, of toch zeker niet
in deze hoeveelheden. Het geeft dan ook de indruk
gebruiksgoed geweest te zijn van iemand die recht-
streeks of onrechtstreeks verbonden of in contact
was met de lokale pottenbakkers. Dit laatste is
misschien ook de verklaring waarom er geen
importmateriaal aanwezig is. Het beperkte ensem-
ble laat geen al te nauwe datering toe, maar is in
de 13de eeuw te plaatsen. De vergelijking met
contexten uit Aalst en Gent doet echter vermoeden
dat de late 13de eeuw reeds te jong is.

4 Besluit

De zeer summiere waarnemingen in Oostwinkel
vullen de eerdere waarnemingen uit 1992 aan, die
reeds het bestaan van een middeleeuwse landelijke
kern op de Veldhoek lieten vermoeden. Door de
zeer ingrijpende verstoring van de bodem kon
echter weinig verduidelijking bekomen wor-
den omtrent de aard van deze bewoning. Wél werd
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6 De Groote & Lemay 1994,
fig. 8:1; De Clercq 1997, fig. 1.
7 De Clercq et al. 2001.
8 Verhaeghe 1989, fig. 57-58;
De Witte et al. 1989, 71 ill. 5:
6.
9 De gekende voorbeelden
van radstempels op hoogversierd
aardewerk van Vlaamse oor-
sprong die bestaan uit verticale
streepjes of blokjes zijn steeds
van een fijner type: Verhaeghe
1989, fig. 58 & 63; De Witte
et al. 1989, fig. 5: 6; fig. 7; 1-2;
Despriet 1998, fig. 36: 4.
10 De Clercq et al. 2001. Deze
radstempelvorm is wel maar
ong. 5 mm hoog.
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Tabel 1:
Samenstelling van de aardewerkcontext uit de greppel, resp. gebaseerd op het aantal scherven en het minimum
aantal exemplaren (MAE).
Pottery assemblage from the pottery dump in the ditch, based on the total of sherds and the Minimal
Number of Vessels.

reducerend oxiderend totaal
grijs baksel beige baksel hoogversierd aantal %

aantal scherven 373 305 43 721 100
% 51,73 42,30 5,96

vormen
kan 1 1 2 15,38
kogelpot 6 4 10 76,92
pan 1 1 7,89
totaal 7 5 1 13 100
% 53,85 38,46 7,69



een laatmiddeleeuws perceelssysteem aangesneden
dat dezelfde oriëntatie vertoont als het hedendaagse
model van landindeling. De opeenstapeling van
een massa scherven op het eindpunt van een
greppel binnen dit systeem is het resultaat van het
bewust weggooien van minstens twaalf potten
op deze plaats, al dan niet als onderdeel van het
bewust dichten van het ondiepe greppelrestant.
Het aardewerkensemble bestaat voor bijna de helft
uit slecht gebakken potten, wat een verband aan-
toont met de lokale pottenbakkers, waarvan op
de nabijgelegen site van Oostwinkel Diepenbeek
heel wat 13de-eeuws pottenbakkersafval werd aan-
getroffen.

Medieval features and a dump of pottery at
Oostwinkel-Veldhoek (Zomergem, prov. of
East-Flanders)

The site Oostwinkel-Veldhoek is situated on a
sandy deposit, close to the tertiary clay formation
of Zomergem. Although the area had been heavily
affected by earlier pipeline construction, some
medieval features were recorded during the excava-
tion. These features consist of pits and ditches.
One ditch contained a dump of pottery at one end.
This pottery assemblage, comprising at least twelve
vessels of grey and highly decorated wares, can be
dated to the 13th century. Half of the assemblage
had been under-fired, indicating a connection with
the nearby medieval pottery activities, documented
during other rescue excavations.
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1 Situering

De vindplaats Oostwinkel-Leischoot is gelegen
op een matig droge zandrug met noordwest-
zuidoost oriëntatie, aan de voet van de kleirijke
cuesta Oedelem-Zomergem (fig. 1). De pipe-line
doorsneed deze zandige entiteit van west naar oost.

De zandrug wordt in het zuiden begrensd door de
natte en hogere tertiaire kleizone van de cuesta
Oedelem-Zomergem. Van west naar noord omgeeft
de Diepenbeek -een beek die haar oorsprong vindt
op de cuesta- de zandrug om in een brede depres-
sie uit te monden. Het hoogste deel van de vind-
plaats (west) situeert zich op 11.25 m hoogte, het
laagste (oost) op 10 m hoogte. De site zelf wordt
bodemkundig gekarakteriseerd door een zand-
bodem met plaatselijk sterke ijzeraanrijking. Lokaal
situeren zich echter opduikende grindbanken, die
wellicht in verband kunnen gebracht worden met
het ondiep gelegen tertiair substraat. Dit laatste
komt op het tracé ca. 300 m ten westen van de site
Leischoot al zeer goed tot uiting onder de vorm
van een heuveltop in klei. Het valt verder op dat
deze de Gallo-Romeinse nederzetting niet op de
kleiige hoogte (13 m) gelegen is maar wel op de
wat lager gelegen zandrug. Een mogelijke reden
hiervoor kan wellicht gevonden worden in de
betere drainagekwaliteit van de zandgrond. Klei
en zand worden van elkaar gescheiden door een
depressie.

De vindplaats kwam aan het licht tijdens het
afgraven van de teelaarde bij normaal werfverloop.
Het bestaan van deze Gallo-Romeinse vindplaats
was onbekend voor de aanvang van de werken. Met
de hulp van enkele zware graafmachines werd de
sleuf vanuit archeologisch objectief opgeschaafd om
structuren aan het licht te brengen die tijdens de
eerste afgraving gemist konden zijn. Plaatselijk
werd een kleine uitbreiding van de afgraving
gerealiseerd, teneinde een gebouw volledig te
kunnen registreren. Een zone van ca. 3500 m2 werd
nauwkeurig op de aanwezigheid van archeologische
sporen onderzocht. Ten oosten van de weg Leischoot
werd een grafveld aangesneden. Dit wordt apart
behandeld (Oostwinkel-Leischoot, grafveld, dit
volume).

127

1 Universiteit Gent, Vakgroep
Archeologie & Oude Geschie-
denis van Europa, Blandijnberg
2, 9000 Gent.

Een lijn door het landschap II, 127-133

Een Gallo-Romeinse nederzetting

te Oostwinkel-Leischoot (gem. Zomergem)

Wim De Clercq1

1 Localisatie van de site Oostwinkel-Leischoot: nederzetting (1) en grafveld (2).
Location of the site Oostwinkel-Leischoot: settlement (1) and cemetery (2).



2 Archeologische structuren (fig. 2-5)

2.1 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Tijdens het archeologisch onderzoek kwamen
de resten van twee, oost-west georiënteerde Gallo-
Romeinse houten gebouwen aan het licht (fig. 2).
Deze gebouwen zijn een onderdeel van een meer
uitgestrekte nederzetting (cf. infra). De paalgaten
die de basis van de houtbouwconstructies vorm-
den, tekenden zich zeer duidelijk af in de ijzerrijke
zandgrond. De gebouwen bevonden zich ca. 90 m
van elkaar verwijderd. Ze stonden relatief geïso-
leerd, want behoudens enkele paalgaten die niet tot
reconstrueerbare constructies teruggevoerd konden
worden, werden geen andere structuren zoals water-
putten, kuilen of gebouwen opgemerkt. Een noord-
zuid gerichte gracht boordde de vindplaats in het
westen af en scheidde ze van een depressie. Onge-
veer 150 m oostelijker wordt de sporenzone
begrensd door de moderne weg Zomergem-Oost-
winkel; bij de verderzetting van het gasleidingtracé
ten oosten van deze weg werden geen Gallo-
Romeinse nederzettingsstructuren meer aangetrof-
fen. Wel werd 200 m ten oosten van de weg een
Gallo-Romeins grafveld gevonden. Gezien het
volledig ontbreken van enige ruimtelijke Gallo-
Romeinse elementen die deze twee kernen met
elkaar zou kunnen verbinden en gezien de grote
onderlinge afstand werd ervoor gekozen beide sites
apart voor te stellen. Dit houdt echter geenszins
in dat beide vindplaatsen geen verband met elkaar
zouden gehad hebben in de Romeinse tijd (cf.
infra, Besluit).

2.2 GEBOUWEN

2.2.1 Gebouw 1 (fig. 3)

Deze éénschepige constructie was 13 m lang en
5,5 m breed. Kenmerkend zijn de drie wandpalen
aan beide zijden, de twee zeer zware nokstaanders
aan de korte zijden, het ontbreken van hoekpalen
en de centraal in het westelijk deel van het gebouw
gelegen kuil. Enkele paaltjes verbinden deze laatste
structuur met de lange zuid-wand van het gebouw.
De centrale kuil meet 2 m op 1,5 m en is ca.
65 cm diep bewaard. De bodem verdiept langzaam.
De wanden zijn verbredend naar onderen toe uit-
gegraven. Wellicht kan deze structuur als een
kelder- of voorraadkuil geïnterpreteerd worden. De
gelijktijdigheid met het gebouw wordt enerzijds
bevestigd door de kleine paaltjes die de kuilwand
verbinden met de lange zijde en zodoende een
tussenschot uitmaken en anderzijds ook door de
centrale positie die de kuil in het gebouw inneemt.

De paalgaten uit de lange zijden zijn recht-
hoekig tot vierkant van vorm met een maximale
lengte van 40 cm. De bewaarde diepte bedraagt
tussen de 35 en 45 cm. De vulling van deze sporen

bestond uit bruinzwart sterk humeus zand, wat
houtskool en heel sporadisch een nagel of wat
potscherfjes. Er kon geen onderscheid worden
gemaakt tussen de eigenlijke palen of de kuilen uit-
gegraven om de palen in te plaatsen. Dit kon wel
bij de zware palen aan de korte zijde. Deze nok-
staanders werden immers geplaatst in rechthoekige
kuilen van respectievelijk 140 bij 70 cm en 110 bij
55 cm. Het profiel van deze kuilen bestaat uit een
rechte wand die na 30 cm overgaat in een vlak
deel om vervolgens terug te verdiepen tot een
vlakke bodem. Deze bevindt zich op 70 cm diepte.
De paalresten zelf bestaan uit zwart humeus zand;
de vulling van de paalkuilen wordt gevormd door
verzet natuurlijk zand gemengd met brokken grijs
humeus zand -verzette teelaarde- en verzette
podzolresten (humus- en ijzeraanrijkingshorizon-
ten). Onmiddellijk ten zuidwesten van het gebouw
werden twee kleinere palen aangebracht. Ze ver-
tegenwoordigen mogelijk de resten van een kleine
aanbouw of van een andere randconstructie van
houtbouw 1.

2.2.2 Gebouw 2 (fig. 4-5)

Dit gebouw was tweeschepig van aard en mat
9 m op 3 m. De paalzetting van deze houtbouw
vertoont opvallende gelijkenissen met die uit
gebouw 1. In het oostelijk deel van gebouw 2
bestond de dragende opbouw uit drie wandpalen
en twee zware nokpalen aan de korte zijden. In het
westelijk deel loopt de centrale rij nokstaan-
ders door en werd een uitsprong naar het zuiden
gerealiseerd van ca. 2 op 2 m. Kenmerkend zijn de
lichtere palen en een ondiepe sterk humus-
houdende vergraving die het gebouw van noord
naar zuid doorloopt. Eén nokdragende paal en één
wandpaal werden door deze uitdieping heen in de
bodem aangebracht. Misschien kan deze onregel-
matig uitgediepte structuur als een soort mestvan-
ger gefungeerd hebben. De zeer humeuze opvul-
ling spreekt dit in elk geval niet tegen. De exacte
reconstructie van houtbouw 2 is echter verre van
éénduidig. Minstens één maal werd dit gebouwtje
immers aangepast. Daarvan getuigt een oversnij-
ding tussen twee nokpalen. In hoeverre het slechts
een vervanging van één paal betreft binnen één
gebouw dan wel de uitbreiding van een oudere fase
met een aanbouw, is moelijk uit te maken. Het is
overigens onduidelijk als ofwel paal OWL/1997/31
ofwel paal OWL/1997/32 tot het oostelijk deel van
het gebouw 2 behoort. Dit deel van de constructie,
los gezien van de zone in en ten westen van de
humushoudende vergaving, houdt vanuit tech-
nisch opzicht immers meer steek dan de lichtere
constructie in het westen. Indien paal 31 tot de
west-constructie behoort, dan zou dit echter kun-
nen betekenen dat dit gebouwdeel iets jonger is.
Paal 31 snijdt immers paal 32. Nochtans suggereert
de algemene opbouw eerder het omgekeerde waar-
bij in de lijn van een bestaande constructie in het
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westen, een uitbreiding naar het oosten toe gerea-
liseerd werd. Kortom, de interpretatie van de bouw-
technische aspecten van deze houtbouw is zeker
niet evident en verschillende opties blijven open.
Zeker is evenwel dat de basisopbouw, ondanks de
tweeschepigheid, op hetzelfde principe lijkt geba-
seerd te zijn als het gebouw 1. Dit komt vooral in
het westelijk deel van gebouw 2 tot uiting onder de
vorm van de lichte wandpalen en de enkele
(nok)paal aan de korte zijde.

Beide gebouwen en hun specifieke bouwtrant
vormen geen alleenstaand gegeven. Sterk verwante
houtbouwen werden tijdens de laatste jaren immers
reeds enkele malen aangetroffen bij opgravingen in
de regio rond en ten noordwesten van Gent.
Ondermeer in Brugge2 en in Merelbeke3 werden
immers één en tweeschepige gebouwen gevonden
die gekenmerkt werden door het voorkomen van
zware nokpalen als alleenstaande palen op de korte

zijde, en door twee of drie lichtere wandpalen op
de lange zijden. De eventuele nokpalen binnen het
gebouw zijn meestal lichter van uitvoering. Opval-
lend is het voorkomen van een klein paaltje bij een
nokstaander. Dit kleine (steun)paaltje werd aange-
troffen in Merelbeke, Oostwinkel en Brugge. De
functie ervan is niet volledig duidelijk. Zeker is dat
de zware nokstaanders één of meerdere liggende
balken centraal door de lange as van het gebouw
ondersteunen. Deze nokdragende as is de basis van
de dakopbouw. Ze wordt op haar beurt onder-
steund door balken die rusten op de palen uit de
lange zijden. Waar deze balken de zware nok-
dragende balk van de lange as kruisen, kon even-
tueel een steunpaal aangebracht worden waardoor
het gebouw tweeschepig werd. De diepte van de
nokpalen in vergelijking met die van de wandpalen
wijst er echter duidelijk op dat de grootste krach-
ten uitgeoefend door het dak, vooral door de nok-
palen werden gedragen en niet door de wanden van
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de lange zijde. Architecturaal gezien vertegen-
woordigt dit type constructie wellicht een etappe
in de evolutie van twee- naar éénschepigheid
binnen het gebouwtype Alphen-Ekeren4. De ver-
dere uitwerking van de reconstructie van dergelijke
gebouwtypes laat enige ruimte voor discussie,
hoekpalen zijn er soms immers niet. Dit ogen-
schijnlijke gebrek kan worden verklaard door de
geringe ondersteunende kracht die hoekpalen in
deze bouwtrant dienden uit te oefenen, dit in
tegenstelling tot andere gebouwtypes waarbij de
dragende kracht meer gelijk gespreid was over de
wandpalen en minder op de nokpalen rustte. De
positie van enkele palen buiten de assen van de
lange en korte zijden in de gebouwen van Merel-
beke, Brugge en Oostwinkel, suggerereert mis-
schien wel een complexere opbouw dan een puur
rechthoekige. Dit zou onrechtstreeks kunnen wor-
den bevestigd door de vormen van een gebouwtje
uit Brugge dat een uitgesproken afgeronde potstal
vertoont. Uitgegraven staldelen komen in deze
gebouwvormen overigens ook voor. Ze werden
ondermeer ook in Brugge en Merelbeke herkend.
Zoals bij andere houtbouwen nemen ze meestal
1/4e tot 1/3e en soms zelfs de helft van de totale
gebouwlengte in beslag. Op voorwaarde dat de
toenemende nood-archeologische interventies
bestendigd kunnen worden, vormt de vondst van
dit gebouwtype een blijvend boeiend thema voor
verder onderzoek.
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Details of building 2.

5 Gebouw 2 gezien vanuit een kraanbak.
Building 2 seen from the bucket of an excavator.



2.3 GRACHT (fig. 2: 40)

Ongeveer 60 m ten oosten van gebouw 2 en
ca. 150 m van de weg Leischoot verwijdert, werd
een noord-zuid gerichte gracht geregistreerd (fig. 2).
Deze structuur was volgens een vrij regelmatig ver-
loop aangelegd en bezat een gemiddelde breedte
van 1,5 m. Aan beide zijden van de grachten werd
als gevolg van oxydo-reductieprocessen een sterke
ijzerafzetting opgemerkt. Het profiel was in de twee
uitgevoerde doorsneden echter verschillend. In één
doorsnede (OWL/1997/40/ab) was een asymme-
trisch profiel zichtbaar waarbij twee fasen konden
herkend worden. Aan de oostelijke zijde van de
gracht werd een vrij steile uitgraving tot 85 cm
diepte aangebracht, tot net in de onderliggende laag
stugge klei. Deze uitdieping was bijna 40 cm breed.
Aan de westelijke zijde van de gracht had het pro-
fiel een meer zacht hellend verloop met op 58 cm
diepte een scherpe knik naar de uitdieping toe.
De uitdieping zelf was opgevuld met grijs humeus
zand en wat verzet quartair gepodozoliseerd zand.
De opvulling van het bovenste grachtdeel was dui-
delijker gestratifieerd waarbij grijze tot bleekgrijze
humeuze, zandige lenzen, afwisselden met zwart
humeuze zandige sedimenten.

Dat de uitdieping tot de complete originele
grachtvorm behoorde, zou kunnen worden weer-
legd door de 2 m oostelijk gelegen doorsnede
(OWL/1997/40/cd) waarin een profiel werd her-
kend dat V tot U-vormig was en qua vorm aan-
sloot bij de bovenste opvullingsfase in doorsnede
ab. Door de hoge tijdsdruk en het ver gevorderd
werfstadium kon het verder grachtverloop in door-
snede niet meer achterhaald worden. Het kan daar-
mee dus niet worden uitgesloten dat deze verdie-
ping wel tot de grachtstructuur behoorde doch
slechts een plaatselijk of herhaald (paalgaten?)
patroon vormt. Uit de gracht kwamen weinig
vondsten aan het licht. Slechts enkele fragmenten
van nagels en wat sterk gefragmenteerd, vrij gevormd
en licht gedraaid aardewerk laten een datering in de
Romeinse tijd toe.

2.4 LOSSE PAALGATEN

Verspreid over het terrein werden enkele paal-
gaten opgemerkt. Ze stonden geïsoleerd en geen
enkel exemplaar kon tot een constructie terugge-
voerd worden. Hun opbouw, vulling en enkele
schaarse scherfjes handgevormd aardewerk laten
over hun Gallo-Romeinsee oorsprong weinig twijfel
bestaan.

3 Het archeologisch materiaal

Het archeologisch materiaal uit de gebouwzone
van Leischoot is uitermate schaars (35 scherven) en
bovendien sterk gefragmenteerd, een enkele scherf

niet te na gesproken. Niettemin kunnen enkele
kenmerken van het kleine ensemble weerhouden
worden. Zo valt het het op dat 32 van 35 scherven
tot de handgevormde groep behoren (bv. fig. 6:
1-3, 5). Het gaat om aardewerk dat matig hard
werd gebakken en vervaardigd werd uit een grof
gestructureerde klei, verschraald met potgruis. Ver-
siering is slechts op enkele stukken aangebracht.
Het betreft vingertopindrukken op randen van
kookpotten en fijne ingegladde lijntjes op een wand
van een kookpot uit gebouw 2 (OWL/1997/28)
(fig. 6: 5). Slechts één scherfje kruikwaar in geel
zandig baksel (OWL/1997/1: geb. 1, nokpaal),
één randscherf van een kookpot in grijs, gedraaid
aardewerk en één wandscherf van een fijnwandige
terra nigrabeker (OWL/1997/15: geb. 2, wandpaal)
(fig. 6: 4) en behoren niet tot de categorie van het
vrij gevormd aardewerk.

Vormelijk behoren alle herkende randvormen
tot kookpotten. Het betreft telkens randscherfjes
van kookpotten met eenvoudig naar buiten gebo-
gen rand, al of niet voorzien van vingertopindruk-
ken. De randscherf in reducerend gebakken
gedraaid aardewerk bezit een ander randprofiel.
Het wordt getypeerd door een (deel van een) dek-
selgeul. Dit mogelijk sikkelvormig randprofiel
brak echter af op de aanzet naar de hals toe, zodat
een exacte vormbepaling niet echt zeker is. Indien
de scherf tot dergelijke kookpotten behoort
dan kunnen verschillende parallellen aangehaald
worden die een datering in de 2e eeuw staven5.
Technisch wordt dit stuk gekenmerkt door de goed
gezuiverde, fijne en zandige klei die hard werd
gebakken. De pot werd snel gedraaid. Het enkele
wandscherfje in terra nigra tenslotte is fijnwandig
en werd gemaakt uit een fijne mica-rijke klei. Het
oppervlak is glanzend zwart gepolijst. Het wand-
scherfje vertoont een scherpe knik. Typologisch kan
dit fragment toegewezen worden aan de typische
biconische bekers in terra nigra (Deru P54-56) die
vooral tijdens de Flavische tijd en de eerste helft
van de 2e eeuw populair waren6.
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Het schaarse vondstenmateriaal laat geen nauw-
keurige datering toe. Globaal genomen dienen de
gebouwen geplaatst te worden in een tijdvak dat
zich uitstrekt van het begin van de Flavische tijd
tot het midden van de tweede helft van de 2e eeuw.

4 Besluit

De gebouwen, enkele losse paalsporen en de
gracht die verspreid over een lengte van 150 m aan
het licht kwamen in Leischoot, staan duidelijk niet
op zich alleen. Het geordend voorkomen volgens
oost-west oriëntatie van twee gebouwen in dezelfde
bouwtraditie, wijst op zich reeds op een gestructu-
reerd geheel waar de bewuste gebouwen deel van
uit maken. Door de lukrake doorsnede die de pipe-
line biedt, kan op zich moeilijk nagegaan worden
welke onderdelen of plaatsen binnen een in cultuur
gebracht landschap werden aangesneden. Specifiek
voor Leischoot werd er echter heel wat nieuwe
informatie ingewonnen dankzij de luchtfotografie
en de daarop volgende veldprospecties. Door de
volharding van luchtfotograaf J. Semey werd en
wordt de zone immers verder vanuit archeologisch
objectief gevolgd vanuit de lucht. Dit leidde reeds
tot de registratie van verschillende anomalieën in
de groei van gewassen. Ze kunnen als een uitge-
strekte kuilenzone geïnterpreteerd worden. Deze
zone die in de gewassen een intense menselijke
bodemingreep verraadt, sluit onmiddellijk op
de onderzochte gebouwzone aan. Veldprospectie
bracht verschillende fragmenten van Romeins
aardewerk aan het licht, samen met enkele stukken
van tegulae en imbrices. De luchtopnamen tonen

bovendien het bestaan van een aarden wegtracé aan,
dat de site van oost naar west doorkruist. Een
gracht lijkt de site te omgeven. Het is dan ook
waarschijnlijk dat bij de opvolging van de aardgas-
leiding een randzone van een veel ruimere neder-
zetting aan het licht kwam. De nederzettingskern
situeert zich zuidelijk doch vlakbij de opgegraven
zone. Logischerwijze dringt zich dan ook een pre-
ventieve opgraving op bij de bouw van eventuele
nieuwe aardgasleidingen, parallel aan de VTN-lijn.

A Roman settlement at Oostwinkel-Leischoot
(Zomergem, prov. of East-Flanders)

The Roman period settlement at Oostwinkel
was found on a sandy ridge, at the base of the
tertiary clayish deposit of the cuesta Oedelem-
Zomergem. A cemetery was excavated in its imme-
diate vicinity. The settlement structures consisted of
two (timber) outbuildings, some postholes without
further configuration, and a ditch. The buildings
were orientated east-west and each show a charac-
teristic configuration with one heavy ridge-post at
each short side, and heavy posts in the long sides.
The largest construction was one-aisled and had
evidence for a cellar. This type of wooden construc-
tion seems to be typical for Northern Flanders. The
type has been documented in Bruges, Zomergem,
Merelbeke etc. The few pottery sherds found in the
postholes date the site to the Flavian period or
the (first half of the) 2nd century. Fieldwalking
and aerial photography revealed the excavated area
to be a part of a larger rural settlement extending
further south along a trackway.
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1 Situering

Het Gallo-Romeins grafveld Oostwinkel-Lei-
schoot bevindt zich ca. 200 m ten oosten van de
Gallo-Romeinse gebouwzone van Leischoot (fig. 1).
Topografisch wordt de site gekenmerkt door de

ligging op een droge zandgrond, op een hoogte van
10 m. De graven zelf bevonden zich oorspronkelijk
op een micro-rug; getuige het meer ontbreken van
podzolresten in de zone rond de graven dan in de
onmiddellijke omgeving. Door terreinegalisatie is
er van deze kleine verhevenheid echter niets meer
waarneembaar in het landschap (infra). De site
bevindt zich overigens in het ruimere kader van een
zandige opduiking die gelegen is ten noordoosten
van de hogere kleirijke cuesta en die ten oosten en
noorden wordt omgeven door de brede vallei van
de Diepenbeek. Ten westen bevond zich de Gallo-
Romeinse nederzetting Leischoot.

De groep percelen waar de site op gelegen is,
maakte eerder deel uit van een groot gebied dat aan
ruilverkaveling werd onderworpen en zich o.a. op
het grondgebied van Oostwinkel en Adegem
bevond. Vanuit landbouwkundig oogpunt werd
het geheel van alle micro-topografische accenten
ontdaan en werd de oude kaveldeling door een
nieuwe, strakkere opdeling in grotere blokken
vervangen. Het spreekt voor zich dat deze maat-
regel ingrijpende veranderingen uitoefende op de
site. Het dichten van een kavelsloot die de site al
door zijn aanleg havende en de egalisatie van het
terrein lieten sporen in de bodem na. De indruk-
ken van kamrupsen van bulldozers werden her en
der verspreid over de vindplaats tot in het natuur-
lijke zand aangetroffen. De graven zelf waren
slechts zeer ondiep meer bewaard. Van graf 11
restte bijvoorbeeld enkel maar de onderste helft van
een beker die oorspronkelijk in een kuiltje onder
het graf werd bijgezet. Misschien werden deze gra-
ven door hun intentioneel ondiepe depositie of
door eerdere erosieve activiteiten zwaar gehavend.
Maar in elk geval werd toch van de oorspronkelijke
kleine microrug het laatste restant weggeduwd
door de ruilverkaveling. Het kan dan ook niet
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uitgesloten worden dat het oorspronkelijke aantal
graven veel hoger lag en dat heel wat bijzettingen
vrij recent verdwenen.

De vondsten uit het grafveld worden bewaard
in het Provinciaal Archeologisch Museum, site
Velzeke. Deze instelling stond ook in voor de
conservatie- en restauratiekosten.

2 Archeologische sporen: het Gallo-Romeins
grafveld

2.1 ALGEMENE STRUCTUUR (fig. 2)

De archeologische sporen strekten zich uit in
een zone van 50 m lang. Enkel het zuidelijk deel
van de sleuf bevatte structuren met archeologische
betekenis. Het betrof zestien Gallo-Romeinse
brandrestengraven die verspreid over het areaal
werden aangelegd. Opvallend was de aanwezigheid
van twee grafmonumenten. Ze werden elk geken-
merkt door een vierhoekige grachtconfiguratie met
onderbreking. Zonder dat van een duidelijke struc-
turering gewag kan gemaakt worden, valt het toch
op dat de meerderheid van de bijzettingen in de
onmiddellijke buurt van de twee grafmonumenten
geconcentreerd waren.

2.2 GRAFMONUMENTEN

2.2.1 Grafmonument 1 (fig. 3)

Grafmonument 1 (OWL2-1997-13) bestond
uit een vierhoekige grachtconfiguratie en had een
omvang van ca. 8 m op 8 m. Deze structuur werd
noord-zuid, oost-west georiënteerd. De gracht werd
in het midden van de zuidelijke zijde intentioneel
onderbroken waardoor een toegang werd gecreëerd.
Centraal binnen de omgeven zone en voor de
ingang van het monument bevonden zich twee

brandrestengraven (OWL2-1997-14 & 15, infra).
De richting van de gracht aan noordelijke zijde
loopt vreemd genoeg niet parallel met de zuidelijke
zijde maar volgens noordwest-zuidoost richting.
De reden voor de afwijking blijft onbekend aange-
zien er ten noorden van monument 1 geen andere
structuren werden aangetroffen die een basis voor
deze afwijking zouden kunnen vormen. De gracht
was tussen 50 cm en 60 cm breed bewaard. Het
profiel kenmerkte zich door een U-vorm met een
maximale bewaarde diepte van 36 cm en een mini-
male bewaarde diepte van 20 cm Aan beide zijden
van de ingang werd de gracht het diepst uitgegra-
ven. Door de druk van de werken kon het monu-
ment slechts in 7 dwarsdoorsneden onderzocht
worden en waren kruisdoorsneden niet meer haal-
baar. Wel werd bij het snel leeghalen van de gracht
vlak voor de doortocht van de werftrein vastgesteld
dat niet alleen de zone aan beide zijden van de
ingang maar ook de hoeken en de middelste
punten van de zijden dieper werden uitgegraven
dan de rest van de gracht. Sporen van eventuele
palen werden echter niet aangetroffen.

De stratigrafische opbouw van de gracht was
gelijkaardig voor het hele monument en werd
gekenmerkt door een driefasige opvulling. De oud-
ste sedimentatie bestond uit een 10 cm dikke
homogene lens bleekbruin tot geel-grijs zand (her-
werkte C-horizont). Uit de doorsneden blijkt dat
deze laag een asymetrische positie in de gracht-
vulling innam en steeds vanuit de buitenzijde van
het grafmonument in de gracht terecht kwam. Het
pakket rustte op de bodem van de gracht en was
soms moeilijk van de natuurlijke moederbodem te
onderscheiden. Sporen van stabilisatie, inspoeling
of vegetatie waren er niet in te herkennen. Deze
laag werd op haar beurt afgedekt door een dunner
pakket homogeen wit zand. Dit stuifzand of
verzette E-horizont werd enkel ten oosten van
de ingang niet gevonden. De dikte van deze zand-
laag varieert van 4 tot 8 cm. De positie van dit

136

W. DE CLERCQ

2 Grondplan van het grafveld.
Plan from the cemetery.



137

3 Grafmonument 1.
Funeral monument 1.

Een Gallo-Romeins grafveld uit de 1ste eeuw te Oostwinkel-Leischoot



pakket is asymetrisch ten opzichte van de oor-
spronkelijke grachtvorm. De oorzaak hiervan is in
eerste instantie te zoeken in de vorm van de oud-
ste sedimentatie die de gracht vanuit één zijde
opvulde. Uit de vorm van de witte zandlens kan
niet met zekerheid een opvullingsrichting weer-
houden worden. De derde en jongste opvullingsfase
was onregelmatiger van vorm in doorsnede en
wordt gekenmerkt door een zwartbruine humeuze
zandige sedimentatie. Vooral aan de westzijde van
het monument was de gracht minder diep en reeds
goed opgevuld door de twee eerdere opvullings-
fasen, waardoor deze laag slechts beperkt bleef tot
een 20 cm brede en 6 cm diepe zone. Enkele hout-
skoolbrokjes en wat kleine verweerde potscherfjes
van Romeins aardewerk werden in deze laag aan-
getroffen. De oostelijke zijde van het monument 1
werd verstoord door een bijna 5 m brede kavelsloot
met noordoost-zuidwest richting. Deze structuur
kan qua oorsprong in de post-middeleeuwen geda-
teerd worden. De laatste resten ervan werden in het
kader van de ruilverkaveling gedempt.

De vaststelling dat de oudste opvullingsfase
bestaat uit verzette C-horizont die systematisch
vanuit de buitenzijde van de gracht terug erin
terecht kwam, maakt het zeer aannemelijk dat er
zich een wal bevond aan de buitenzijde van het
monument en parallel met de grachten. De wal
bestond wellicht uit de grond die door de aanleg
van de gracht was vrijgekomen. Door het feit dat
dit zand terug in de gracht terecht kwam en er een
sterk homogeen karakter vertoonde, is het heel
waarschijnlijk dat er zich nog weinig of geen vege-
tatie op de wal bevond toen de grond ervan terug
in de gracht terecht kwam. In de onderste gracht-
fase was van enige inwerking van water (fijne
sedimentatielensjes, oxido-reductieprocessen, vege-
tatiebandjes) overigens ook geen spoor te vinden.
We vermoeden dan ook dat deze eerste opvulling
vrij snel na de aanleg van het monument gebeurde,
op een moment toen zowel wal als gracht nog niet
door vegetatie werden gestabiliseerd. De wijze
waarop (aanhoudende regen, hevige wind) is niet
helemaal duidelijk maar het kan ook niet worden
uitgesloten dat dit intentioneel door menselijk han-
delen gebeurde, een gegeven dat reeds eerder op
min of meer gelijkwaardige wijze werd vastgesteld
bij religieuze monumenten uit de IJzertijd2. Vrij
snel na deze eerste fase kwam wit zand terecht in
de gracht. Ook dit zand valt op door zijn homo-
geen karakter en ook hier kan de vaststelling van
een snelle opvulling gemaakt worden. Het is min-
der duidelijk uit welke overheersende richting die
opvulling gebeurde en of natuurlijke en/of mense-
lijke factoren hierin een rol speelden. De laatste
vaststelbare sedimentatie bestaat uit een zeer
humeuze laag, wat er mogelijk op wijst dat de
opvulling hier een veel geleidelijker proces was
waarbij vegetatie een mogelijkheid kreeg om te ont-
wikkelen in de gracht die langzaam opgevuld
geraakte.

2.2.2 Grafmonument 2 (fig. 4)

Het tweede grafmonument werd parallel en aan
de zuidwestelijke zijde van monument 1 aangelegd.
In tegenstelling tot monument 1 betreft het hier
wel een vierkante omheining, zei het met kleinere
afmetingen (6 m op 6 m). Ook hier bevond er zich
een ingang aan de zuidelijke zijde. Het graf
(OWL/2/1997/17) dat in dit monument werd aan-
gelegd, bevond zich excentrisch ten opzichte van
de omgevende structuur en was slecht bewaard.
Bovendien was niet alleen de omheining van
monument 2 minder diep uitgegraven, ook het graf
dat er zich in bevond was zeer ondiep. Enkel de
onderste verdieping waar een grafgift in gedepo-
neerd werd, bleef bewaard. Het lijkt er dan ook
sterk op dat het geheel van deze grafstructuur min-
der diep werd aangelegd dan dat bij het eerste
monument het geval was, waardoor slechts de
onderste delen van gracht en graf voor archeolo-
gisch onderzoek beschikbaar bleven.

Opvallend is wel dat de gracht uit monument
2 duidelijke onderbrekingen vertoonde. Zo was er
slechts aan beide zijden van de ingang, op de
hoeken en in de middelste punten van de zijden
een uitgraving zichtbaar. In doorsnede varieerde de
diepte van maximaal 32 cm tot minimaal 8 cm met
een gemiddelde rond 20 cm. De opvulling bestond
uit homogeen grijs tot bleekgrijs humeus zand.
Aanvankelijk werd vermoed dat er zich in de
uitgravingen palen hadden bevonden. In geen
enkele doorsnede kon hiervan echter een overtui-
gende aanduiding worden gevonden, ook niet in
de hoeken waar een duidelijker onderscheid tussen
paal en paalkuil werd verwacht. Ook in het beter
bewaard monument 1 werd de intentionele verdie-
ping van de hoeken en de middelste punten van
zijden vastgesteld al was dat minder uitgesproken.
Palen werden er echter ook in deze greppelstructuur
niet teruggevonden. Anderzijds is het natuurlijk
niet uit te sluiten dat de palen ooit intentioneel
werden verwijderd. Het voorkomen van palen-
zettingen in of nabij grafmonumenten is immers
zeker geen onbekend gegeven in de Zuid-Neder-
landse en Kempische grafvelden3.

2.3 GRAVEN (fig.5-6)

Bij de analyse van de graven wordt per graf een
overzicht geboden van de belangrijkste kenmerken.
Daarin komen achtereenvolgens vorm, afmetingen,
samenstelling van de lagen en grafinhoud aan
bod4. Een globale synthese en discussie over het
depositiegebruik, de aard van de bijgaven en de
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2 Langohr & Fechner 1993.
3 Gerritsen 2003; Verhaert et al. 2001/2002.
4 De grafgiften werden gerestaureerd in opdracht van het provinciaal archeologisch museum
(PAM) site Velzeke en worden daar bewaard.
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4 Grafmonument 2.
Funeral Monument 2.
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5 Plannen en doorsneden van de graven.
Plans and sections from the graves.



chronologie volgt bij de algemene beschouwingen
op het einde van deze bijdrage. Alle graven zijn van
het type van de brandrestengraven, een bijzettings-
wijze waarbij de resten van de brandstapel samen
met (een deel van) de verbrande beenderen van de
overledene in een kuil werd gedeponeerd. Eén of
meerdere, al of niet verbrande bijgaven werden in
een aparte nis naast of onder het graf of bij de
brandstapelresten toegevoegd.

Graf OWL2/1997/1

Vorm
Slechts gedeeltelijk bewaard graf. De westelijke
helft van het graf werd door een kavelsloot vernield.
Wellicht rechthoekige of vierkante kuil; minimaal
90 x 110 cm. In doorsnede komvormig. Een maxi-
maal 20 cm dik houtskoolrijk pakket (brandstapel-
resten) werd door een donkergrijze houtskoolhou-
dende en humeuze laag afgedekt (dichtwerpen
grafkuil). Sterke bioturbatie die mogelijk in ver-
band te brengen is met de nabijgelegen kavelsloot.
Er werden behoudens enkele uiterst kleine stipjes
verbrand bot, geen menselijke (of dierlijke) crema-
tieresten teruggevonden.

Inhoud
Een sterk gefragmenteerd en verbrand bodemfrag-
ment van een dunwandige beker in terra nigra werd
in het houtskoolpakket aangetroffen. Het stuk
dateert wellicht uit de flavische tijd of uit de (eer-
ste helft van de) 2e eeuw.

Graf OWL2/1997/2

Vorm
Rechthoekig graf, 130 cm lang, 90 cm breed, met
noord-zuid oriëntatie. In doorsnede komvormig
uitgegraven. Drieledige opvulling van de grafkuil
met onderaan een maximaal 8 cm dikke bleekgrijze
zandlaag. Deze werd afgedekt door een maximaal
22 cm dik houtskoolrijk pakket (brandstapel-
resten). De laatste opvulling bestond uit grijs
humeus zand met houtskool en kan als dichtwer-
ping worden aanzien. Sterke bioturbatie. Er werd
geen verbrand bot aangetroffen.

Inhoud
Behoudens enkele sterk verweerde handgevormde
scherfjes uit de dichtwerpingsfase, werden slechts
enkele fragmenten van ijzeren nagels in het pakket
van de brandstapelresten aangetroffen.

Graf OWL2/1997/3

Vorm
Zeer ondiep bewaard graf, bijna vierkant, afgeronde
hoeken (82 x 91 cm). In doorsnede komvormig

profiel opgevuld met een homogene zeer sterk
houtskoolrijk pakket brandstapelresten. Maximaal
bewaarde diepte: 14 cm. Enkele zeer kleine stipjes
verbrand bot werden tussen de houtskoolbrokken
gevonden.

Inhoud
Er werden enkele kleine scherfjes verbrande kruik-
waar tussen de brandstapelresten aangetroffen.
Wegens hun grote broosheid konden ze niet
gerecupereerd worden.

Graf OWL2/1997/4

Vorm
Rechthoekig graf met noordwest-zuidoost oriën-
tatie (80 x 140 cm). Het oostelijk deel van het
graf werd verstoord door een 8 cm dik bulldozer-
spoor. In doorsnede werd het graf gekenmerkt
door vrij steile wanden en een vlakke bodem
(18 cm diep ) met een plaatselijke verdieping (tot
26 cm diep). Op de bodem van het graf werd het
gemiddeld 10 cm dik pakket brandstapelresten
gedeponeerd. Een maximaal 8 cm dikke laag grijs
humeus zand dekt dit pakket af. Door het dicht-
werpen van de grafkuil en de inzakking van de
brandstapelresten verkreeg de onderste laag de
typische lensvormig structuur. Enkele kleine
stipjes verbrand bot werden in de houtskoolrijke
laag aangetroffen.

Inhoud
Er werden slechts enkele stukjes van ijzeren nagels
in het houtskoolpakket gevonden.

Graf OWL2/1997/5

Vorm
Onregelmatig gevormd graf (50 x 65 x 75 cm).
bestaande uit een min of meer vierkante kern en
een uitbreiding naar het noordwesten toe. De
lengte-as van deze bijzetting verloopt in noordwest-
zuidoostelijke richting. In doorsnede golvende
bodem, maximaal 8 cm diep bewaard. De opvul-
ling bestond bijna volledig uit houtskool. Er werd
geen verbrand bot aangetroffen.

Inhoud (fig. 6: “graf 5”)
In de uitbreiding bevond zich een onverbrand potje
in handgevormd aardewerk (fig. 7). Het werd in de
laag met brandstapelresten gedeponeerd. Vormelijk
wordt dit stuk gekenmerkt door een bolrond
lichaam en een naar buiten gebogen rand met
verdikte lip, voorzien van vingertopindrukken. Het
stuk werd vervaardigd uit een matig hard gebakken
grof gestructureerde klei, verschraald met potgruis.
Vormelijk kan het stuk in de eerste drie eeuwen
van onze jaartelling gedateerd worden, zonder dat
een verdere verfijning mogelijk is.
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6 Vondsten uit de graven.
Grave goods.



Graf OWL2/1997/6

Vorm
Min of meer rechthoekig graf met zuidwest-noord-
oost oriëntatie. Uitbreiding naar het zuidoosten toe
(60 x 80 x 90 cm). In doorsnede komvormig pro-
fiel, volledig opgevuld met een sterk houtskool-
houdende laag (brandstapelresten).

Inhoud
Met uitzondering van enkele fragmenten van ijze-
ren nagels werden in het pakket brandstapelresten
geen andere vondsten (zoals bv. fragmenten van bot
of aardewerk) aangetroffen.

Graf OWL2/1997/7

Vorm
Rechthoekig graf (60 x 150 cm) met noord-zuid
oriëntatie. In doorsnede komvormig en opgevuld
met brandstapelresten bestaande uit zeer sterk
houtskoolhoudend zand en enkele sterk verspreide
stipjes verbrand bot. Een bijna vierkante kuil (50 x
40 cm) van 25 cm diep werd onder de grafkuil aan-
gelegd. Twee potten en een vermoedelijk fragment
van een ijzeren scheermes werden erin geplaatst. De
stukken bevonden zich in grijs humeus en houts-
koolhoudend zand.
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5 Thoen & Van Doorselaer 1980, 38:6.
6 Roosens & Lux 1970.
7 Plumier 1986, 35: 6.
8 De Laet et al. 1972, 49.
9 Vondsten gerepertorieerd in het kader van een lopend onderzoek naar het handgemaakte
aardewerk in de civitas Menapiorum, gevoerd door de auteur.
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7 Handgemaakt potje uit graf 5.
Hand-made pot from grave 5.

8 Dubbelconische beker in terra nigra uit graf 7.
Double-conical beaker in terra nigra (Belgic Pot-
tery) from grave 7.

Inhoud (fig. 6: “graf 7”)
- Volledige beker in terra nigra (fig. 8). De beker
bevond zich rechtop in de kuil, met de opening
naar boven toe. Het betreft een biconische dun-
wandige beker, vervaardigd uit een fijne, mica-rijke
klei. Het oppervlak werd glanzend zwart gepolijst.
Typologisch kan het stuk als een beker van het type
Holwerda 26d; Deru P56 omschreven worden, een
vorm die vooral in horizons 6 tot en met 8 thuis
hoort, dit is tussen 65/70 en 150 AD. Gelijkaardige
stukken kwamen in grafcontext o.a. te voorschijn
in Emelgem5 en in de tumuli van Eben Emael /
Kanne6 en Bois-de-Buis7. In het grafveld van Blicquy
komen dergelijke stukken nog voor in contexten
uit de eerste helft van de 2e eeuw8.
- Volledige kookpot in handgevormd aardewerk
(fig. 9). Rond lichaam, goed afgezette bodem, korte
opstaande hals en naar buiten geknikte rand. De
lip werd met dicht op elkaar aangebrachte vinger-
topindrukken versierd. Hard gebakken grof
gestructureerde klei met potgruis-magering. De
kookpot bevond zich rechtop in de kuil, met de
opening naar onderen toe. Er werden geen resten
van beroeting of andere gebruikssporen opgemerkt.
De kookpotvorm met eenvoudig naar buiten
omgeslagen rand en versierd met vingertopindruk-
ken op de lip is één van meest courante ceramiek-
vormen in de regio tijdens de eerste drie eeuwen
van de jaartelling. In de onmiddellijke buurt van
Oostwinkel zijn voorbeelden bekend uit Zomer-
gem, Merendree, Adegem, Maldegem, Knesselare
en Ursel9. Ze kwamen voor in contexten die



dateren uit de flavische tijd, uit de 2e en uit de 3e
eeuw.
- Een zeer sterk verweerd dunwandig stuk ijzer met
driehoekige vorm werd tussen de twee potten aan-
getroffen (niet afgebeeld). Het betreft mogelijk het
restant van een scheermes. De uiterst sterke corro-
sie maakte een recuperatie onmogelijk.

Graf OWL2/1997/8

Vorm
Uiterst ondiep bewaard graf (maximaal 7 cm diep
bewaard). Een ronde structuur (diameter 25 cm)
met komvormig profiel en opgevuld met bijna pure
houtskool en een enkele stip verband bot vormde
het enig restant van een brandrestengraf dat gro-
tendeels weggeërodeerd is.

Inhoud
Er werden geen vondsten in dit graf aangetroffen.

Graf OWL2/1997/9

Vorm
Rechthoekig graf (53 x 107 cm) met noord-zuid
oriëntatie. Komvormige doorsnede (maximaal 18 cm
dik) met in de zuidelijke helft brandstapelresten
bestaande uit bijna pure houtskool en in het

noordelijk deel grijs humeus zand met wat houts-
kool. Er werden geen resten van verbrand bot opge-
merkt. In een ronde verdieping van ca. 40 cm
doormeter en 27 cm diep werden onder de brand-
stapelresten drie recipiënten als bijgaven gedepo-
neerd. Een beker in terra nigra en een klein hand-
gevormd kommetje werden door een omgekeerd
geplaatst bord in handgevormd aardewerk afgedekt.

Inhoud (fig. 6: “graf 9”)
- Beker in dunwandige terra nigra. Dit stuk werd
reeds in de tijd beschadigd. Het werd vervaardigd
uit een fijn gestructureerde mica-rijke klei. Het
oppervlak werd glanzend donkergrijs gepolijst. De
vorm hoort typologisch tot de types Holwerda 27c
en Deru P49. Alhoewel deze bekers vooral in con-
texten uit het midden en de tweede helft van de
1ste eeuw voorkomen10, zijn ze verre van zeldzaam
in nederzettingscontexten uit de eerste helft en het
midden van de 2e eeuw11.
- Kommetje in handgevormd aardewerk. Matig
hard gebakken, grof gestructureerde klei, verschraald
met potgruis. Effen oppervlak. Naar binnen
gebogen wand en rand. Lip licht naar buiten toe
geprofileerd waardoor een kleine dekselgeul ont-
staat12.
- Bord in handgevormd aardewerk (fig. 10). Matig
hard gebakken, grof gestructureerde klei, ver-
schraald met potgruis. Glanzend gepolijst aan
binnen- en buitenzijde. Goed afgezette bodem.
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10 Deru 1996, 127.
11 Vooralsnog ongepubliceerde informatie uit opgravingen te Velzeke-Kwakkel en Merendree-
Molenkouter.
12 Deze komvorm werd reeds enkele malen aangetroffen bij veldprospectie op Gallo-Romeinse
vindplaatsen in het Meetjesland. Niet gepubliceerde informatie auteur.
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9 Handgemaakte (kook)pot uit graf 7.
Hand-made (cooking-) pot from grave 7.

10 Handgemaakt bord uit graf 9.
Hand-made dish from grave 9.



Naar buiten uitstaande wand, iets vertikaler en spits
toelopend naar de rand toe. De wand van het bord
is plaatselijk afgeschilferd. Vergelijkingen voor dit
bordtype werden ondermeer gevonden in de Leie-
Schelde regio waar het type voorkomt in contexten
uit de 1ste en de 2e eeuw13.

Graf OWL2/1997/11

Vorm
Zeer ondiep bewaard graf. Ovale structuur (32 x
40 cm) met komvormig profiel, opgevuld met
quasi pure houtskool (maximale diepte 21 cm). In
dit pakket werd een bodemfragment van een beker
in terra nigra aangetroffen. Het potlichaam kwam
reeds onmiddellijk na afgraving te voorschijn.
Ook van dit graf restte blijkbaar enkel maar het
onderste deel. Er werden geen botfragmenten aan-
getroffen.

Inhoud (fig. 6: “graf 11”)
- Enkele stukjes van nagels werden tussen de houts-
kool gevonden.
- Onderste helft van een beker in terra nigra, ver-
vaardigd uit fijn gestructureerde hard gebakken
mica-rijke klei. Glanzend grijs gepolijst oppervlak,
in banden versierd met een trilmesmotief. Sterke
wandprofilering. Typologisch hoort dit bodem-
fragment thuis bij het type Deru P29, ook wel
“gordelbeker” genoemd. Uit 1ste-eeuwse grafcon-
texten kunnen voorbeelden uit Noyelles-Godault14

en uit Baralle15 aangehaald worden. Volgens de
typologie van Deru, komt de gordelbeker voor
gedurende de volledige 1ste eeuw16.

Graf OWL2/1997/12

Vorm
Bijna rond graf (93 x 100 cm). In doorsnede zeer
onregelmatig profiel, opgevuld met grijs humeus
zand en wat houtskoolbrokjes. Maximaal bewaarde
diepte 18 cm. Een dun pakket sterk houtskool-
houdend zand (max. 6 cm) kwam in het zuid-
westelijke deel voor. Er werd geen bot aangetrof-
fen.

Inhoud
- Met uitzondering van enkele ijzeren nagels
werden er geen vondsten in dit graf aangetroffen.

Graf OWL2/1997/14

Vorm
Rechthoekig graf met oost-west richting waaraan
in het noorden een uitbreiding werd toegevoegd
(50 x 70 x 75 cm) gelegen in grafmonument 1,
vlakbij graf 15. In de uitbreiding bevond zich een
beker in terra nigra en een ijzeren scheermes.
Dit graf met in doorsnede een schuin uitgegraven

profiel (diepte maximaal 26 cm) was volledig met
brandstapelresten opgevuld. Tussen de houtskool
kwamen enkele zeer kleine stipjes verbrand bot
voor (enkele mm groot). Dit graf was samen met
graf OWL2/1197/15 binnen het door de gracht-
structuur omgeven areaal van monument 1 gele-
gen. Samen bevonden ze er zich centraal voor de
ingang.

Inhoud (fig. 6: “graf 14”)
- Beker in terra nigra. Slanke en dunwandige beker
uit zeer fijne, mica-rijke klei. Glanzend zwart
gepolijst oppervlak. Op de onderste helft van het
lichaam werden vier dubbele lijnen aangracht.
Vormelijk hoort deze vorm thuis bij het type
Holwerda 27c/d of Deru P48, een bekertype die
een sterke bloei kende in de Flavische tijd maar ook
nog in nederzettingscontexten uit de 2e eeuw voor-
komt (supra).

Graf OWL2/1997/15

Vorm
Vrij onregelmatig gevormd graf (ca. 40 cm x
100 cm) gelegen in grafmonument 1, vlakbij graf
14. In doorsnede asymetrisch komvormig profiel
(maximaal 10 cm diep), opgevuld met houtskool
en wat grijs humeus zand. Verspreide stipjes
verbrand bot. Samen met graf OWL2/1997/14 lag
dit graf centraal in monument 1. Geconcentreerd
in de brandstapelresten bevond zich een sterk
gefragmenteerde groep scherven, afkomstig van een
beker in terra nigra. Dit stuk werd door de tijd
heen reeds zwaar beschadigd en ook bij afgraving
van de teelaarde werd het verder gebroken.

Inhoud (fig. 6: “graf 15”)
- Sterk gefragmenteerde beker in terra nigra. Slanke
en dunwandige beker uit zeer fijne, mica-rijke klei.
Glanzend zwart gepolijst oppervlak. Typologisch
identiek aan de beker uit graf OWL2/1997/14.
- Driehoekig, dunwandig ijzeren scheermes. Op
één zijde werd een knopvormige verdikking aange-
bracht. Bij de restauratie kwam afdrukken van tex-
tiel aan het licht op het oppervlak van het mes17.
Ze bleven in de corrosie bewaard en duiden er op
dat dit mes wellicht in een doek gewikkeld werd
gedeponeerd. IJzeren of bronzen scheermessen wor-
den nu en dan in graven uit de late IJzertijd en de
vroege Romeinse tijd aangetroffen. Het is een feno-
meen dat in Zandig-Vlaanderen ondermeer gekend
is in Huise18 en in Sijsele (dit boek). De traditie
om dergelijke objecten aan de doden mee te geven
in hun graven, wortelt in de late IJzertijd. Vooral
vanaf de 1ste eeuw v.Chr. zijn er voorbeelden
gekend19. In sommige regio’s zijn scheermessen zelfs
bijna altijd aanwezig in graven uit de eerste helft
van de 1ste eeuw na Chr., terwijl ze ook nog in
graven uit de tweede helft van die eeuw voor-
komen, maar in duidelijk mindere mate20. In de
vroeg 1ste-eeuwse begraafplaats aan de King Harry
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13 Vermeulen 1992, 105.
14 Bastien & Demolon 1975.
15 Hosdez & Jacques 1989:
eerste helft 1ste eeuw.
16 Deru 1996, 115.
17 Bureau J. Kempkens, in
opdracht van het provinciaal
archeologisch museum site Vel-
zeke.
18 Bauters et al. 1997.
19 Haffner 1971, pl. 58.
20 Jacques & Rossignol 2001,
57.
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Lane in Verulamium komen scheermessen voor in
de eerste drie fasen, zijnde van de laat-Augusteïsch-
Tiberische tot in de Claudisch-Neronische tijd21.
Op het continent blijven ijzeren scheermessen
voorkomen in Romeinse graven tot in de tweede
helft van de 1ste eeuw. In brons komen ze ook later
voor22. Traditioneel worden graven met scheer-
messen als de bijzettingsplaatsen van mannen
beschouwd. Soms komen de objecten er samen met
zwaarden voor, maar anderzijds zijn ook associaties
met scharen en pincetten gekend23.

Graf OWL2/1997/16

Vorm
Rechthoekig graf met noordoost-zuidwest-oriënta-
tie (82 x 155 cm). In doorsnede gelijkmatig
hellende wanden en golvende bodem. Lensvormige
opbouw van twee lagen. Onderaan de brandsta-
pelrest bestaande uit houtskoolbrokken, wat nagels
en een half bekertje. Deze laag was maximaal
20 cm dik en door inzakking vertoonde ze een lens-
vormig uitzicht. Boven dit pakket werd een 10 cm
dik grijs humeus zandpakket geworpen. Het
vertegenwoordigt wellicht het dichtwerpen van de
kuil. Er werden sporadisch enkele kleine stipjes
verbrand bot aangetroffen.

Inhoud (fig. 6: “graf 14”)
- Klein bekertje in reducerend gebakken gedraaid
aardewerk (fig. 11). Een half bekertje met bolronde
buik, lange rechte hals en bolrond verdikte rand in
reducerend gebakken gedraaid aardewerk werd
tussen de brandstapelresten aangetroffen. Het stuk
is evenwel niet verbrand. Het werd vervaardigd uit
een matig hard gebakken sterk zandige klei.
Vormelijk hoort dit stuk thuis in de groep van het
Noord-Frans gewoon aardewerk, vroeger ook wel
Arras-waar genoemd. Technisch wijkt het stuk
echter fundamenteel af van de Franse prototypes.
Vermoedelijk betreft het een nabootsing van
Noord-Franse voorbeelden. Noord-Frans aardewerk
komt vanaf het midden van de 1ste eeuw voor in
noordelijk Zandig-Vlaanderen. Uit grafcontext zijn
gelijkaardige kleine bekertjes gekend in graven uit
de 1ste of de 2e eeuw in Avion24.

Graf OWL2/1997/17

Vorm
Ondiep bewaard restant van een graf. Ovale struc-
tuur (ca. 20 x 40 cm) waaronder in een aparte kuil-
vormige verdieping een kom werd gedeponeerd als
bijgave. In de kom bevonden zich twee ijzeren fibu-
lae. De brandstapelresten zijn als komvormige
inzakking met maximale diepte van 14 cm
bewaard. Er werd geen bot aangetroffen. Het graf
bevond zich excentrisch binnen de door monument
2 afgebakende zone.

Inhoud (fig. 6: “graf 17”)
- Bijna volledige handgevormde kom (fig. 12).
Handgevormde kom met goed afgezette schouder
en eenvoudig, naar buiten gebogen wand. Het
stuk werd matig hard gebakken. Het werd gemaakt
uit een grof gestructueerde met fijn potgruis
verschraalde klei. Het oppervlak werd gepolijst.
Het stuk is niet rond maar licht ovaal. Kommen
met licht geknikte schouder kwamen o.a. aan het
licht in het 1ste-eeuwse grafveld aan de Molenstraat
in Kortrijk25, in Emelgem26, in Beveren-Leie27 en
in enkele Flavische graven in Blicquy28. Vormelijk
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21 Stead & Rigby 1989, 104-
105.
22 Mariën 1971 & 1973.
23 Stead & Rigby 1989, 105.
24 Roger 1983, 252.
25 Leva & Coene 1969.
26 Thoen & Van Doorselaer
1980, Fig. 7, 45.
27 Rogge & Van Doorselaer
1976, 385.
28 De Laet et al. 1972, type V,
61-67.
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Wheel-thrown beaker from grave 16, imitation of the so-called “Arras-Ware”.

12 Handgemaakte kom uit graf 17.
Hand-made bowl from grave 17.



sluit het stuk aan bij kommen die tijdens de eind-
fase van de IJzertijd voorkomen29.
- Fragmentair bewaarde ijzeren fibula. Deze fibula
lag samen met een andere fibula in de hand-
gevormde kom. De mantelspeld bestaat uit een
beugel met rechthoekige doorsnede, opengewerkte
voet en uitgesproken hoekige (ongev. 90°) beugel-
knik. De spiraalveer bestaat uit zes windingen. Hij
is door midden van een “haak” aan het T-vormig
uiteinde (“vleugels”) van de beugel verbonden. Dit
type fibula blijkt vooral kenmerkend te zijn voor
de vroeg-Romeinse periode. Ondanks de zeer
scherpe beugelknik is het verwant aan mantel-
spelden van het type Nauheim en mantelspelden
uit de late La Tène in noord-Frankrijk30. In de
typologie van Riha31 hoort de vorm thuis bij het
type 2.2.3, te dateren in de periode augusteïsch -
midden 1ste eeuw32. Zeer sterk verwante fibulae -
en andere vroege ijzeren mantelspelden- zijn in
opvallende mate aanwezig op het grafveld van de
King Harry Lane in Verulamium, waar ze voor-
komen in fasen 1 tot en met 3, te weten de eerste
helft van de 1ste eeuw na Chr33. Het zijn de ijze-
ren equivalenten van het type Colchester III uit
koper-legering. De Britse stukken bezitten echter
een uitgesproken minder sterk geknikte beugel dan
de continentale exemplaren. Zeer sterk verwante
fibulae kwamen overigens aan het licht vlakbij
Oostwinkel in het in vogelvlucht 3,4 km ten W
gelegen grafveld van Ursel-Rozestraat34. Dit graf-
veld situeert zich op de overgang van de late IJzer-
tijd naar de Romeinse periode. De jongste graven
dateren er voor of in het midden van de 1ste eeuw.
In het even verderop grafveld van Ursel-Konijntje
(vanaf de Flavische tijd) ontbreken deze mantel-
spelden35. Volledig gelijkaardige ijzeren stukken
kwamen aan het licht in diverse nederzettings-
contexten in de vicus Velzeke. Ze dateren er even-
eens uit de eerste helft van de 1ste eeuw.36 Ook in
het vroeg-Romeinse grafveld van Wederath-Belgi-
num komen identieke ijzeren fibulae voor in heel
wat vroege graven37. Afwijkende ijzeren draadfibu-
lae met eenvoudiger spiraalveer maar wel met

scherpe beugelknik kwamen tevens aan het licht in
de inheems-Romeins begraafplaats van Plokrooi.
De auteurs dateren het bewuste graf in de vroeg-
Romeinse tijd38. Een sterk gelijkend ijzeren stuk
met hoekige beugelknik uit Wallendorf39 wordt
tevens in de vroeg-Romeinse tijd gedateerd.
- Fragmentair bewaarde ijzeren fibula. Deze fibula
lag samen met een andere fibula in de handge-
vormde kom. IJzeren mantelspeld bestaande uit een
platte beugel en onderdraadse spiraalveer uit vier
windingen. Driehoekig opengewerkte voet. Deze
mantelspeld hoort typologisch thuis bij de zgn.
Nauheim-fibulae en aanverwanten40. Dergelijke
mantespelden zijn ondermeer in het noorden van
Frankrijk goed gedocumenteerd41 en dateren essen-
tieel uit de late La Tène en het begin van de
Romeinse periode. In de begraafplaats Ursel-Roze-
straat, gedateerd in de overgang van de late IJzer-
tijd naar de vroeg-Romeinse tijd, komt het type
frequent voor42.

Graf OWL2/1997/29

Vorm
Rechthoekig graf met noord-zuid richting (111 x
173 cm). In doorsnede onregelmatig uitgegraven
profiel. De laag met brandstapelresten situuert zich
in de onderste helft van de grafkuil. Ze is maximaal
15 cm dik en wordt door een 8 cm dikke grijs-
humeuze laag afgedekt. In de brandstapelresten wer-
den enkele ijzeren nagels gevonden. Bot ontbreekt.

Inhoud
- Klein bodemfragment van een recipiënt in hand-
gevormd aardewerk (niet geïllustreerd).

3 Analyse

Bij de analyse van het grafveld Leischoot dient
de sterke mate van bodemerosie voor ogen gehou-
den te worden. Zowat alle graven werden immers
in meerdere of mindere mate aangetast. In
sommige gevallen was slechts het onderste restant
van de kuil met brandstapelresten bewaard, in
andere slechts de oorspronkelijk onder het graf
gedeponeerde bijgaven. Van heel wat bijzettingen
was het ook niet meer mogelijk om op betrouwbare
wijze de oorspronkelijke oriëntatie vast te stellen.
Het lijkt dan ook heel waarschijnlijk dat een deel
van het grafveld reeds voorgoed en totaal verdween
door actieve erosie door landbouw en landher-
verkavelingswerken sinds de postmiddeleeuwen.
Bovendien werd met de aanleg van de gasleiding
een lukrake doorsnede van het grafveld bekomen,
waardoor het moeilijk is om duidelijke uitspraken
te doen over de organisatie van het volledige graf-
veld. Ondanks deze beperkende vaststellingen
kunnen toch enkele algemene beschouwingen over
de chronologie, de depostiewijzen en de organisa-
tie en de opbouw van het grafveld gemaakt worden.
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29 Dergelijke kommen met zwak geknikt wandprofiel werden in de buurt van Oostwinkel aan-
getroffen bij noodonderzoek op het industrieterrein Aalter-Langevoorde. Ze bevonden er zich
een grachtstructuur die in de La Tène III-fase gedateerd kan worden (Opgraving Provincie Oost-
Vlaanderen en Instituut voor het Archeologisch Patrimonium; ongepubliceerde informatie).
30 Jacques & Rossignol 2001.
31 Vooral 1987.
32 Zie Riha 1987: catalogusnrs 1961-1965 en vooral 1962 in ijzer, identiek. Deze stukken wer-
den er ook in jonger gedateerde contexten aangetroffen maar residualiteit kan niet worden uit-
gesloten.
33 Stead & Rigby, 1989, 96-103; V14; Hawkes & Hull 1947.
34 Bourgeois et al. 1989: G25 & vooral G27.
35 Bungeneers et al. 1987.
36 Ongepubliceerde informatie, PAMZOV.
37 Cordie-Hackenberg & Haffner 1991; 1995.
38 Creemers & Van Impe 1992.
39 Kraube et al. 2000, Abb.11, 6.
40 Werner 1955; Striewe 1996.
41 Fleury 1986.
42 Bourgeois et al. 1989, G1, 2, 3, 12, 14, 20 en 44-45.
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3.1 DEPOSITIE EN RITUEEL

Het sterk gehavende karakter van het grafveld
laat weinig ruimte om de depositieprocessen en de
rituelen die aan het begraven van de brandresten
vooraf gingen, te reconstrueren. Van dit ongetwij-
feld complexe proces ontgaan overigens zelfs in
goed bewaarde grafvelden misschien wel de meeste
aspecten, en een nieuwe aanpak en vraagstelling
dringen zich op43. In het grafveld van Oostwinkel-
Leischoot werden de brandstapelresten steeds in een
eenvoudige kuil gedeponeerd die vervolgens terug
werd dichtgegooid. De klassieke lensvormige
opbouw van de lagen, die als het gevolg van het
inzakken van de brandstapelresten tot stand kwam
en zo kenmerkend is voor het type van de brand-
restengraven, werd slechts in enkele graven opge-
merkt. Bij de andere bijzettingen was vaak slechts
het onderste stukje van het brandrestenpakket
bewaard.

De gecremeerde menselijke resten vormen
zoals vaak de grote afwezige in Gallo-Romeinse
brandrestengraven in Zandig-Vlaanderen. Rede-
nen hiervoor zijn misschien te vinden in de té
zure bodem die een snelle ontbinding van de kalk
in de hand kan werken. Anderzijds kan misschien
ook één of meerdere gebeurtenissen in de ritus zelf
(crematietemperatuur; verbrijzeling, bewuste
selectie,…) aan de basis liggen voor het ontbre-
ken van menselijk bot. Slechts in enkele graven
kwam verbrand bot voor. Het ging telkens om
uiterst kleine en broze fragmentjes, niet groter dan
enkele millimeters.

Bijgaven zijn relatief goed vertegenwoordigd in
het grafveld Leischoot. In 8 van de 16 graven
werden volledige stukken aardewerk geplaatst. In
7 van deze 8 gevallen gebeurde dit in een verdie-
ping onder het eigenlijke graf; slechts in één geval
werd een potje tussen de brandstapelresten
gevoegd. Bovendien waren alle stukken onver-
brand. Ze vergezelden dus de dode niet op de
brandstapel zelf, wat niet uitsluit dat ze in de nabij-
heid stonden. De meeste bijgaven in aardewerk
behoren tot de categorie van het handgevormde
aardewerk. Zowel kommen, een bord, een kook-
pot en een klein potje werden meegegeven. Luxe-
ceramiek is vertegenwoordigd door bekers in terra
nigra. Slechts één stuk gewoon gedraaid aardewerk
werd aangetroffen. Opvallend is wel het voorko-
men van zeker één en mogelijk twee ijzeren scheer-
messen. Dit fenomeen wordt doorgaans als een
doorleving van pré-romeinse antecendenten
beschouwd (supra). De ijzeren fibulae die in een
graf werden aangetroffen sluiten bij deze oude tra-
ditie aan, Hoewel ook later in de Romeinse tijd
fibulae in graven werden meegegeven. De wijze
waarop het meegeven van grafgiften aan de dode
gebeurde, is in het algemeen vrij gevarieerd en
enkel uitgebreid onderzoek kan een mogelijke
systematiek achterhalen44.

De twee monumenten uit Leischoot wijzen
mogelijk op een afwijkende status van de over-
ledene die ze herbergen. Door de omheining wordt
immers een zone binnen het landschap afgebakend
en voor de dode(n) voorzien. De groepering van
graven rond de twee monumenten benadrukt de
centrale positie die de overledenen innamen in het
grafveld maar wellicht ook in de samenleving. In
monument 1 werden twee graven naast elkaar
aangelegd. Beide bijzettingen bevatten elk een
identieke beker in terra nigra. In één graf werd een
ijzeren scheermes toegevoegd. Hoewel doorslag-
gevende bewijzen ontbreken, is het heel aanneme-
lijk te veronderstellen dat hier twee nauw verwante
personen (man en vrouw?) samen werden begraven
in een speciaal voor hen voorzien areaal. Misschien
ging aan het bijzetten van de graven in monument
1 een ritueel vooraf waarbij een deel van de uitge-
graven bodem terug werd gestort in de oorspron-
kelijk uitgegraven gracht. Absolute zekerheid
hieromtrent is er echter niet.

3.2 CHRONOLOGIE

De chronologie van het grafveld Leischoot is
enerzijds gebaseerd op het aardewerk en anderzijds
op de metalen objecten. Oversnijdingen van gra-
ven werden niet vastgesteld en de gelijke oriëntatie
en nabijheid van beide monumenten laten op zich
reeds hun (gedeeltelijke) gelijktijdigheid vermoe-
den. Voor de datering van het aardewerk is voor-
alsnog het luxe-aardewerk en in mindere mate de
vrij gevormde ceramiek bepalend. Natuurlijk dient
rekening gehouden te worden met de terminus post
quem die deze datering oplevert; vaak zijn ensem-
bles van aardewerk uit funerair milieu immers chro-
nologisch conservatief45 en dient de globaliteit van
gegevens geanalyseerd te worden. Ook functioneel
dient men zich te hoeden voor té ver doorgedreven
interpretaties. Ceramiek in funerair milieu is
immers niet noodzakelijk een afspiegeling van het
spectrum van gebruiksaardewerk uit die tijd46 en is
in de eerste plaats materiaal voor en niet noodza-
kelijk van de dode47.

Op basis van de ijzeren en ceramische vondsten
blijkt de oudste fase uit de begraafplaats Leischoot
tot de eerste helft van de 1ste eeuw en misschien
zelfs rond het begin van die eeuw op te klimmen.
Tot deze horizont behoort het graf 17 waarin
enkele vroege ijzeren fibulae en een handgevormde
kom werden meegegeven aan de dode. Dit graf
bevond zich in grafmonument 2. Ten oosten van
dit monument werd in graf 11 een gordelbeker in
terra nigra aangetroffen. Ook dit object is gekend
uit vroeg-Romeinse contexten, hoewel het ook nog
later in de 1ste eeuw voorkomt. De ijzeren scheer-
messen uit graf 15 en misschien ook uit graf 7,
komen eveneens voor in de volledige 1ste eeuw,
ondanks het feit dat ze vooral kenmerkend zijn
voor de late IJzertijd en de vroeg-Romeinse
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De Groote et al. 1999/2000.
44 De Clercq 2000, 41-42,
Pearce 2001.
45 Tuffreau-Libre 2001.
46 Tuffreau-Libre 2001.
47 Pearce 1998, 62.
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periode. De biconische en bolronde bekers in terra
nigra uit graven 7, 9, 14 en 15 vertegenwoordigen
een volgende (ceramische) fase in het grafveld.
Ze komen immers slechts voor vanaf het midden
van de 1ste eeuw en blijven in gebruik tot in de
2e eeuw. De associatie van die bekers met zeker
één scheermes (graf 15) en mogelijk een tweede (in
graf 7) evenals de gelijktijdigheid binnen monu-
ment 1 van de graven 14 en 15 wijst er op dat hun
voorkomen tot de 1ste eeuw of misschien nog tot
de vroege 2e eeuw beperkt blijft in Leischoot. Het
kleine bekertje in gedraaid aardewerk dat Noord-
Franse vormen nabootst kan o.i. wellicht pas vanaf
de Flavische tijd worden gedateerd. De andere
vondsten laten geen verdere verfijning of bijkomende
fasering toe.

Samenvattend kan gesteld worden dat op basis
van de graven waarin bijgaven geplaatst werden, de
chronologie van het onderzochte deel van het
grafveld vrij homogeen is, waarbij de oudste fase
bestaande uit monument 2 met graf 17 opklimt tot
de eerste helft (mogelijk vroege) 1ste eeuw. Tot
dezelfde fase kan eventueel ook graf 11 gerekend
worden. Graven 7, 9, 14 en 15 en monument 1
zijn misschien iets jonger en kunnen vanaf het
midden van de 1ste eeuw tot op het einde van die
eeuw gedateerd worden. De andere graven waarin
(geen) bijgaven meegegeven werden, kunnen bij
deze dateringen aansluiten maar laten geen verdere
verfijning toe.

3.3 STRUCTUUR VAN HET GRAFVELD

Ten noorden van de geregistreerde graven kwa-
men in een ca. 7 m brede zone geen andere bijze-
tingen meer aan het licht. Ook ten oosten en
westen werden geen andere funeraire sporen meer
opgemerkt. De zuidelijke grens van het grafveld
werd echter zeker niet bereikt en is – voorlopig –
nog voor verder onderzoek of bewaring beschikbaar.
De graven kwamen verspreid in een zone van 50 m
lang voor. Het betrof een groep graven met vrij
losse verspreiding, zonder dat een ruimtelijke afba-
kening ten opzichte van het omgevende gebied kon
worden herkend. Wél werd door de aard van enkele
grafstructuren de funeraire bestemming van de
zone aangegeven. Immers, richtinggevend voor de
organisatie van het opgegraven deel het grafveld
waren de twee grafmonumenten, ieder bestaande
uit vierhoekige grachtenconfiguraties die gelijnd
volgens de hoofdwindrichtingen werden aangelegd.
Een ingang bevond zich in de zuidelijke zijde.
Beide monumenten omgaven graven. In het ene
monument lagen er twee centraal voor de ingang,
in het andere één excentrisch. In de onmiddellijke
buurt van de monumenten kwamen de meeste
andere graven voor. Minstens vier graven bezaten
dezelfde noord-zuid oriënatie als de grafmonu-
menten. Zeker drie hadden een afwijkende rich-
ting. Eén paalkuil (OWL/2/1197/10) fungeerde

misschien als aanduiding van één of meerdere gra-
ven, maar zekerheid hierover is er niet.

3.4 HET GRAFVELD IN EEN RUIMER KADER

Het plaatsen van dit grafveld in een ruimer
onderzoekskader is vrij moelijk vermits in Oost- en
West-Vlaanderen tot op vandaag relatief weinig graf-
velden (volledig) werden onderzocht, laat staan vol-
ledig gepubliceerd. Wél valt het op dat door het
grootschalige noodonderzoek dat sinds enkele jaren
gevoerd wordt, de kijk op de plaats die voor de
doden in het landschap werd voorzien, aan wijziging
onderhevig is. Immers, naast de klassieke grafvelden
waarbij vaak vele tientallen graven in een dichte
groep samen in een daartoe voorbestemde zone
werden aangelegd (bvb. Waasmunster-Pontrave,
Oudenburg, Sint-Denijs-Westrem), moet er steeds
meer worden rekening gehouden met kleine groep-
jes van bijzettingen of zelfs totaal geïsoleerde gra-
ven48. Deze laatste komen vaak voor in off-site
milieu of in randzone’s van nederzettingen. Dit
onderscheid tussen graf-veld en veld-graf kan wijzen
op welbepaalde sociale verhoudingen die tot uit-
drukking gebracht worden in een funeraire discre-
pantie. Anderzijds kan ook een sterk ritueel geladen
perceptie van het landschap een rol gespeeld heb-
ben, waarin bepaalde elementen zoals bv. de aanwe-
zigheid van een oudere begraafplaats of enkele ritu-
eel geladen ankerpunten in het landschap een aanzet
konden betekenen tot het begraven van een dode.

Het voorkomen van aarden grafmonumenten
is in de regio en in Zandig-Vlaanderen in het alge-
meen niet bepaald een veel voorkomend gegeven,
dit in tegenstelling tot Zuid-Nederland en de
Maas-Demer-Schelde-regio waar dit type van graf-
structuur en grafveld een ruimere verspreiding en
intensiteit kende49. In de grote begraafplaatsen van
Waasmunster-Pontrave en Sint-Denijs-Westrem
komen funeraire greppelstructuren zelfs niet voor
en ook bij talloze andere werfcontroles kwamen tot
op heden bijna geen vergelijkbare structuren aan
het licht. Uitzonderingen zijn de Gallo-Romeinse
funeraire aarden monumenten in Oudenburg50,
Brugge51 en Ursel52. Een monument uit Gent,
gedateerd in de IJzertijd53 kan op basis van het a-
typische handgemaakte materiaal even goed in de
Romeinse tijd gedateerd worden. De grachtstruc-
turen in Sijsele (dit boek) situeren zich in funerair
milieu doch wijken vormelijk sterk af van de
omgrachte monumenten.

In de Kempische zandgronden zijn naast vier-
kante ook ronde grachtmonumenten bekend. Bij
noodonderzoek in Poppel kwamen beide soorten
greppelstructuren voor. Ze dateren uit de 1ste en de
2e eeuw54.

Zowel de omvang als de vierkante of rechthoe-
kige vorm van de monumenten kan variëren. Zeer
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49 Gerritsen 2003, Hfdstk 4.2.
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opvallend is overigens dat alle tot op heden
gepubliceerde vierkante omgrachte structuren in
noordelijk Zandig-Vlaanderen gekenmerkt worden
door een ingang in het zuiden. Dit was zo bij beide
monumenten in Oostwinkel, maar ook in Ouden-
burg, Brugge en Ursel werd een zuidelijke toegang
geregistreerd. Het minder zeker gedateerd monu-
ment van Gent-Hoge Weg bezat eveneens een
zuidelijke toegang. Verder zijn er nog twee voor-
alsnog ongepubliceerde monumenten uit de regio
Brugge55. Ook deze exemplaren bezaten elk een
toegang in het zuiden. In hoeverre deze waarne-
ming een significant gegeven is bij Gallo-Romeinse
vierkante grafmonumenten in noordelijk Zandig-
Vlaanderen is voorlopig een onopgeloste vraag.
Daar is het beschikbaar staal aan monumenten
momenteel te klein voor. Hét is wel opvallend dat
alle acht tot op heden gekende voorbeelden het-
zelfde patroon opleveren. Het is dan ook een vast-
stelling die verdere aandacht verdient en misschien
kan wijzen op één of ander ritueel concept. Ander-
zijds werd in het Kempische grafveld te Poppel
geen overheersende voorkeur voor plaatsing van
ingangen in grafmonumenten opgemerkt56.

Het voorkomen van vierkante of rechthoekige
omgrachte zone’s met funerair en/of ritueel geladen
betekenis kan in noordelijk Zandig-Vlaanderen
overigens teruggevoerd worden tot de IJzertijd57.
De oudste tot op heden gekende voorbeelden stam-
men uit Destelbergen58, waar vierkante grafmonu-
menten uit de vroege IJzertijd (Ha C) werden
opgegraven. Religieuze monumenten uit de late
IJzertijd werden ondermeer in Kemzeke59 en in de
regio rond Oostwinkel in Ursel60, Knesselare61 en
Aalter62 opgegraven63.

4 Besluit

De Gallo-Romeinse begraafplaats Oostwinkel-
Leischoot bood na de kleinschalige opgravingen in
Ursel de kans om in het gebied tussen Gent en
Brugge een wat ruimer inzicht te krijgen in het
grafgebruik tijdens de 1ste eeuw van onze jaar-
telling in ruraal milieu. De twee grafmonumenten,
de brandrestengraven en hun bijgaven (fig. 13)
duiden op een maatschappij met sterke veranke-
ring in pré-Romeinse (funeraire) tradities. In
hoeverre er op lokaal vlak echter een verband
bestaat tussen de begraafplaats en de 250 m
verderop gelegen nederzettingssporen blijft een
open vraag. Gelijktijdigheid is mogelijk en aanne-
melijk, maar vooralsnog niet bewezen. Immers,
noch het grafveld, noch de nederzetting werden
volledig onderzocht. Dit brengt ons natuurlijk bij
één van de negatieve aspecten van lineaire opgra-
vingsprojecten: een hoge ruimtelijke variabiliteit in
de aard en de verspreiding van de sporen zonder
een duidelijk inzicht in de specifieke positie die
de opgegraven sporen innemen in het geheel.
Niettemin dient ook deze factor gerelativeerd te

worden. De opgravingen op de VTN-leiding waren
immers grootschaliger dan vele opgravingen ooit
waren in de regio’s die door de leiding werden
doorsneden. Het zijn projecten die vooral dankbaar
zijn om de regionale densiteit aan sites en hun
eventuele relatie tot bodemsoorten te evalueren,
maar ze zijn evenzeer van belang om een regionale
onderzoeksdynamiek op gang te brengen of om een
eerste inzicht te krijgen in zones die voorheen quasi
terra incognita waren, zoals bijvoorbeeld de regio
tussen Brugge en Gent.

A Roman period cemetery at Oostwinkel-
Leischoot (Zomergem, prov. of East-Flanders)

The Roman period cemetery at Oostwinkel was
found on a sandy ridge, at the base of the tertiary
clayish deposit of the cuesta Oedelem-Zomergem.
Settlement remains were found in its immediate
vicinity. The cemetery itself consisted of two funer-
ary monuments, in and around which sixteen buri-
als were arranged. The monuments consisted of a
quadrangular ditch configuration with an entrance
to the south. In the enclosed area one, and in the
other monument two, graves were found. In the
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58 De Laet et al. 1986, 22.
59 Bourgeois 1991.
60 Bourgeois et al. 1989.
61 Vermeulen & Hageman 1997, 29-33.
62 Bourgeois & Rommelaere 1991.
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en Creemers & Van Impe (1992).
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latter case, the graves each yielded a terra nigra (Bel-
gic) beaker. A razor was also found in one grave.
The other burials were arranged around the mon-
uments. These all contained funeral pyre remains
(mostly charcoal, some burnt bone and some burnt
grave goods). The grave goods were not burnt and
were deposited in or under the layer of pyre
remains. These goods consisted mainly of handmade

pottery, although some terra nigra beakers and
wheel thrown pottery was noticed. In one grave,
an iron fibula was found, in another a razor, which
seems to have originally been wrapped in cloth. All
the datable finds date this cemetery in the 1st cen-
tury AD. Both the type and content of the graves
point to the strong native nature of the society that
was buried here.
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1 Situering, werkomstandigheden en algemene
structuur

De site is gelegen op een zandrug, aan de
buitenbocht van een grote meander in het Schelde-
alluvium (fig. 1). De eerste sporen werden ontdekt

toen voorafgaandelijk aan de onderboring van de
weg N445 een werkput werd aangelegd die aan
weerszijden waren voorzien van bronbemaling.
Deze uitgraving gebeurde voor het eigenlijk
werfverloop goed en wel aanving en zonder arche-
ologische begeleiding. De put werd dan ook tot ca.
80 cm diep uitgegraven, een diepte die té groot was
voor archeologische doeleinden. Later bleek immers
een volledige wand van een Romeins gebouw te
zijn weggeschept, met uitzondering van de diepst
bewaarde paal. In de put kwam echter ook een
waterput aan het licht. Deze bevond zich voor het
grootste deel in het verdiepte gedeelte en een aan-
zuig voor de bronbemaling bleek zelfs gedeeltelijk
door de put heen te zijn geboord. De afgraving van
het omgevende terrein gebeurde wél onder archeo-
logische begeleiding. Daarbij kwamen vooral palen
en windvallen aan het licht. De meerderheid van
palen bevatte geen vondsten zodat een correcte
datering werd verhinderd. Opvallend is het voor-
komen van 3 windvallen in het zuidelijke deel van
de opgravingszone. Enkele schaarse Romeinse
vondsten uit hun opvulling suggereren hun
Romeinse of post-Romeinse ouderdom. Tot de
belangrijkste structurele eenheden op het terrein
behoren echter een waterput en een houtbouw-
constructie met potstal.
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Een waterput uit de vroege IJzertijd en een gebouw

uit de Romeinse tijd in Berlare-N445 (gem. Berlare)

Wim De Clercq1, Bart Cherretté2,
Guy De Mulder3 & Hadewych Van Rechem4

1 Localisatie van de site Berlare N445.
Localisation of the site Berlare N445.



2 Een waterput uit de IJzertijd (fig. 2:1)

2.1 OPGRAVING

Zoals hoger reeds aangegeven werd een waterput
aangetroffen in de werkput voor de onderboring van
de N445 autoweg. Deze structuur bevond zich
grotendeels in de put doch een klein deel sloot aan
bij de putwand en werd langs daar doorboord door
één van de aanzuigdarmen van de bronbemaling.
Dit bemoeilijkte het onderzoek ernstig gezien con-
stant grondwater via de archeologische structuur
werd opgezogen. Bij het onderzoek kon nog net het
volledige profiel worden ingetekend vooraleer de
waterput instortte. Met veel moeite kon vervolgens
nog het resterende deel van de houten beschoeiing
worden vrijgelegd, ingetekend en gerecupereerd.
Een goede staalname voor archeobotanisch onder-
zoek bleek quasi onmogelijk te zijn5.

2.2 STRUCTUUR (fig. 3)

De waterput zelf had in grondplan een ovale
vorm van ca. 4 bij 5 m. Een donkere kern werd
afgezoomd door grijze humeuze lagen (fig. 2: 1,3).
Langs de westelijke zijde gaf een grachtje uit in de
put. Het grachtje zelf vertoonde een V- tot U-vor-
mige doorsnede en met een grijs-humeuze gelaagd-
heid die tot diep in de putconstructie geregistreerd
kon worden (fig. 3: doorsnede C-D). Het grachtje
voorzag wellicht in een extra voeding voor de put.

Voor de aanleg van deze constructie werd een
trechtervormige kuil uitgegraven tot ca. 2,50 m
onder het actueel loopvlak (fig. 3: doorsnede A-B).
Deze werkput werd blijkens de doorsnede (fig. 3:
lagen 4 & 5) aan de wanden gedeeltelijk opgevuld
met verzet zand. Het grootste deel van het profiel
bestond echter uit weinig gestratifieerd zwart
humeus zand waarin houtskool en aardewerk gevat
zat (fig. 3: laag 3). Langs de noordelijke zijde ver-
liep de verdieping trapsgewijs, wat eventueel op een
soort toegang tot de put zou kunnen duiden. De
houten bekisting zelf bestond uit aangepunte tak-
ken en planken die in een ovale configuratie wer-
den geplaatst en tot ca. 30/40 cm in de onderlig-
gende moederbodem waren gedreven. De houten
onderdelen stonden niet steeds tegen elkaar aan,
wat zou kunnen wijzen op de oorspronkelijke aan-
wezigheid van vlechtwerk. Gelijkaardige waterput-
constructies werden aangetroffen vlakbij in Zele
(site zuidelijke omleiding)6 en in Sint-Gillis-Waas7.
Het gaat hem telkens om waterputten uit de vroege
IJzertijd. In een laatste fase werd de put, die toen
blijkbaar nog restte als een kleine depressie, opge-
vuld met nederzettingsafval (fig. 3: lagen 1 & 2).

Rond de waterput bevonden zich enkele paal-
kuilen. Deze behoren mogelijk tot een structuur die
met de waterput verband houdt. Door het gebrek
aan vondsten uit hun vulling en door de nabijheid

van Romeinse constructies kan het echter ook niet
worden uitgesloten dat deze palen jonger zijn.

2.3 HOUTANALYTISCH ONDERZOEK

2.3.1 Determinatie

De houtdeterminatie werd deels macroscopisch,
deels microscopisch uitgevoerd. Waar mogelijk
werd eerst geprobeerd het materiaal macroscopisch
te onderzoeken. Indien dit niet mogelijk was, dien-
den preparaten voor microscopisch onderzoek
gemaakt te worden. Aangezien het waterverzadigd
hout betrof, werd er voor geopteerd het hout eerst
te bevriezen.
De waterput bestond uit negentien verticaal

geplaatste aangepunte paaltjes. Dertien paaltjes
bleken eikenhouten paaltjes te zijn (Quercus sp.).
Vier paaltjes werden gedetermineerd als elzenhout
(Alnus glutinosa), één als essenhout (Fraxinus excel-
sior) en één als wilgenhout (Salix sp.)8.

2.3.2 Interpretatie: Eik en els, een doelbewuste
keuze?

De samenstelling van het houtspectrum valt op.
Het gebruik van eik en els als constructiemateriaal
voor waterputten is vrij typisch en werd op tal van
andere sites reeds vastgesteld9. Men kan zich terecht
de vraag stellen of hier sprake is geweest van een
doelgerichte keuze. Bij de keuze van constructie-
materiaal staan twee zaken centraal: lokale beschik-
baarheid en kwaliteit.

Een reconstructie van de paleovegetatie kan ons
eventueel inzicht verschaffen in de lokale beschik-
baarheid van houtsoorten. Voor de site Berlare
N445 zijn hiervoor echter geen gegevens beschik-
baar. Een houtspectrum zelf levert in dit verband
weinig betrouwbare informatie op in vergelijking
met andere archeobotanische disciplines. De
gevarieerde bodemkundige gesteldheid van de
omgeving rondom de site, met enerzijds droge
zandgronden en anderzijds nattere alluviale klei-
gronden en de fossiele Scheldemeander, laat echter
wel vermoeden dat beide boomsoorten hier een
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Reepstraat: Cherretté 2000, 26-28; Zele: Deforce 2004; Oss-Ussen (NL): Schinkel 1998, 271
en Breda-West (NL): Kooistra & van den Eynde 2001, 38.
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2 Grondplan van de site
Berlare N455 en door-
snede van een gracht.
Plan of the site Berlare
N445 and section of a
ditch.



potentiële standplaats vonden. De eventuele lokale
beschikbaarheid alleen verklaart nog niet waarom
juist de eik en de els goed vertegenwoordigd zijn in
het houtspectrum. Zoals hierboven al aangehaald,
komen deze twee houtsoorten zeer vaak voor als
constructiemateriaal bij waterputten. Eén en ander
wordt duidelijk wanneer we de kwaliteit van het
hout in acht nemen.

Eikenhout wordt overal -terecht- geprezen om
zijn hoge kwaliteit. Het hout leent zich voor veler-

lei toepassingen. Het is een zeer duurzame hout-
soort, in het bijzonder onder water. Ten opzichte
van de andere inheemse soorten is de eik onover-
troffen voor de waterbouw. Ook in wisselende
droge en natte situaties is het hout zeer duurzaam10.
Eik leent zich dus zeer goed als constructiehout
voor waterputten. De els levert hout op dat matig
sterk is, maar niet duurzaam, behalve onder water.
Onder water en in de grond is elzenhout immers
één van de meest duurzame inheemse houtsoor-
ten11. Naast het feit dat de beide boomsoorten
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11 Boeijink et al. 1992, 29-30;
Weeda et al 1985-1994, I, 93.

W. DE CLERCQ, B. CHERRETTÉ, G. DE MULDER & H. VAN RECHEM

3 Grondplan en doorsnedes van de waterput.
Plan and sections through the well.



159

Een waterput uit de vroege IJzertijd en een gebouw uit de Romeinse tijd in Berlare-N445

4 Quercus sp.(radiaal gekloofde plank) (1) en Peddel? (2). Schaal 1:3.
Quercus sp. (radial plank) (1) and Peddle? (2). Scale 1:3.



mogelijk vertegenwoordigd zullen geweest zijn rond
de site, werden ze naar alle waarschijnlijkheid ook
aangesproken omwille van hun kwaliteit; van al
onze inheemse soorten zijn beide immers het meest
geschikt voor constructies in het water.

2.3.3 Omwerking van boom tot gebruikshout

Het bewaarde hout is duidelijk in twee groe-
pen op te delen. Al het eikenhout had letterlijk de
vorm van een ‘plank’ (fig. 4). De overige hout-
soorten hadden de vorm van de stam, waaruit ze
gehaald waren, deels of volledig bewaard (fig. 5).
De wijze om hout te bewerken hangt namelijk
sterk af van de innerlijke structuur. Gebruikshout
werd lange tijd verkregen door stammen te splijten
met behulp van een wig. Dit kan op verschillende
wijzen. Sommige houtsoorten splijten makkelijker
volgens de houtstralen, andere zullen eerder de jaar-
ringen volgen. De vaardigheid van de ambachts-
man bestond erin om hierop in te spelen.

Er bestonden verschillende wijzen om een stam
in gebruikshout om te zetten (fig. 6). Een eerste
methode bestond erin het hout om te werken tot
‘rondhout’. Rondhout is een verzamelnaam voor
alle typen planken, groot en klein, die deels of
geheel de vorm van de oorspronkelijke stam
bewaard hebben. Het kan dus gaan om een volle-
dige cirkel of een segment ervan. Vooral houtsoor-
ten met een beperkte afmeting worden in rondhout
omgezet. De methode heeft immers als voordeel
dat uit relatief kleine stammetjes vrij grote planken
kunnen gehaald worden. Een aantal houtsoorten
die vaak in rondhout worden omgezet zijn bv.
elzenhout, berkenhout en hazelaarhout.

Andere houtsoorten leenden zich beter voor een
omzetting naar ‘planken’. Er bestonden 2 belang-
rijke wijzen om planken uit een stam te halen,
afhankelijk van de houtsoort. Een eerste methode
bestaat erin de stam radiaal te klieven, d.w.z.
volgens de richting van de houtstralen, van het
merg naar de bast toe. Deze methode wordt vooral
gebruikt om grote stammen om te werken tot plan-
ken. Een mooi voorbeeld bij deze categorie zijn
eikenhouten planken. Tangentiaal gekloofd hout
volgt de richting van de jaarringen. Zoals bij rond-
hout het geval was, kunnen ook hier grote planken
gehaald worden uit kleine bomen. Deze methode
wordt echter minder gebruikt12. Uit de archeologi-
sche literatuur blijkt voorts dat spinthout bij het
overgrote deel van de planken niet aanwezig is.
Spinthout is de buitenste, levende zone van het
hout die instaat voor de sapstromen en bijgevolg
veel gevoeliger is voor aantasting door insecten en
schimmels. Blijkbaar was men reeds vroeg op de
hoogte van dit ongemak13.

We vermelden nog de aanwezigheid van een
eikenhouten plank die qua vorm lijkt op een
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5 Alnus glutinosa (rondhout). Schaal 1:3.
Alnus glutinosa (roundwood). Scale 1:3.

6 Radiaal gekloofd hout (1), tangentiaal gekloofd hout
(2) en rondhout (3) (Morgan 1988, II, 78).
Radial planks (1), tangential planks (2) and
roundwood (3)(Morgan 1988, II, 78).



peddel. Of de plank inderdaad een gerecupereerde
peddel is, valt echter niet met zekerheid uit te
maken (fig. 4: 2).

2.3.4 Besluit houtanalytisch onderzoek

Ondanks het feit dat het hier om een beperkte
hoeveelheid materiaal ging, heeft de houtanalyse
toch enige informatie opgeleverd. De resultaten van
de houtanalyse beantwoordden volledig aan het
hierboven geschetst beeld: al het hout was gekloofd,
niet gezaagd, wat te verwachten viel. Steeds werd de
onderzijde aangepunt. Els, es en wilg waren rond-
hout. In vele gevallen was de schors nog aanwezig.

De eiken waren allen omgezet tot planken. Ze
waren bovendien radiaal gekloofd en het spinthout
was verwijderd. Er bleek dus duidelijk dat bij de
keuze en bewerking van het hout de uiteenlopende
kenmerken van de verschillende houtsoorten goed
ingeschat werden.

2.4 ABSOLUTE DATERINGEN (tabel 1 & fig. 7)

De drie dateringen werden uitgevoerd met de
14C methode op hout (1x) van de bekisting en op
houtskool uit de vullingslagen. Een “scherpe”
datering werd bemoeilijkt door het klassieke
plateau in de kalibratiecurve dat zich rond
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Tabel 1:
Overzicht van de 14C-stalen.
Radiocarbon date list.

Staalnummer Positie v/h staal Labocode BP 1s 2 s
BN445-1-HK3 Hout bekisting IRPA-1271 2420±20 760-400BC 770-390BC
BN445-1-HK2 Houtskool uit L3: UtC-9426 2560±50 810-540BC 830-510BC

opvulling put
BN445-1-HK1 Houtskool uit L1: UtC-9425 2430±60 760-400BC 770-400BC

bovenste laag

7 14C-datering van de waterput.
Radiocarbon dates of the well.



2500BP situeert en geckalibreerde dateringen
oplevert die zich situeren tussen het midden van
de 8ste eeuw en het einde van de 5de eeuw v.Chr.
Een eerste datering is afkomstig van het
constructiehout van de structuur. Deze geeft een
ouderdom van 2420 ± 40 BP (IRPA-1271), geka-
libreerd 770-630 v.Chr. tot 600-390 v.Chr (2s).
Een houtskoolfragment van de bodem van de
waterput is te situeren ca. 2430 ± 60 BP (IRPA-
1256/UtC-9425). Volgens de kalibratiecurve
hoort deze opvullingsfase huis tussen 770-400
v.Chr. (2s). De middenvulling heeft een ouder-
dom van 2560 ± 50 BP (IRPA-1257/UtC-9426,
gekalibreerd komt dit overeen met een tijdspanne
van 830-510 v.Chr. (2s). Algemeen kan gesteld
worden dat de waterput thuishoort op basis van
de 14C-dateringen in de vroege IJzertijd tot het
begin van de La Tène-periode.

3 Vondsten uit de waterput

3.1 TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN HET

AARDEWERK

In de vulling van de waterput werden in het
totaal 355 ceramische fragmenten gerecupereerd.
Deze vondsten kunnen opgesplitst worden in twee
volledige profielen van aardewerk, 27 randfrag-
menten, 24 bodemfragmenten en 262 wandscher-
ven. De rest van het ceramisch materiaal omvat
vooral kleine vormloze restanten van aardewerk met
uitzondering van vier fragmenten van huttenleem
en twee fragmenten van weefgewichten.

De verschraling bestaat hoofdzakelijk uit fijn
en/of grof schervengruis naargelang de wanddikte
van de recipiënten. Ook wordt regelmatig organi-
sche verschraling vastgesteld. Sporadisch komen
minuscule keitjes of een brokje witgrijze kalk voor.
De bakking varieert goed tot matig hard. De kern
van de scherven is overwegend grijs tot donkergrijs.
De kleur van de buitenwand vertoont een scala aan
kleuren van roodbruin, geelbruin tot donkerbruin,
donkergrijsbruin. Talrijke fragmenten verraden

sporen van blootstelling aan intense hitte. Uiterlijk
vertonen de scherven een ‘gecraqueleerd’ oppervlak
met donkerrode tot oranjerode tinten. De binnen-
wand blijken eerder een zwarte/zwartbruine tot
grijze kleur te hebben.

De wanddikte van het aardewerk schommelt
tussen 6 en 19 mm, met een piek tussen 8 en
11 mm (fig. 8). De afwerking van de binnenwand
varieert van licht geëffend tot goed geglad en zelfs
wat gepolijst bij sommige schalen (fig. 9). Bij de
buitenwanden domineren op het vlak van afwer-
king de ruwe tot geruwde wanden (122 voorbeel-
den) en besmeten wanden (98). Het afwerken van
de buitenwand door het effenen van het oppervlak
komt 74 keer voor. Er zijn slechts 9 voorbeelden
van gegladde wanden. Een combinatie behoort ook
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8 Overzicht van de wanddikte van de scherven in absolute aantallen.
Overview of the wall thickness of the sherds in absolute numbers.

9 Overzicht van de diverse afwerkingtechnieken van de
wandscherven.
Overview of different finishing techniques on
wallsherds.



tot de mogelijkheden, maar is eerder zeldzaam.
Bij de bodems komt het voor dat de onderzijde
gedeeltelijk geëffend of ruw is en de bovenste zone
besmeten. Bij enkele randscherven is een combi-
natie van besmeten wanden en gegladde randen
vastgesteld. Op een paar fragmenten zijn sporen
van gladdingslijnen waargenomen.

Het decoratieve repertorium is beperkt tot 10
randfragmenten met spatelindrukken op de rand.
Op 2 wandscherven komt een patroon van contra-
sterende groeven voor en een laatste scherf heeft
een patroon van enkelvoudige lijn van nagelin-
drukken.

3.2 DE VORMENSCHAT

Een van de vormen (fig. 10: 17) kan beschouwd
worden als verwant aan de zogenaamde Harpstedt-
urnen14. Het lichaam is emmervormig, de schouder
zit tamelijk hoog en is kort en afgerond met een
korte licht uitstaande hals met een rand, versierd met
spatelindrukken. De buik is besmeten en de schou-
der en rand eerder geëffend tot licht geglad. Dit
aardewerktype wordt bestempeld als kenmerkend
voor de vroege IJzertijd. Parallellen voor Harpstedt-
potten komen in de regio voor in het grafveld van
Destelbergen15. In de vroege-IJzertijdnecropolen
van de Maas-Demer-Schelde regio is dit type
frequent aanwezig o.a. in Roermond ‘Musschen-
berg’16, Beegden17 enWeert ‘Raak’18. Potten met een
afgeronde rand, waarvan slechts één exemplaar in de
vulling werd aangetroffen (fig. 10: 2), komen ook
voor in de nederzetting van Kruishoutem ‘Wijk-
huis’19. Het aardewerk uit deze site werd aanvanke-
lijk gedateerd in de vroege IJzertijd20. Op basis van

recente vaststellingen in Nederland kunnen sommige
vormen en de combinatie van versieringspatro-
nen gesitueerd in de eindfase van de late Bronstijd
(9de-8ste eeuw v.Chr.)21. In tegenstelling tot de
Kruishoutemse exemplaren is de rand van de pot te
Berlare afgewerkt met spatelindrukken.

Het tweede volledige profiel uit de waterput
betreft een kom met een afgeronde schouder, een
licht naar binnen gebogen rand en een geglad
buitenoppervlak (fig. 10: 18). Een verwante kom
werd gebruikt in het vroege-IJzertijdgrafveld van
Sittard ‘Hoogveld’ als urn22. In nederzettings-
contexten is dit komtype aangetroffen in een
vroege-IJzertijdkuil te Wijchen ‘Teersdijk’23; Wij-
chen ‘De Pas’, gedateerd in de 7de-6de eeuw
v.Chr.24 en een laatste gelijkaardige randvorm in de
aardewerkensembles uit Breda ‘West’. Daar wordt
dit randtype ondergebracht in de tweede helft van
de vroege IJzertijd (ca. 650/600 – 500 v.Chr.)25. In
Noord-Frankrijk komt dit type in ceramische
ensembles die gedateerd worden op de overgang
van de late Bronstijd - vroege IJzertijd, o.a. op de
site van Saleux ‘Les Traneaux’26 in de vallei van de
Somme en te Osly-Courtil ‘la Terre Saint-Mard’27

in de Aisne-vallei en in de Franse Ardennen28. In
de vallei van de Oise is deze afgeronde kom goed
vertegenwoordigd in de sites van Longueil-Sainte-
Marie ‘La Butte de Rhuis II” en La Croix-Saint-
Ouen “Parc Scientifique’. De schouder is soms
benadrukt door de aanwezigheid van fijne groeven.
De vondsten situeren zich echter allemaal in eind-
fase van de Noord-Franse late Bronstijd (Bronze
final IIIb)29. De nederzetting van Choisy-au-Bac
‘La Confluence’ in de Oise-vallei leverde echter
vondsten op van kommen met een afgeronde rand
die kunnen gesitueerd worden in de fase Ha C van
de vroege IJzertijd30. In het grafveld van Acy-
Romance ‘Le Terrage’ in de Franse Ardennen is dit
komtype gebruikt als urn of als grafgift. De opgra-
ver plaatst deze bijzettingen in de fase Ha C2-D1
van de vroege IJzertijd31. De jongste vondst ten-
slotte dateert uit de vroeg-La Tène-periode32 op de
site van Ham ‘Le Bois à Cailloux’ in de vallei van
de Somme33.

Van andere komvormen beschikken we enkel
over randfragmenten. Verscheidene van deze voor-
beelden hebben een rechte tot convexe wand (fig. 10:
3, 5, 13, 15), andere een eerder steile rechte wand
(fig. 10: 6, 7 & 13). Een ander voorbeeld heeft
een licht naar binnen gebogen wand (fig. 10: 14).
Een van de kommen heeft een duidelijke verdikte
rand. Dit randtype komt ook voor een in de
vroege-IJzertijdcontexten van Wijchen34, maar ook
in jongere aardewerkensembles, gesitueerd in de
midden-IJzertijd in Zeeland35 Aan de buitenzijde
van een kom is op de schouder een duidelijke
scherpe knik vast te stellen. De binnenzijde is
echter vlak en doet nog niet denken aan de latere
geknikte vormen zoals die o.a. in het grafveld van
Destelbergen voorkomen. Sommige kommen zijn
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14 Verwers 1972, 122; De Laet et al. 1986, 85.
15 Graf 10 en waarschijnlijk ook graf 2, zie De Laet et al. 1986, 85.
16 O.a. de graven 4a, 6a, 44a, 87a, 122a vertonen mooie parallelle vormen, zie Schabbink &
Tol 2000, 26.
17 Roymans 1999, 70, fig. 6.15.
18 Hissel & Tol 1999, 81, fig. 6.2b graven 241a & 239a.
19 Bourgeois et al. 1983, fig. 12.50 & 13.51.
20 Idem 1983, 35-36.
21 De Mulder 1993, 53.
22 Tol 2000, 122, fig. 4.17e graf 74b.
23 Janssen 1978, 232, fig. 1.1.
24 van den Broeke 1984, 80, fig. 11.11.
25 Taayke 2004, 173, fig. 8.3.3.
26 Buchez & Talon 2005, 166, fig. 10.2-3.
27 Brun et al. 2005, 195, fig. 6 & 7.
28 Zie figuur 9 in het artikel van Brun et al. 2005. Afbeelding van typische aardewerkvormen
uit de eindfase Ha B 2/3 - Ha C gebaseerd op ongepubliceerde theses.
29 Blanchet & Talon 2005, 236, fig. 14.1, fig. 20.4 & fig. 22.1.
30 Talon 1989, 310-313, fig. 3.8 & 4.11.
31 Lambot 1989, 228-230, fig. 24.
32 In de Noord-Franse chronologie, gevolgd in het westen van België wordt de periode vanaf
ca. 500/450 v.Chr. tot 250 v.Chr. omschreven al de vroeg-La Tène. In Nederland en het westen
van België wordt dezelfde periode aangeduid als midden-IJzertijd.
33 Barbet & Buchez 2005, 35, fig. 7.15/4; 40-42.
34 van den Broeke 1984: 71, fig. 5.3.
35 Van Heeringen 1988, 71, fig. 5.65.
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versierd met spatelindrukken op de rand (fig. 10:
3 - 8). Voor de geoorde kom is een parallel aanwe-
zig in de contexten van Kruishoutem ‘Wijkhuis’36.

De fragmenten van schalen (fig. 10: 11-12) zijn
typologisch onder te brengen in de categorie van de
knikwandschalen. In het gebied van de zogenaamde
“Vlaamse” groep komen ze voor te Kruishoutem
‘Wijkhuis’37. De oudste voorbeelden van knik-
wandschalen stammen uit het gebied van Midden-

en Zuid-Hessen, waar ze in de eindfase van de late
Bronstijd worden gesitueerd38. Het type schaal kent
een ruime verspreiding. In Henegouwen komt het
zowel voor in contexten die dateren uit de over-
gangsperiode van de late Bronstijd/vroege IJzertijd
als uit nederzettingen uit de vroege IJzertijd39. In de
Oise-vallei in Noord-Frankrijk zijn de knikwand-
schalen al verspreid vanaf eindfase van de late
Bronstijd (Bronze final IIIb) in de nederzettingen40

alsmede tijdens de vroege IJzertijd41. Ook in
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36 Bourgeois et al. 1983, fig.
9.36.
37 Bourgeois et al. 1983, fig.
9.37-10.38-39.
38 Hermann 1966, 34-35.
39 Henton & Demarez 2005,
94, fig. 8.2 & 99, fig. 11.7-8.
40 Blanchet & Talon 2005,
fig. 11.7; fig. 12.1; fig. 13.3 &
fig. 18.78.
41 Talon 1989, 311, fig. 3, 5 &
10.
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Nederland komt de knikwandschaal frequent voor,
hoewel het randtype daar ook omschreven wordt
als haakrand. In de Bredase nederzettingen zijn
voorbeelden geattesteerd in beide fasen van de
vroege IJzertijd42. De enkele kuilen op de Wijchense
Hei leverden nog andere exemplaren op43.

Een specifieke vorm is de beker met vier nopjes
als voeten (fig. 10: 19). Uiterlijk is deze beker nauw
verwant aan de zogenaamde eierbekers die in de
Nederlandse vindplaatsen kunnen geplaatst worden
in de vroege IJzertijd en de vroeg-La Tène-
periode44. Het object uit Berlare valt op door de
vier voetjes. Deze specifieke vorm blijkt eerder zeld-
zaam te zijn en hoofdzakelijk in grafvelden aange-
troffen te worden. In Vlaanderen komen deze vier-
potige vormen enkel voor in de necropool van
Lommel-‘Kattenbosch’, waarvan de occupatiefase
zowel de vroege IJzertijd als de vroeg-La Tène-
periode bestrijkt. Er is zowel een voorbeeld met vier
poten als een exemplaar met drie poten gekend45.
Twee andere vondsten, eveneens één met vier voet-
jes en een tweede met drie, zijn afkomstig uit het
vroege IJzertijd grafveld te Roermond ‘Musschen-
berg’46. In het Overrijnse gebied is dit bekertype
eveneens sporadisch aan het licht gekomen in de
grafvelden. In de West-Duitse regio tussen de Bene-
den-Weser en de Ems zijn dergelijke voorbeelden
op twee sites ontdekt. De eerste vondst met vier
pootjes is aan het licht gekomen in een begraaf-
plaats te Ganderkesee ‘Bergdorf ’, de tweede een
opgebaggerde losse vondst te Weyhe-Hagen.
Deze zogenaamde ‘Pokalfussgefässe’ dateren er ten
vroegste vanaf Ha-C en zijn ontstaan onder invloed
van de noordwestelijke urnenveldengroepen op
het gebied ten oosten van de Rijn. Sommige,
verder ontwikkelde eierbekers, horen thuis in de
late IJzertijd47.

Een klein fragmentje kan toegewezen worden
aan een zogenaamde lappenschaal (niet geïll.). Het
is afkomstig van een verdikte of uitgebogen rand.
Deze lappenschalen komen hoofdzakelijk pas voor
op het einde van de vroege IJzertijd (fase Ha D)
en in de vroeg-La Tène-periode48. Eveneens een
zeldzaam fragment was een dunwandige rode
wandscherf van een zogenaamde zoutcontainer49.

Tenslotte zijn er nog twee randfragmenten
(fig. 10: 1 & 16) en een wandfragment van geknikte

schalen. De beide randen zijn afgerond en staan
licht naar buiten. Dergelijk type schaal is het gids-
fossiel bij uitstek van de vroeg-La Tène-periode (ca.
450-400 v.Chr.)50.

Binnen de categorie ceramische objecten dienen
de fragmenten van twee afgeknotte piramidale
weefgewichten vermeld te worden (fig. 10: 20).
Beiden hebben een doorboring in het bovenste deel
van het lichaam.

3.3 DATERING VAN HET AARDEWERKCOMPLEX

Het geheel van de ceramiek stemt qua datering
overeen met de 14C-dateringen genomen op de
waterput. De studie van het aardewerk heeft dit
beeld bevestigd. Hoewel sommige vormen nog ver-
wijzen naar de overgangsfase van de late Bronstijd-
vroege IJzertijd kan het merendeel van de cerami-
sche vondsten in de vroege IJzertijd geplaatst
worden. Ook het hoge percentage aan geruwd
(34,4%) en besmeten (27,6%) aardewerk onder-
steunen de veronderstelling van een vroege IJzer-
tijd opvulling voor deze waterput. De fragmenten
van geknikte schalen wijzen erop dat de waterput
nog niet compleet opgevuld was zodat afval uit de
vroeg-La Tène-periode in de bovenste vulling
belandde. Een identieke vaststelling werd gedaan
in waterput 9 op de site Steenakker te Breda.
Scherp geknikte vormen, typerend voor de vroeg -
La Tène-fase komen voor in de bovenste opvul-
lingslagen van een vroege IJzertijd-waterput51.

3.4 NATUURSTEEN

In de onderste putlagen werden 5 fragmenten
van natuursteen gevonden (samen 410 g.). Het
betreft meestal stukken uit bleek geelgrijze zand-
steen (Lediaan ?) behoudens 1 fragment van een
olijfgroen gesteente met grofkorrelige, gelaagde
structuur.

4 Een gebouw met potstal uit de Romeinse
periode (fig. 2 & fig. 11)

Volgens O-W-richting werd een houten
gebouw opgetrokken met een lengte van 12 m en
een breedte van 6 m. Het betreft een éénschepige
constructie waarbij één derde (oostelijk deel) van
het gebouw van een potstal werd voorzien. Op de
oostelijke korte zijde werd het gewicht van het dak
en de constructie verdeeld over 5 palen waarvan de
hoekpalen de zwaarste waren. Op de lange zijden
bevond zich telkens centraal één zware paal. Op de
zuidelijke lange zijde bestond de wand verder uit
kleinere paaltjes. De noordelijke lange zijde werd
bij het aanleggen van de werkput voor de onder-
boring van de N445 verdiept uitgegraven, zodat
de lichtere palen niet meer zichtbaar waren. De
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42 Taayke 2004, 170-173, fig. 8.2a/14 & fig. 8.3/7.
43 Janssen 1978, 231.
44 Perizonius 1976, 95.
45 De Laet & Marien 1951, 22, fig. 31. 29 &32.
46 Tol 2000, 28, fig. 2.15a; 13a & 40, fig2 2.15m;152.
47 Nortmann 1983, 32-33, fig. 35.10 & fig. 51.12.
48 van Den Broeke 1984, 50-51; id. 1991, 206.
49 van Den Broeke 1987, 115-118.
50 Deze fase correspondeert met de Noord-Franse La Tène Ib-periode, waarin de Marne-invloed
het sterkst is.
51 Taayke 2004, 178.
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westelijke korte wand bestond uit minstens 2 zware
palen en een reeks kleinere paaltjes. Deze reeks
palen doet ons vermoeden het westelijke einde van
het gebouw te hebben bereikt in plaats van een
binnenindeling zoals eerst gedacht tijdens de opgra-
ving. De potstal bestond uit een ondiepe uitgra-
ving, opgevuld met vrij compact humeus zand.
Op de bodem bevond zich een ijzerrijke korst die
plaatselijk een groene kleur vertoonde, wellicht het
resultaat van de reactie van fosfaat uit de mest van
de dieren met het ijzer uit de bodem. Een palenrij
uit kleine paaltjes die aan de zuidelijke zijde van
het gebouw aansluiten op één van de wandpalen is
er mogelijk gelijktijdig mee. Hetzelfde kan gesteld
worden voor een palenrij uit kleine paaltjes die
parallel met de noordelijke korte zijde werden aan-
gelegd. Het voorkomen van éénschepige gebouwen
met potstal in noordelijk Vlaanderen kan zeker tot
de (laat-) Flavische tijd worden teruggevoerd, dit in
tegenstelling tot de situatie op de Zuid-Nederlandse
zandgronden52. Het grote éénschepige gebouw uit
Sint-Gillis-Waas vormt de enige duidelijke parallel
in de buurt53.

5 De Gallo-Romeinse vondsten

5.1 SELECTIE VAN DE CONTEXTEN

Het Romeinse archeologische materiaal uit de
opgraving is grotendeels afkomstig van het gebouw.
Uit de paalkuilen en uit de potstal werd voor-
namelijk aardewerk gerecupereerd, in mindere mate
wat bewerkte natuursteen. Bouwmateriaal, zoals dak-
pannen, is afwezig. Verder leverde enkele paalkuilen
gelegen ten ZO van het gebouw wat fragmentarisch
Romeins aardewerk op. Hetzelfde geldt voor enkele
paalkuilen in het NO-deel van het opgravingsterrein.
In beide gevallen gaat het om handgemaakt aarde-
werk, reducerend gebakken gedraaid aardewerk in
zgn. “Waaslands” baksel en wat scherfjes kruikwaar
in zgn. “Scheldevallei”-baksel. Er kunnen geen chro-
nologische indicatoren uit weerhouden worden.

Bij de analyse van het aardewerk werden het
vondstenmateriaal uit het gebouw als uitgangspunt
genomen. Daarbinnen werden 3 entiteiten onder-
scheiden die kwalitatief en kwantitatief voldoende
significante informatie opleverden: de vondsten uit
de potstal, de vondsten uit de grote paalkuil 131,
gelegen in het centrum van korte zijde en tot slot
de vondsten uit de andere paalkuilen. Hiervan
leverden slechts enkele vondsten op (sp. 12, 17, 18,
63, 116, 118, 119, 130). De eerste groep dateert
het gebruik en/of de opgave van de potstal. De
tweede groep van materiaal is afkomstig uit de aan-
legkuil van een grote paal en houdt verband met
het moment van de oprichting van het gebouw.
Het materiaal uit de andere paaltjes is gezien een
onderscheid tussen paal en paalkuil vaak onmoge-
lijk was, moeilijk in te schatten en kan zowel
aanleg als opgave dateren. Na telling, determinatie

en evaluatie worden de drie groepen samen ver-
geleken.

5.2 TELLINGSMETHODE EN BAKSELBESCHRIJVING

Bij de telling van het aantal scherven werd
bewust gekozen om twee tellingsmethoden te
hanteren. De eerste (de specimentelling) telt alle
scherven per bakselgroep. Nadeel van deze telling
is het kwantitatief bevoordelen van de breekbare
en/of grotere potten (kruiken bv.) die logischer-
wijze dus in hogere aantallen scherven resulteren.
De tweede tellingswijze, het minimum aantal
exemplaren, is gebaseerd op de aanname dat bij-
voorbeeld 2 verschillende randscherven en 10
wandfragmenten in hetzelfde baksel minstens van
2 potten afkomstig zijn, en niet van 12. Indien
er bv. geen randscherven aanwezig zouden zijn
geweest, dan waren de 10 wandscherven van
minstens 1 pot afkomstig. Deze telling weerspie-
gelt vaak een reëler beeld van het werkelijke aantal
aanwezige potten binnen een context. Deze
tellingstechniek heeft als nadeel de typologisch
diagnostische aardewerkgroepen (bv. terra sigillata)
te oververtegenwoordigen. De vergelijking tussen
beide tellingstechnieken zorgt dan weer voor een
evenwichtiger beeld.

5.2.1 Fijn aardewerk

TS: Terra sigillata: Dit aardewerk dat werd gemaakt
uit fijne, kaolinitische kleien waarin geen verschra-
ling merkbaar is, werd in Zele aangevoerd uit twee
productieregio’s: Zuid-Gallië (TSZG) (kalkrijk;
La Graufesenque, Tarn-vallei) en Centraal-Gallië
(TSCG) (micarijk; Lezoux, regio Puy-de-Dôme).
Bij de herkenbare vormen vermelden we de kraag-
kom Drag.38, de tas Drag.33, de versierde kom
Drag.37, de borden Drag.18 en 18/31.

TN: Terra nigra: dit reducerend gebakken luxe-
vaatwerk bestaat voor de Berlaarse site uit een zeer
fijn kwartsrijk baksel (TNFK). Het oppervlak werd
meestal gesmoord en gepolijst. Typologisch werden
vooral bekers herkend.

GV: De geverniste of geverfde waar wordt geken-
merkt door het feit dat het vormen betreft die van
een deklaag zijn voorzien die chemisch afwijkt van
die van de klei van waaruit de pot zelf is gedraaid.
Voor de hier behandelde vindplaats is het gever-
niste aardewerk afkomstig uit het Rijnland (vooral
Keulen en omgeving) (GVKL). Het geverfde aarde-
werk uit Keulen (bv. Rudolfplatz) wordt geken-
merkt door zijn fijn wit baksel waarin enkele
schaarse (ijzerrijke) inclusies te zien zijn. De deklaag
is olijfgrijs van kleur. Dit is de door Brunsting
beschreven techniek b54. Deze techniek is vrij
typisch voor de 2e en vroege 3e eeuw. Typologisch
kon weinig zinvolle informatie worden weerhouden,
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behoudens een randscherf van een conisch beker-
tje type Hees 3.

PR: Rood beschilderd aardewerk (“Pompeiaans
Rood”). Dit baksel kenmerkt zich door een fijne
kwartsmatrix en bezit een grijze tot blauwgrijze
kern. Naar de wand toe wordt de kleur witgrijs.
Ze zijn aan de binnenzijde van een rode kleurstof
voorzien. De basistypologie van dit materiaal werd
voor Noord-Gallië al geruime tijd opgesteld55.
Sinds onlangs is ook het productiecentrum
gekend: Les Rues des Vignes, nabij Cambrai56

(PRRV). De productie omvat er ondermeer ook
terra nigra en overspant er een tijdsspanne van de
1ste tot en met de 3de eeuw. In Berlare werden
één bodemfragment en één rand van bord Blicquy
3 herkend.

5.2.2 Gewoon aardewerk

RG: Reducerend gebakken gewoon aardewerk:

RGWL: Blauwgrijs micarijk, “Waaslands” baksel.
Dit overwegend reducerend gebakken baksel is
veruit de meest voorkomende bakselgroep in het
ensemble aardewerk, gemiddeld 33 % van het
MAI in de belangrijkste contexten. Dit blauwgrijs
gekleurde baksel kenmerkt zich onder microscoop
(x20-x40) door een vrij gelijkmatige, fijne kwarts-
matrix waarin soms ijzeroer maar steeds mica-
plaatjes zichtbaar zijn. De wanden van potten in
dit aardewerk vertonen – wanneer ze uit natte
contexten komen – vaak een metaalachtige glans.
Dit materiaal wordt ook kustaardewerk, terra
nigra-achtig, Rupeliaans of Waaslands genoemd57,
deze laatste twee naar de vermoede herkomst-
plaats, voornamelijk het Waasland waar de Rupe-
liaanse klei dagzoomt58. Naast een zeer wijde vari-
atie in vormen (kookpotten, mortaria, borden,
bekers) zijn vooral de voorraadpotten met hamer-
vormige rand (type Holwerda 140-142) het gids-
fossiel bij uitstek voor deze bakselgroep. Deze pot-
ten vertonen vaak randinscripties en de wijde
verspreiding en uniforme randvorm doorheen de
tijd doen vermoeden dat hier één of ander pro-
duct (etenswaar) werd in vervoerd. De kern van
het verspreidingsgebied van dit baksel situeert zich
niet alleen in de valleien van Schelde, Leie en
Durme, doch vooral ook langsheen de Neder-
landse kust en de Rijn en de aansluitende provincies
werden er zeer hoge concentraties van dit baksel
aangetroffen59. Verder onderzoek wordt uitgevoerd
om de exacte aard en oorsprong van deze aarde-
werksoort te determineren. Zgn. Waasland aarde-
werk komt voor vanaf de Flavische tijd tot in de
volle 3de en mogelijk zelfs 4de eeuw60.

OG: Oxiderend gebakken gewoon aardewerk:

RGWS-NOOR2:Deze oxiderend gebakken baksel-
groep kenmerkt zich door zijn sterk mineralogische

samenstelling met grove kwartskorrels (al of niet
met ijzerrijke velletjes errond), ijzeroxiden en
gesteentefragmenten zoals silex61. Het oppervlak is
ruw. Het baksel is wit maar het oppervlak vertoont
vaak een gesmookte, licht bruingrijze kleur. Dit
materiaal is sterk verwant aan producties uit Keulen
en Heerlen. Er werden vooral potten type Stuart
202 of kommen met horizontale rand Stuart 210
in vervaardigd. In Berlare werd de laatste vorm
herkend.

KW: Kruikwaar

KWSV: Scheldevalleikruik. Deze oxiderend gebak-
ken bakselgroep werd vooral aangewend voor de
aanmaak van kruiken en kruikamforen. Binnen
de groep kruikwaar neemt deze bakselgroep het
leeuwenaandeelvoor zijn rekening. Onder micro-
scoop kenmerkt het feloranje baksel zich door een
mengeling van fijne en grove, slecht gesorteerde
kwartskorrels die vaak roodachtig kleuren, ver-
moedelijk door binding met ijzeroxiden. Het
oppervlak van deze kruiken is soms (nog) met een
witte sliblaag overtrokken. Hoewel de zeer dichte
verspreiding van dit aardewerk in de Scheldevallei
zijn oorsprong in dit gebied leek te rechtvaardi-
gen62, zal chemisch en petrografisch onderzoek
moeten afgewacht worden om meer duidelijkheid
te werpen op deze problematiek. Ovenmateriaal
en opvallende concentraties vondsten op verschil-
lende Noord-Franse sites63 lijken immers te sug-
gereren dat de discussie over het oorsprongsgebied
zeker nog niet is gesloten. Dit baksel komt voor
vanaf het midden van de 1ste tot in de volle 3e
eeuw. Op typologisch vlak werd een vrij homo-
gene groep van kruikjes met uitstaande, verdikte
rand enerzijds en een grote groep met kruikam-
foren met brede (vaak 15 cm diam.) monding en
uitstaande rand, soms binnenin verdikt, soms naar
buiten toe verzwaard. De halzen lopen soms trap-
vormig (met richels) op.

KWBA: Bavay-baksel. Dit baksel werd vooral
gebruikt voor de aanmaak van mortaria en kruiken.
Het baksel kenmerkt zich door zijn fijne kwartsen
van gelijke grootte waartussen witte (calciet) en
zwarte (magnetiet?) inclusies gevat zijn64. Het
baksel bezit een bruingele kleur. Er werden geen
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vormen herkend. Materiaal in deze techniek komt
gedurende de volledige Hoge Keizertijd voor in
Noordelijk Gallië.

MO: Mortaria

MOBA: Baksel uit de regio Bavay cf. hoger: KWBA.
De mortaria (MOBA) in dit baksel zijn vaak in de
vorm Stuart 14965.

DO: Dolia of voorraadpotten

DOCH: Baksel bij Dolium. Dit oxiderend gebak-
ken baksel bezit een opvallend grove kleimatrix
waarin rode schervengruispartikels (chamotte)
werden toegevoegd. Het oorsprongsgebied van dit
aardewerk is onbekend doch wellicht heel divers.
Typologisch werd de typische horizontale rand
(evolutie Haltern 89) aangetoond.

AM: Amforen

Deze transportcontainers zijn in beperkte mate
aanwezig binnen het voorliggende materiaal. Er
werd slechts één baksel onderscheiden.

AMHS: Baksels bij mediterrane amforen. De gede-
termineerde amfoorscherven van mediterrane
herkomst zijn allen afkomstig van olijfolieamfo-
ren van het type Dressel 20 uit Spanje (AMHS).
Afgaand op het baksel (micarijk, met grote kwart-
sen, veldspaten,…) zijn de olijfolieamforen uit de
vallei van de Guadalquivir (Baetica) afkomstig66.

ZC: Containers voor het transport van zeezout.

ZC: Baksel bij zoutcontainer. Dit vaak uiterst fragiel
en sterk gefragmenteerd handgemaakt aardewerk
voor verdamping en transport van zeezout gemaakt,
werd uit een zwart, plantaardig verschraald baksel
met oranjerode wanden gemaakt. Dit materiaal is
zeer slecht vertegenwoordigd. De oorsprong van
deze zoutcontainers wordt in het Belgische, Neder-
landse of Noord-Franse kustgebied gezocht67.

HG: Handgevormd gebruiksaardewerk

HGCH: Baksel bij handgevormd aardewerk. Dit
materiaal dat voortbouwt op de lokale potten-
bakkerstradities uit de IJzertijd, bestaat meestal
uit een baksel dat gekenmerkt wordt door zijn
grove textuur waarin potgruis werd toegevoegd.
Meestal betreft het reducerend gebakken stukken,

hoewel (plaatselijk op de pot) ook oxiderende
varianten voorkomen. Dit materiaal komt in de
civitas Menapiorum vaak in grote hoeveelheden
voor gedurende de hele Hoge Keizertijd. Op
sommige plaatsen wordt naar de 3e eeuw toe zelfs
een kleine heropleving in aantal en types vastge-
steld68. Binnen het Berlaarse materiaal is het hand-
gemaakt aardewerk niet zo goed vertegenwoordigd.
Typologisch werden voornamelijk (kook)potten
gevonden.

5.3 ANALYSE VAN DE AARDEWERKCOMPLEXEN

5.3.1 Aardewerk uit de paalkuil sp131 (tabel 2)
(fig. 12: 1-6)

Uit paalkuil 113 werden 4 slijpstenen en 90
scherven, goed voor 13 MAI gerecupereerd. De
vondst van 4 slijpstenen (uit een fijn glimmend
gesteente) in één paalkuil wekt enigszins verwon-
dering, temeer 3 ervan geenszins versleten zijn.
Ook in paal 116 kwam een slijpsteen aan het licht.
De slijpstenen zijn overigens sterk gelijkend aan de
exemplaren die op de site Zele-Kamershoek aan het
licht kwamen (cf. dit boek). Daar stelden we een
mogelijke associatie vast met volledige handge-
maakte kookpotten.

Het aardewerk is relatief beperkt in aantal en
sterk gefragmenteerd. Functioneel divers materiaal
kwam aan het licht. Onder de chronologische
indicatoren vermelden we een bodemscherf van
een Drag. 18 of 18/31 in Zuid-Gallische kalkrijke
techniek. Op de bodem is de aanzet van een stem-
pel met O te lezen, mogelijk afkomstig van
OF(FICINA), een prefix dat recurrent voorkomt
op Zuid-Gallische pottenbakkersstempels. Gezien
de vorm dateert het stuk wellicht uit de late 1ste,
vroege 2e eeuw. Eén zwak verbrande randscherf
van een versierde kom Drag. 37 in Centraal-Gal-
lische techniek dateert wellicht uit de eerste decen-
nia van de 2de eeuw; het is een glanzend, fijn-
wandig stuk. Bij het fijne aardewerk valt verder
ook de aanwezigheid van zgn. “eggshell” terra nigra,
zeer dunwandige Belgische Waar in een fijn
kwartsrijk baksel. Bij de sterk gefragmenteerde
scherven konden randen worden herkend van
bekers Holwerda 26 of 27 en 31. Dit zijn bekers
die in de Flavische tijd en in de (eerste helft van)
de 2de eeuw populair waren. Onder het gewone
aardewerk is er een vrij evenredige verdeling tussen
de aardewerkgroepen vast te stellen. Enkel het zgn.
“Waaslands” aardewerk springt daarbij in het oog.
Twee potten met naar buiten gebogen rand, een
deksel en een kom met verdikte, sterk naar binnen
gebogen rand vullen het repertorium aan (allen
niet geïllustr.). Voor het laatste stuk zijn er paral-
lellen uit de site van Ellewoutsdijk. In baksel en
vorm gelijkende stukken komen er voor in con-
texten die uit de Flavische tijd en de eerste helft
van de 2de eeuw dateren69.
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Globaal gezien en de onderlinge associaties in
acht genomen, dateert het aardewerk uit paalkuil
113 uit de periode late 1ste, eerste helft 2de eeuw.
Het nog voorkomen van het Zuid-Gallische bord
zou die datering eventueel tot in het eerste kwart
van de 2de eeuw kunnen bijstellen.

5.3.2 Aardewerk uit andere paalkuilen van het
gebouw (tabel 3 & fig. 12: 9-20)

Uit de andere paalkuilen van het gebouw kwa-
men 101 scherven aan het licht, goed voor 20
MAI. Opnieuw betreft het een gefragmenteerde
verzameling die functioneel heel divers is. Net als
in paalkuil 131 werd er Zuid-Gallische terra sigil-
lata in aangetroffen; ondermeer een bodem van een
bord Drag. 18, een randscherf van een tasje Drag.
35 met barbotineversiering, en tot slot een wand-
scherf met duidelijke groeven op de bodem, moge-
lijk ook afkomstig van de bodem van een Drag. 18
bord. Van de Centraal-Gallische ateliers werd een
randscherfje van een Drag. 37 kom aangetroffen.
Het gaat hem om een sterk glanzend, fijn uitge-
voerd stuk. Bij het fijne vaatwerk merken we
verder een randscherfje van een terra nigra-beker
Holwerda 26/27 op, evenals twee bodemfragmen-
ten van kleinere bekertjes (mogelijk Holw. 31). Uit
de regio Cambrai vermelden we bij de fijne waar
tot slot een rand van een bord in pompeiaans rood
aardewerk. Het gewone aardewerk wordt gedomi-
neerd door de vormen in het “Waasland”-baksel.
Voorraadpotten Holwerda 140-142, een deksel en
2 borden werden herkend. Opvallend is de aan-
wezigheid van een kom Stuart 210 met horizon-
tale rand. Het stuk heeft een typisch baksel dat
recent nog als “regionale gesmookte/geverfde witte
waar uit Heerlen/Keulen” werd omschreven en in

Tongerse contexten vooral in de periode 70-150
veelvuldig werd geattesteerd70.

De fijne waar maar wellicht ook de import uit
het Maas-Rijngebied wijzen er op dat de datering
van de paalkuilen in de periode late 1ste-begin
2e eeuw thuis hoort. Dit is in overeenstemming
met de datering van paalkuil 131.

5.3.3 Aardewerk uit de potstal sp. 2 (tabel 4)
(fig. 12:7-8 & 21-25).

Uit de potstal van het gebouw kwamen 123
scherven of 21 MAI aan het licht. Bij de fijne waar
valt de afwezigheid op van de Zuid-Gallische terra
sigillata. Daarentegen werd een randschef van een
2de-eeuws conisch tasje Drag. 33 in Centraal-Gal-
lisch baksel opgemerkt. Terra nigra is aanwezig met
drie randscherven van kleine bekertjes? Samen met
een bodemfragment van een bord in pompeiaans
rood aardewerk, vullen enkele scherven geverniste
waar uit Keulen de fijne importen aan. Bij de laat-
ste categorie valt aanwezigheid op van een tulp-
vormig bekertje Hees 3, daterend uit de 2de eeuw
en vooral dan in de tweede helft ervan71. Bij het
gewone aardewerk is er vrij evenredige verdeling
tussen de verschillende groepen, met aanwezigheid
van Spaanse olijfolieamforen, dolia, mortaria uit
Bavay, kruikjes uit Bavay en in ”Scheldevalleibak-
sel”. Opnieuw echter wordt het spectrum gewone
gebruikswaar beheerst door de zgn. Waaslandwaar
die met borden, potten met uitstaande rand of met
dekselgeul en met voorraadpotten Holwerda 140-
142 aanwezig is.

In tegenstelling tot de paalkuilen van het
gebouw lijkt de opvulling van de potstal uit een
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Tabel 2:
Kwantificatie van het Gallo-Romeinse aardewerk uit de paalkuil 131 van het gebouw.
Quantification of the Roman pottery assemblage from post 131 of the building.

Baksel TOT % MAI % TYPE + Aantal
TSZG 1 1,11 1 7,69 Drag. 18 of 18/31 + stempel O(
TSCG 1 1,11 1 7,69 Drag. 37 licht verbrand
TS 2 2,22 2 15,38

TNKW 9 10,00 2 15,38 beker Holw 26/27; bekertje Holw.31
TN 9 10,00 2 15,38
RGWL 21 23,33 4 30,77 kom met nr. binn. geb. verd. R; deksel,

2 potten mt nr buit. Geb. rand
RG 21 23,33 4 30,77

DOCH 12 13,33 1 7,69
DO 12 13,33 1 7,69
AMSP 8 8,89 2 15,38
AM 8 8,89 2 15,38

HGCH 37 41,11 1 7,69 Bord met nr. binn. Geb. rand
HG 37 41,11 1 7,69
ZC 1 1,11 1 7,69

TOTAAL 90 100,00 13 100,00
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Tabel 3:
Kwantificatie van het Gallo-Romeinse aardewerk uit andere paalkuilen van het gebouw.
Quantification of the Roman pottery assemblage from the other posts of the building.

Baksel TOT % MAI % TYPE + Aantal
TSZG 3 2,97 2 10 Drag. 35; 1 bodem Drag. 18
TSCG 2 1,98 2 10 1 Drag. 37 rand, fijn uitgevoerd
TS 5 4,95 4 20

TNKW 27 26,73 3 15 1 Beker Holwerda 26/27,
2 bodems kleine bekers

TN 27 26,73 3 15
PRRV 1 0,99 1 5 bord Blicquy 5
PR 1 0,99 1 5

RGWL 37 36,63 5 25 2 borden, 2 bodems Holwerda 140-142,
1 deksel

RG 37 36,63 5 25
KWSV 15 14,85 2 10
KWBA 1 0,99 1 5
KW 16 15,84 3 15
MOBA 1 0,99 1 5
MO 1 0,99 1 5
DOCH 9 8,91 2 10
DO 9 8,91 2 10
HGCH 5 4,95 1 5
HG 5 4,95 1 5

TOTAAL 101 100,00 20 100

Tabel 4:
Kwantificatie van het Gallo-Romeinse aardewerk uit de potstal.
Quantification of the Roman pottery assemblage from the sunken byre in the building.

Baksel TOT % MAI % TYPE + Aantal
TSCG 1 0,81 1 4,76 Drag. 33
TS 1 0,81 1 4,76

TNKW 5 4,07 3 14,29 3 kleine bekertjes in versch. randscherven
TN 5 4,07 3 14,29
GVKL 3 2,44 1 4,76 beker Hees 3
GV 3 2,44 1 4,76
PRRV 1 0,81 1 4,76 bodem van een bord
PR 1 0,81 1 4,76

RGWL 55 44,72 6 28,57 1 bord, 1 Holwerda 140/142, 3 nr. buit.
Geb. randen, 1 dekselgeul

RG 55 44,72 6 28,57
KWSV 28 22,76 1 4,76 1 greep
KWBA 1 0,81 1 4,76
KW 29 23,58 2 9,52
MOBA 2 1,63 2 9,52 Stuart 149, sterk vverweerd
MO 2 1,63 2 9,52
DOCH 10 8,13 1 4,76 1 wandscherf met ribbels
DO 10 8,13 1 4,76
AMSP 9 7,32 2 9,52 1 greep met relatief kleine diam.;

wandscherven van een zware amfoor
AM 9 7,32 2 9,52

HGCH 9 7,32 2 9,52
HG 7 5,69 1 4,76
ZC 1 0,81 1 4,76

TOTAAL 123 100,00 21 100,00



jongere fase te dateren. De tas Drag. 33 en de beker
Hees 3 dateren deze opvulling in of vanaf het
midden van de 2de eeuw.

5.3.4. Chronologie op basis van het aardewerk.

Op basis van de diagnostische stukken blijken
paalkuil 131 en de andere paalkuilen uit dezelfde
tijd te stammen: late 1ste, eerste helft 2de eeuw.
De duidelijke aanwezigheid van laat-Zuid-Gallische
terra sigillata en de opkomst van de Centraal-
Gallische waar duiden hierop. Dit beeld wordt
bestendigd door enkele fragmenten van bekers in
terra nigra en de vondst van import uit Heerlen of
Keulen. De opvulling van de potstal echter
gebeurde blijkens de vondst van vormen in geverfde
waar en terra sigillata duidelijk later: in het midden
van de 2de eeuw of nadien.

5.3.5 Functionele analyse van het aardewerk

Op functioneel vlak is het ensemble aardewerk
zeer heterogeen. Zowel tafel-, bereidings- als opslag-
vaatwerk werd aangetroffen. Het gefragmenteerde
karakter duidt erop dat dit zeker niet primair werd
gedeponeerd.

5.4 SYNTHESE AARDEWERK-ONDERZOEK

De studie van 314 scherven of 54 individuen,
afkomstig van gefragmenteerd en typologisch en
functioneel heterogeen materiaal, laat toe om een
chronologische differentiatie tussen de paalkuilen
(bouw) en potstal (gebruik en opgave) aan te geven.
Dit zou op een levensduur van het gebouw van
enkele decennia kunnen duiden die zich in de eer-
ste helft van de 2e eeuw kunnen situeren. Binnen
het spectrum aardewerk zijn een gamma importen
voorhanden, zowel bij fijn (terra sigillata, terra
nigra, geverniste waar) als bij gewoon aardewerk
(kruiken, mortaria, …). Zondermeer de belang-
rijkste groep zowel in de potstal als in de paalkui-
len is het zgn. “Waaslands” aardewerk, een materi-
aalgroep wiens oorsprong ter discussie staat (cf.
supra). In elk geval is deze waar in beide tellingen
prominent aanwezig met percentages die zich
gemiddeld tussen de 25 en 30% bevinden. Derge-
lijke hoge aandelen werden ook op de 3de-eeuwse
site Zele-Kamershoek geregistreerd (cf. dit boek).
Handgemaakt aardewerk is op de site in zeer
beperkte mate aanwezig, gemiddeld zo’n 5%.

6 Besluit

De site Berlare-N445, gelegen op een zandrug
aan de buitenbocht van de Schelde leverde sporen
op uit twee perioden: de vroege IJzertijd en de
Romeinse tijd. Uit de eerste periode dateert een

waterput. Deze structuur werd voorzien van een
eenvoudige “bekisting”, voornamelijk bestaande uit
elzenhout. Een gracht zorgde wellicht voor extra
voeding. De dateringsmiddelen plaatsen deze put
op het einde van de vroege IJzertijd, grosso modo
de 7de-6de eeuw v.Chr. (Ha C-D). Tijdens de 5de
eeuw was de put nog als een depressie in het land-
schap aanwezig en werd er afval in gestort.

In de late 1ste eeuw-vroege 2e eeuw werd
een houten, éénschepig gebouw opgetrokken.
Binnen deze constructie was een stalgedeelte, een
zgn. potstal aanwezig. Wellicht kan dit gebouw
dan ook als woonstalhuis of als stal worden geïn-
terpreteerd. Het voorkomen van potstalhuizen
vaanf de late 1ste eeuw werd in Vlaanderen al
eerder opgemerkt. De constructie bleef wellicht
enkele decennia tijdens de eerste helft van de 2e
eeuw in gebruik. Het gebouw behoorde waar-
schijnlijk tot een nederzetting waarvan ons de
andere delen ontbreken. Bij vele kleinere palen van
de site kan echter niet met zekerheid hun datering
worden bepaald.

A well from the Early Iron Age and a Roman
outbuilding at Berlare-N445 (Berlare, prov. of
East-Flanders)

The Berlare N445 site is situated on a sandy
ridge on the outer bend of the river Scheldt.
Two occupation phases were revealed. The eldest is
a well dating to the end of the Early Iron Age
(ca. 700-500 BC). The circular structure of the well
itself was made out of timbers and branches of oak
and alder, placed vertically in the soil. A small ditch
supplied the well with additional water. The pot-
tery found in the well can be compared with Early
Iron Age settlement and “Urnfield” pottery assem-
blages in Flanders.

From the well, 355 sherds of pottery were
retrieved (27 rims, 24 bases and 262 body sherds).
The pottery was mainly grog-tempered, although
organic inclusions were not uncommon. A lot of
sherds showed traces of secondary heating. The sur-
face of most of the body sherds was coarse or
roughened. The different forms date the finds to
the Early Iron Age. Typical are the so-called Harp-
stedt pottery forms. A second complete form con-
sists of a bowl with a short shoulder and a curved
rim. A group of dishes with a sharp carinated form
dates from the end phase of the Late Bonze Age
and the Early Iron Age. An unusual type is a small
so-called “egg cup” with four feet. These vessels
appear only sporadically in two urnfields in the
north of Belgium and the southern Netherlands
and on some sites in western Germany. Two frag-
ments of sharply carinated dishes, found in the top
layer indicates that the well was still visible as a
shallow depression at the beginning of the Late
Iron Age (ca. 500 BC) or “Early La Tène”.
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Remains show that a wooden outbuilding was
constructed in the Roman period. Based on the
pottery found in the large postholes, it can be dated
to the transition of the 1st to the 2nd century AD.
The building contained a sunken byre, a typical
feature for Roman period rural houses in Flanders
and southern Holland. Finds found in the backfill

of the byre date from the middle of the 2nd cen-
tury or possibly later. This could indicate a life span
of several decades in the first half of the 2nd cen-
tury. Presumably, the building was part of a larger
settlement nearby. Several postholes containing no
finds may well also date from the Iron Age and
Roman periods.
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1 Geografische lokalisatie en organisatie van
het onderzoek

De vindplaats in Zele, locatie Kamershoek situ-
eert zich op een 12 m hoge, zeer droge zandrug,
aan de buitenbocht van een belangrijke meander
in de Schelde (fig. 1) en op ca 1 km afstand van de

rivier. Het hoeft weinig betoog dat de hoge en
droge zandruggen vlakbij de sterk meanderende
Schelde een aantrekkingskracht uitoefenden op de
mens doorheen de tijd. De vele mobiele vondsten
die vooral tijdens de eerste helft van deze eeuw uit
de Schelde werden opgebaggerd, illustreren dit tref-
fend6. Deze opvallende densiteit aan riviervondsten
contrasteerde tot voor kort echter met een gebrek
aan archeologische gegevens in situ in dit deel van
de Oost-Vlaamse Scheldevallei. Herhaalde lucht-
fotografische prospectievluchten toonden nochtans
sinds geruime tijd het archeologische belang aan
van de zandrug bij de Schelde te Zele7. De aan-
wezigheid van meerdere circulaire cropmarks wees
op het bestaan van vermoedelijke grafheuvels uit
de Bronstijd, ondermeer ca 200 m noordelijker dan
de latere opgravingszone op de plaats “Toren-
hof ” (cf infra). De aanleg van een nieuwe weg,
ca. 500 m ten noorden van de plaats Kamershoek,
leidde in 1993 reeds tot de ontdekking van neder-
zettingsstructuren uit de IJzertijd op vier lokaties8.
Ook op deze plaatsen lagen luchtfotografische
waarnemingen aan de basis van de ontdekkingen.
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1 Localisatie van de site Zele-Kamershoek.
Localisation of the site Zele-Kamershoek.



Bij de opvolging van de graafwerken voor de ver-
dere doortrekking van de Zuidelijke Omleiding,
kon in 2002-2003 ca. 2 km oostelijker een meer-
periodensite worden onderzocht9. Daarbij kwamen
nederzettingen uit de IJzertijd, uit de vroege en
midden-Romeinse periode en de volle Middel-
eeuwen aan het licht. Een tweetal km zuidelijker,
en vlak bij de Schelde werden tot slot nog
Romeinse nederzettingssporen geregistreerd in een
zeer natte omgeving10.

Pal op het tracé van de toekomstige aardgas-
leiding toonden enkele luchtopnamen heel duide-
lijk de aanwezigheid van een grachtencomplex en
kuilen aan (fig. 2). Terreinprospectie, uitgevoerd in
de wintermaanden voorafgaand aan de graaf-
werken, leverden verschillende Romeinse potscher-
ven op en maakte zodoende snel duidelijk dat de
anomalieën in de gewassen wellicht gerelateerd
konden worden aan de aanwezigheid van een
Romeinse nederzetting. Vermits er een reëele kans
bestond dat heel wat Romeinse grondsporen zou
opduiken bij het afgraven van de teelaarde tijdens
normaal werfverloop, werd in samenspraak met de
NV Distrigas en de aannemer, NV Nacap, besloten
om de volledige zone bij de Schelde over een
afstand van ca. 1,5 km eerder af te graven.
Zodoende kon archeologisch onderzoek uitgevoerd
worden voorafgaand aan de doortocht van de
eigenlijke werftrein en was er geen hinder voor de
betrokken partijen.

De vondsten uit de site worden bewaard in het
Provinciaal Archeologisch Museum, site Velzeke.
Deze instelling stond ook in voor de conservatie-
en restauratiekosten van het Germaanse aardewerk,
de metaalvondsten en enkele Romeinse potten.

2 Structuren op de site Zele-Kamershoek: een
funerair monument uit de Bronstijd en een
landelijke nederzetting uit de Romeinse tijd
(PL. VII)

Dat de preventieve aanpak geen maat voor niets
was, mag blijken uit de resultaten. Globaal kunnen
we stellen dat door het doorsnijden van de zandrug
bij de Schelde zich een beeld van een relatief
globale occupatie tijdens de Romeinse tijd (1ste-
3de eeuw AD) manifesteert (cf. site Berlare N445).
Op de plaats Kamershoek in Zele doorsneed het
tracé het hart van een duidelijk door grachten en
greppels gestructureerd nederzettingsareaal met een
woonhuis, stalletjes en wellicht een schuur (fig. 3;
Pl. VII). In het zuiden wordt de site begrensd door
een tweefasig grachtencomplex dat aangelegd werd
op de overgang van de zandrug naar een natuurlijke
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2 Luchtfotografische opname van het terrein waarop verschillende cropmarks (kuilen,
grachten) zichtbaar zijn. Foto: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent
(nr. 35027).
Areal picture of the area before excavation showing different cropmarks (ditch,
pits) Photo: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent (nr. 35027).

3 Luchtfoto van de site tijdens de opgraving, de grondsporen zijn duidelijk zichtbaar.
Foto: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent (nr. 82436).
Areal picture of the area during excavation showing clearly the archaeological
features (ditches, pits) Photo: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent
(nr. 82436).



depressie in het landschap. Onmiddellijk ten noor-
den werd geen enkele sluitende aanduiding voor
een verdere begrenzing van de nederzetting aange-
troffen. Wel gaat de zandrug ook hier snel over in
een natuurlijke depressie.

Het sporenbestand van 665 grondsporen wordt
hieronder volgens respectievelijke sporengroep
besproken. Dit betekent dat de structurele gehelen
(gebouw, grafheuvel, schuur, grachtensysteem,
kuilen,…) waarvan de sporen deel uit maken zullen
worden besproken. Een exhaustieve commentaar
en illustratie van de doorsneden van alle sporen
individueel – ondermeer tientallen paalgaten –
achten we niet opportuun.

2.1 EEN GRAFHEUVEL UIT DE BRONSTIJD

2.1.1 De grafheuvel

De oudste structurele getuige van menselijke
aanwezigheid op de site betreft een circulaire
structuur met een diameter van 12 m en V- tot
U-vormig grachtprofiel (fig. 4, 5). In deze kring-
greppel werd een randscherf van een zgn. “Hilver-
sum-Drakenstein”-urn aangetroffen (fig. 18: 1).
Deze randscherf en enkele met steenbrokken ver-
schraalde wandscherven zijn richtinggevend voor
een datering van de kringsloot in de vroege/
midden-Bronstijd. Deze oude datering werd door
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4 Zicht op de grafheuvel en de Romeinse sloten die de gracht snijden.
View on the Roman ditches cutting the barrow-ditch.

5 Doorsneden van de gracht
van de grafheuvel.
Sections through the
ditch of the barrow.

6 Radiokoolstofdateringen
van de grafheuvel.
Radiocarbon dates from
the barrow.



3 radiokoolstofdateringen op houtskool uit het
grachtsediment bevestigd (fig. 6)11. Gekalibreerd
werd de sedimentatie immers vastgesteld tussen
1700 en 1100 BC. Morfologisch en chronologisch
sluit deze structuur aan bij gelijkaardige onder-
zochte sporen in Zandig-Vlaanderen die met vrij
grote zekerheid als de dichtgeslibde grachten van
grafheuvels geïnterpreteerd werden12. Opvallend is
wel dat binnen de door de gracht omgrensde zone
geen of alleszins slechts zeer ondiep bewaarde
restanten van Romeinse grondsporen werden aan-
getroffen. Enkele Romeinse sloten snijden de
omgevende gracht wel, maar verdwijnen op de
plaats van het heuvellichaam (fig. 4). Dit doet ons
vermoeden dat deze oude funeraire structuur
tijdens de eerste eeuwen van de jaartelling nog als
een verhevenheid in het toenmalige landschap was
bewaard en dat de Gallo-Romeinse grachten tot
aan of over de heuvel heen werden aangelegd. In
het laatste geval werd hun diepere ingraving in de
bodem verhinderd waardoor de sloten niet meer
traceerbaar waren als grondspoor bij het onderzoek.
We betwijfelen of het religieus-funerair karakter van
dit monument in de Romeinse tijd gekend, laat
staan gerespecteerd was. De circulaire structuur
situeert zich immers in de volle profane omgeving
van een landelijke Romeinse nederzetting. Boven-
dien achten we het dus aannemelijk dat door de
verhevenheid van het heuvellichaam, de andere
Romeinse grondsporen (vooral palen) op deze
plaats niet tot hetzelfde niveau konden doordringen
als de exemplaren buiten de grafheuvel, waardoor
we ze niet meer konden waarnemen bij onderzoek.

2.1.2. Een grafheuvelcluster bij de Schelde?

De kennis van de Bronstijd op het grondgebied
van de gemeente Zele is relatief beperkt. Zoals in
vele plaatsen in Zandig-Vlaanderen werden er dmv
luchtfotografie circulaire grafstructuren opgemerkt.
Tot op vandaag werden er aan de hand van die
luchtfotografische prospectie slechts enkele graf-
heuvels uit de Bronstijd gefotografeerd op het
grondgebied van Zele. Beide relicten liggen echter
op korte afstand van elkaar in het westen van de
gemeente (fig. 7).

De grafheuvel aan het Torenhof, ongeveer 200 m
noordelijker gelegen dan deze die tijdens ons
onderzoek werd aangesneden, werd de eerste maal
opgemerkt in 1989, maar werd later nog verschil-
lende malen gefotografeerd (fig. 8). Deze enkel-
voudige structuur werd in oktober 1993 aange-
boord: de diameter van het monument bedraagt
ongeveer 26 m, de grachten zijn zowat 100-120 cm
breed en de gracht bleef bewaard tot op een diepte
van ca. 80-90 cm. Gezien de nabije ligging van
beide grafmonumenten en rekening houdend met
de kennis van de uitgestrektheid van dergelijke
grafclusters, is het waarschijnlijk dat ze beiden tot
hetzelfde grafheuvelveld behoorden. De grafheuvel
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11 Het betreft dateringen UtC-9696: 2960±40BP; Utc-9697: 3330±40BP; UtC-9698:
3190±40BP.
12 Ampe et al. 1996.
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7 Localisatie van de drie grafheuvels bij de Schelde in Zele. 1. Kamershoek, 2. Toren-
hof, 3. Nonneveld.
Localisation of the three known barrows near the Scheldt at Zele. 1. Kamershoek,
2. Torenhof, 3. Nonneveld.

8 Luchtfotografische opname van de grafheuvel “Torenhof”, ca 200 m. ten noorden van
de site Kamershoek. Foto: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent (nr. 90613).
Areal picture of the barrow “Torenhof”, approx. 200 m. north of the barrow at
Kamershoek. Photo: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent (nr. 90613).



van het Nonnenveld, opgemerkt in 1990, ligt iets
meer westelijk op ongeveer 350 m van de vorige.
Ook deze structuur behoort waarschijnlijk tot één
en hetzelfde grafveld. Deze structuur ligt ook onge-
veer 150 m oostelijker dan de site Berlare N445.
De aardgasleiding passeerde rakelings deze heuvel,
doch tijdens controle konden geen archeologische
sporen worden opgemerkt.

Zoals bij de luchtfotografie steeds het geval is,
staan dergelijke sporen zeker niet alleen. Het opmer-
ken en fotograferen ervan hangt in de eerste plaats
af van diverse parameters waaronder de bodemge-
steldheid, de geteelde gewassen en vooral de weer-
somstandigheden. In de onmiddellijke buurt van
deze cirkels werden ook nog archeologische sporen
gezien, die voorlopig niet verder te interpreteren zijn.
Hiervoor moet bijkomend onderzoek gebeuren of
kan eventueel noodonderzoek met resultaten aan-
dragen. Het volgen van de werkzaamheden aan de
Provinciale weg en het noodonderzoek bij de aanleg
van de gasleiding zijn slechts enkele voorbeelden
hiervan. Ook recentelijk (tijdens de prospecties in
2004) werden iets meer naar het oosten twee nieuwe
circulaire structuren vastgesteld.

2.2 EEN ERF UIT DE ROMEINSE TIJD
(Pl. VII; fig. 9-17)

De meerderheid van de geregistreerde grond-
sporen dateert uit de Romeinse tijd. Zoals hoger al
gesteld, snijdt de aardgasleiding het hart van een
landelijke Gallo-Romeinse nederzetting. Binnen
het geheel wordt de ruimte er verdeeld door een
geordend stelsel van grachten en greppels die
volgens de hoofdwindrichtingen werden aangelegd.
Deze sloten definieerden op hun beurt het areaal in

verschillende onderdelen waarin hoofd- en bijge-
bouwen werden gebouwd.

2.2.1 Grachten en poel

Verschillende grachten (sp. 65, 74, 75, 78, 212,
446, 464) structureren het erf van de Romeinse
nederzetting. Ze verlopen volgens de hoofdwind-
richtingen. Het slotensysteem groepeerde zich in
een soort poel, relatief dicht bij gebouw A gelegen
(fig. 9). Verdieping toonde aan dat hier een onder-
linge fasering binnen het grachtensysteem mogelijk
is. Zo blijkt gracht nr. 212 stratigrafisch en op basis
van het aardewerk (cf. infra) wellicht nog in de late
2de en veeleer zelfs vroege 3de eeuw te dateren.
Grachten 75 en 62 oversnijden 212 en bevatten
aardewerk dat uit de volle 3e eeuw dateert. Dezelfde
3de-eeuwse sloten lopen tot aan en wellicht over het
grafheuvelrestant (cf. supra). In het zuidelijke
gedeelte van de nederzetting werd een onderbreking
in het N-Z gericht grachtenstelsel vastgesteld waar-
bij gracht 212 afdraaide naar het W. In het ver-
lengde van de N-Z as van deze sloot en 3 m verder
ving een nieuwe sloot aan (sp. 446). Net binnen het
bereik van de opgravingszone kon nog worden vast-
gesteld dat in de opening tussen de twee grachten
mogelijk een derde gracht begon met O-W richting
(sp. 446b). Een volledige reconstrueerbare handge-
vormde kookpot werd in grote fragmenten gedepo-
neerd op de bodem en vlak bij de aanzet van de
structuur. Gezien de beperkte mate waarin dit spoor
binnen opgravingsbereik viel, kan echter ook niet
worden uitgesloten dat hier de aanzet van een
andere soort structuur, bv. een kuil werd aangesne-
den. Op de overgang van de zandrug naar de meer
zuidelijk gelegen depressie buigt gracht 446 gelei-
delijk van N-Z-richting om naar O-W-oriëntatie.
In een eerdere fase was het erf blijkbaar wat groter
want gracht 464 werd iets zuidelijker maar met een-
zelfde hoofdrichting gedeeltelijk door gracht 446
gesneden. Beide grachten bevatten aardewerk dat in
3e eeuw kan geplaatst worden.

Uit het onderzoek is tevens gebleken dat gracht
212 plaatselijk (ter hoogte van de oversnijding door
grachten 65 en 75) gedempt werd met verplaatste,
gele zandgrond. Samen met de oversnijding door
de jongere grachten 65 en 75 zou dit op een
her-organisatie van de erfstructuur kunnen duiden.
Gracht 212 zou dan samen met gracht 74 één
geheel kunnen vormen waarbinnen houtbouw B
werd aangelegd (cf. infra). De grachten 65 en
75 groepeerden zich overigens in een structuur
(sp. 113) die slechts gedeeltelijk binnen het opgra-
vingsareaal lag en die we voorlopig als een soort
poel of grote kuil interpreteren. Een lengtedoor-
snede maakt duidelijk dat dit een sterk gelaagde
(fig. 16), ongeveer 1 m onder opgravingsvlak
bewaarde structuur was. De gelaagdheid maakt ook
duidelijk dat dit een langzaam opgevuld spoor is
waarin water een rol speelde.
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9 Zicht op een deel van het grachtensysteem en poel.
View on a part of the ditch system and pound.



2.2.2 Houtbouw A (fig. 10-11)

Dit gebouw met afmetingen van 5 op 12 m is
voorzien van een kleine verdieping (sp. 33), een
ondiep bewaarde haard (sp. 57) en een aange-
bouwde constructie. Een naar het zuiden gerichte
palenrij, parallel aan de zuidwand maakte mis-
schien een soort porticus of afdak mogelijk. Er kan
niet met zekerheid gesteld worden of deze voor-
bouw zich over de totale lengte van het huis uit-
strekt. De enkele palen die daarvoor in aanmerking
komen, kunnen immers ook deel uitmaken van
een andere, vlakbij gelegen constructie. Aan de
noordzijde werd door middel van 4 palen een aan-
bouw voorzien van ca. 2 x 2 m. In de hoek van
het gebouw bevond zich een ronde, in diameter
ca. 80 cm grote kuil waarin enkele lagen gemengd
verbrand en onverbrand zand afwisselden. Een
langwerpige vergraving verbond dit spoor met de
buitenzijde van het gebouw. Ondanks het ontbre-
ken van in situ verbrandingssporen is het niet
ondenkbaar dat dit het restant kan betreffen van
een half ingegraven haard- of ovenstructuurtje.
Typologisch is dit gebouw in essentie een een-
schepige constructie waarbij het gewicht van de
constructie gelijk verdeeld werd over de even zware
wandpalen. In de algemene evolutie van de Gallo-
Romeinse houtbouw in het Zuid-Nederlandse en
Vlaamse Zandgebied ontstaan de eenschepige
gebouwen hoofdzakelijk als evolutie van de twee-
schepige types Alphen-Ekeren. Daarbij kan een ver-
schuiving waargenomen worden van het gewicht
van het dak van een centrale rij nokstaanders naar
de wanden toe13. Inzet was de creatie van meer
binnenruimte. Er kan ook worden vermoed dat in
het zandgebied tussen Gent en de Kust deze evo-
lutie binnen het Alphen-Ekeren concept zich reeds
in Flavische tijd voltrok, met een vroege creatie van
verdiepte stalgedeeltes, de zgn. potstal eventueel als
gevolg14. In de omgeving van Zele vermelden we
eenschepige Romeinse structuren in Berlare N445
(dit boek) maar ook in Sint-Gillis-Waas Kluizen-
molen15 en in Waasmunster16 werden 3de-eeuwse
gelijkaardige gebouwen onderzocht.

2.2.3 Palenzwerm en houtbouw B (Fig. 12-13)

Binnen het erfgedeelte dat afgebakend werd
door gracht 74 in O-W-richting en sloot 212 in
N-Z-verloop, werd een uitgestrekte palenzwerm
opgetekend bestaande uit meer dan 300 paal-
gaten. Het betreft kleine palen, meestal vierkant,
gemiddeld 20 cm breed en nog ongeveer 10 tot
25 cm diep bewaard. Uit deze wirwar van palen
kunnen er geen éénduidige plattegronden van
gebouwen (bv. spiekers) weerhouden worden. Wél
is het zo dat zeker het N en W deel van de palen-
zwerm zich opvallend strikt binnen de contouren
van een door diep ingegraven palen (sp. 180 a &
b, 126, 190, 214, 216) omgrensde zone situeert.
Deze bakenen op hun beurt een areaal af van 11 m

breed en minimum 15 m lang. De palen bevon-
den zich op een onderlinge afstand van 5 m op de
korte zijde en 7 m in de lange zijde, wat wijst op
de grootte van de constructie, maar ook op zware
last die de palen droegen. Ze waren overigens vaak
bijna 1 m diep ingegraven, een heel contrast in vgl.
met het andere gebouw (A). In de bovenste lagen
van de palen zelf werd steevast verbrand zand en hut-
teleem aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op een
afbranden van het gebouw. We vermoedden initieel
dat deze zware constructie misschien als een schuur
geïnterpreteerd diende te worden. De gegevens uit
het aardewerkonderzoek sluiten dit vooralsnog niet
uit, maar laten ook andere interpretaties open (cf.
infra). Voor wat betreft de opvallende densiteit aan
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13 De Boe 1988.
14 De Clercq 2003.
15 Vermeulen et al. 1998.
16 Van Roeyen 1999.
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10 Houtbouw A tijdens opgraving.
Building A during excavation.

12 Houtbouw B en de bijhorende palenzwerm.
Building B and the related post-swarm.
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11 Grondplan en doorsneden van gebouw A.
Plan and sections of building A.



13 Grondplan en doorsneden van gebouw B.
Plan and sections of buildingB.
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kleine palen binnenin de door gebouw B omgeven
ruimte lijkt ons een interpretatie als basis voor een
plankenvloer een waarschijnlijke hypothese. Een ver-
gelijkbare associatie van woonhuis en een opvallend
dichte palencluster in de nabijheid, evenwel zonder
zware begrenzende palen, is ons slechts bekend in
Sint-Gillis-Waas, een vijftiental km ten noordwesten
van de site te Zele. Een éénduidige interpretatie
konden de opgravers echter ook daar niet geven17.

2.2.4 Kleine bijgebouwen

Op het erf situeren zich mogelijk ook een aan-
tal kleinere stalletjes of spiekers en een ronde palen-

groep, gelegen in de bocht van gracht 446 (fig. 14).
Centraal bevond zich een kuil (sp. 447). Wellicht
dient deze ronde structuur beschouwd te worden
als een soort veekraal. Een zinvolle dragende dak-
structuur kan immers moeilijk uit de palengroep
weerhouden worden. Bij de kleine bijgebouwtjes is
vooral een constructie van 5 m op 3.5 m bestaande
uit kleine paaltjes opvallend (fig. 15). Aan één korte
zijde ontbreken er echter palen, wat doet vermoeden
dat dit eerder een open stalletje of schuurtje was. Een
4-postenspieker van 2 bij 2 m ging vooraf of werd
nadien op plaats van dit gebouw geconstrueerd.
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14 Grondplan en doorsneden van een mogelijke kraal.
Plan and sections of a possible cattle-pen.

17 Vermeulen et al. 1998.
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15 Grondplan en doorsneden
van een bijgebouw.
Plan and sections of a
small building.

17 Kuil 444 met een depot
van potten.
Pit 444 with its deposit
of vessels.

16 Doorsneden van de voornaamste sporen.
Sections through the most important features.
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2.2.5 Kuilen

Verspreid over het terrein komen enkele kuilen
voor. De meeste (14, 15, 30, 47, 50, 62) zijn echter
gelegen in of in de onmiddellijke nabijheid van het
gebouw A. Sommige hiervan zijn zeer ondiep,
andere werden dan weer diep ingegraven (fig. 16).
Mogelijk hadden ze een bewaringsfunctie. Zeker
één kuil bij het huis bevatte opvallend veel spurrie
(cf. infra, archeobotanisch onderzoek) dat mogelijk
als veevoer dienst deed. In de ZW hoek van de als
schuur geïnterpreteerde constructie werd een kuil
aangetroffen (sp. 130) die na verdieping uiteen viel
in twee onderdelen (A&B) waarvan 130B de
diepste was (fig. 13). De positie van deze kuil in de
hoek van het gebouw doet vermoeden dat beide
met elkaar geassocieerd waren. Het aardewerk uit
deze kuil dateert uit de late 2e of eerder zelfs uit de
3de eeuw. Verder dienen we een grote kuil (sp. 447)
te vermelden. Deze in grondplan wat onregelmatige
kuil heeft een vlakke bodem. Ze is gelegen in de
zone die ook door de vermoedelijke veekraal werd
ingenomen. Vermelden we tot slot de opvallende
kuil sp. 444, met vierkante aflijning (ca 1 m x 1 m
x 0.6 m) en humeuze vulling (fig. 17). Op de
bodem ervan werden verschillende handgemaakte
potten, vergezeld van een kraaltje, een fragment van
een geverniste beker, en wat tubulus- en dak-
panfragmenten aangetroffen. Het betreft een depot
van Germaans, en meer bepaald Fries aardewerk
(cf. infra).

2.2.6 Andere sporen

In het zuidelijk deel van de sleuf tenslotte
werden enkele -niet dateerbare- karsporen opgete-
kend. Ze waren enkel bewaard door inzakking
boven de grachten. De compacte, wat kleiige vul-
ling werd van de moederbodem afgezoomd door
een laagje ijzerafzetting. De karsporen zijn over
onvoldoende afstand bewaard gebleven om vast te
stellen of dit het restant van een echt wegtracé
betreft, dan wel het resultaat is van een occasionele
passage van spannen en/of karren.

3 Materiële cultuur: aardewerk, glas, metaal
en natuursteen

3.1 METHODE BIJ HET AARDEWERKONDERZOEK

Bij de studie van het aardewerk van de site
Zele-Kamershoek werd er bewust voor gekozen
om het aardewerk zo veel mogelijk volgens baksel
te klasseren en per context te analyseren. Bak-
sels kunnen de aanvoer vanuit verschillende gebie-
den illustreren en laten (latere) vergelijking met
andere vindplaatsen toe. De beschrijving van de
verschillende baksels en hun oorsprongsgebied
(indien gekend) wordt hieronder onder 3.2 uiteen
gezet.

Bij de telling van het aantal scherven werd
bewust gekozen om twee tellingsmethoden te
hanteren. De eerste (de specimentelling) telt alle
scherven per bakselgroep. Nadeel van deze telling
is het kwantitatief bevoordelen van de breekbare
en/of grotere potten (kruiken bv.) die logischerwijze
dus in hogere aantallen scherven resulteren. De
tweede tellingswijze, het minimum aantal exem-
plaren, is gebaseerd op de aanname dat bijvoor-
beeld 2 verschillende randscherven en 10 wand-
fragmenten in hetzelfde baksel minstens van 2
potten afkomstig zijn, en niet van 12. Indien er bv.
geen randscherven aanwezig zouden zijn geweest,
dan waren de 10 wandscherven van minstens 1 pot
afkomstig. Deze telling weerspiegelt vaak een reëler
beeld van het werkelijke aantal aanwezige potten
binnen een context. Deze tellingstechniek heeft als
nadeel de typologisch diagnostische aardewerk-
groepen (bv. terra sigillata) te oververtegenwoordigen.
De vergelijking tussen beide tellingstechnieken
zorgt dan weer voor een evenwichtiger beeld.

De contextgebonden analyse, d.i. de telling en
beschrijving van de geassocieerde aardewerksoorten
binnen één context of structureel geheel van
sporen, laat ook een betere vergelijking toe met
andere vindplaatsen en kan eventueel ook functio-
nele interpretaties van aardewerkgroepen naar voor
brengen (bv. een dump van keukenmateriaal, een
ritueel geïnspireerde depositie, enz.). Voorwaarde
voor contextanalyse is wel dat het materiaal vol-
doende in aantal en bewaringstoestand aanwezig is,
het spreekt voor zich dat enkele gefragmenteerde
scherfjes meestal weinig relevante interpretatie meer
dan een bakselanalyse kunnen opleveren. Het
aardewerk van sites Oostwinkel-Leischoot en
Maldegem-Burkel, bv. werd in zijn totaliteit geana-
lyseerd wegens het ontbreken van voldoende
contexten die genoeg materiaal opleverden. De
chronologische homogeniteit liet er wel toe om het
materiaal toch nog als geheel te beschouwen.

Bij de studie van het aardewerk uit Zele-
Kamershoek werd ervoor gekozen om enerzijds het
aardewerk uit duidelijke structurele gehelen zoals
bv. het aardewerk uit de paalkuilen van het gebouw
B, als entiteit te analyseren terwijl anderzijds ook
gesloten of duidelijk gegroepeerde complexen
aardewerk werden geanalyseerd (tabel 1). Bij deze
laatste vermelden we bv. een stort van aardewerk
in gracht sp. 75 of een groep Germaans aardewerk
dat op de bodem van kuil sp. 444 werd gedeponeerd.
Zo werden kuilen 14, 130, 444 en 447, grachten
75, 212, 446, 464, poel 113 en de beide gebou-
wen geselecteerd. Deze contexten onderscheiden
zich door hun kwantitatieve (voldoende materiaal)
en kwalitatief relevante eigenschappen. Daarbinnen
leverden vooral sporen 75, 113, 130 en 212 de
meeste informatie voor analyse. Kuil 444 wordt
wegens een jongere datering apart besproken. In
totaal vertegenwoordigen deze contextgroepen
(muzv sp. 444) 1829 scherven of 350 Minimum



Aantal Individuen. Alle resterende contexten samen
zijn goed voor 117 scherven die op hun beurt
slechts 18 individuen vertegenwoordigen. Een tel-
ling van de verschillende aardewerksoorten binnen
de contextgroepen wordt overigens in tabellen aan-
gegeven. Hierin worden zowel de totalen als het
minimum aantal individuen per baksel weergegeven
en hun percentages tov het totaal. Per aardewerk-
groep worden cijfers gegroepeerd, bv: 2% Centraal-
Gallische terra sigillata (CGTS) en 3% Oost-Gal-
lische (OGTS) worden geteld, wordt gegroepeerd
in 5% TS als aardewerkgroep. Per baksel worden
ook de diagnostische types zoals bv. Drag. 31 en de
frequentie tussen haakjes weergegeven.

Per relevant structureel geheel of aardewerk-
complex wordt hieronder telkens een uitgeschreven
analyse gegeven. Het aardewerk werd ook bewust per
context afgebeeld teneinde de onderlinge associaties
en de latere vergelijking te vergemakkelijken.

3.2 HET GALLO-ROMEINSE AARDEWERK:
BAKSELBESCHRIJVING, TYPOLOGIE EN
PROPORTIONEEL VOORKOMEN

Het materiaal uit de meeste Gallo-Romeinse
vindplaatsen valt uiteen in twee grote categorieën
vaatwerk: fijn, zgn. luxeaardewerk enerzijds, en
gewoon gebruiksaardewerk anderzijds. Hierbinnen
tekenen zich op basis van macroscopische waarne-
ming verschillende bakselgroepen af, hieronder en
in de tabellen aangegeven met een combinatie van
4 letters (bv. TSOG). Deze kenmerken zich op hun
beurt na verse breuk door hun klei-eigenschappen,
de inclusies en/of verschralingscomponenten en
hun sortering. Op zich kunnen deze criteria rich-
tinggevend zijn voor een bepaling van de her-
komstregio. Qua typologie worden de algemeen
gangbare typologieën gebruikt.

3.2.1 Fijn aardewerk

TS: Terra sigillata: Dit aardewerk dat werd gemaakt
uit fijne, kaolinitische kleien waarin geen verschra-
ling merkbaar is, werd in Zele aangevoerd uit twee
productieregio’s: Centraal-Gallië (TSCG) (micarijk;
Lezoux, regio Puy-de-Dôme) en Oost-Gallië
(TSOG) (verschillende productiecentra in het Rijn-
land en NO-Frankrijk met elk een specifiek baksel
waaronder de Argonnen en Rheinzabern). Bij de
herkenbare vormen vermelden we de kraagkom
Drag. 38, de tas Drag. 33, de versierde kom Drag.
37, de kom Drag. 31 en het bord Drag. 32.
Het materiaal neemt gemiddeld 7% van het MAI
in de belangrijke contexten in, met één uitschieter
naar 18% .

TN: Terra nigra: Dit reducerend gebakken luxe-
vaatwerk bestaat voor de Zeelse site uit een zeer fijn
kwartsrijk baksel (TNFK). Het oppervlak werd
meestal gesmoord en gepolijst. Technisch staat dit
aardewerk al ver af de kwaliteitsvolle productie uit
de vorige eeuwen. Toch leeft zeker in noordelijk
Gallië de terra nigra-traditie verder door, al blijft
de vormenschat in de 3de eeuw vaak beperkt tot
slanke, bolbuikige bekers op hoge voet waarvan in
Zele een stuk werd aangetroffen. De tweede
herkende vorm betreft de beker Holwerda 58a, een
niet onbekende doorlevende vorm uit de 2de eeuw.
In de Zeelse contexten werd nooit meer dan 4%
MAI waargenomen in dit baksel.

GV: De geverniste of geverfde waar wordt geken-
merkt door het feit dat het vormen betreft die van
een deklaag zijn voorzien die chemisch afwijkt van
die van de klei van waaruit de pot zelf is gedraaid.
Voor de hier behandelde vindplaats is het gever-
niste aardewerk afkomstig uit drie grote productie-
plaatsen: het Rijnland (vooral Keulen en omge-
ving) (GVKL), Trier (Moeselregio) (GVTR) en de
Argonnen (GVAR). Het geverfde aardewerk uit
Keulen (bv. Rudolfplatz) wordt gekenmerkt door
zijn fijn wit baksel waarin enkele schaarse (ijzer-
rijke) inclusies te zien zijn. De deklaag is olijfgrijs
van kleur. Dit is de door Brunsting beschreven
techniek b18. Deze techniek is vrij typisch voor de
2de en vroege 3de eeuw. Het geverfde aardewerk
uit Trier (bv. Paceli Ufer) wordt gekenmerkt door
een zeer fijn roodkleurig baksel, dat afwisselend
soms zelfs rood en grijs gelaagd kan zijn. Het draagt
een deklaag die als “metaalglans” wordt omschre-
ven. Onder microscoop zijn er meestal fijne kalk-
steenpartikels waar te nemen19. Triers aardewerk in
dit baksel is typisch voor de 3e en 4e eeuw. Het
aardewerk uit de Argonnen (ateliers Avocourt 3 en
Vauquois-Les Allieux 1) heeft een fijn, grijs baksel
en is van een zwartgrijze, glanzende deklaag over-
trokken20. Typologisch omvat het repertorium van
de geverniste waar vooral drinkbekers en in min-
dere mate andere vormen (borden, kruikjes,…). In
Zele werden enkel bekers gevonden. Uit Keulen
werden vooral wandscherven gedetermineerd van
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18 1937; Tomber & Dore
1998: KOL-CC.
19 Tomber & Dore 1998:
MOS-BS; Vilvorder 1999, 156
e.v. Voorzichtigheid omtrent de
toewijzing aan één of ander pro-
ductiecentrum blijft evenwel
steeds geboden indien geen che-
mische analyse werd uitgevoerd.
20 Vilvorder & Bocquet 1994,
99; Vilvorder 1999.
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Tabel 1:
Aantal scherven (Totaal en Minimum Aantal Indi-
viduen MAI) in de belangrijkste structurele eenheden.
Number of sherds (Total and Minimum Numbre
of Vessels) in the most important structural units).

Context Totaal MAI
Kuil 14 7 6
Gracht 75 206 54
Poel 113 762 84
Kuil 130 218 50
Gracht 212 344 70
Gracht 446 18 11
Kuil 447 87 22
Gracht 464 19 13
Gebouw A 38 11
Gebouw B 13 11
Andere sporen 117 18
Totaal 1829 350



bekers type Niederbieber 32, terwijl in metaal-
glanstechniek vooral de bekers type Niederbieber
33 werden herkend. Dit aardewerk neemt gemid-
deld ongeveer 4% van het MAI in de grotere con-
texten in.

ZW: Zeepwaar-baksel wordt gekenmerkt door een
geel tot oranje zeer fijn poederig baksel waarbij
onder de microscoop witte calcietinclusies merk-
baar zijn. De scherven voelen zeepachtig aan. De
herkomst van dit baksel wordt in het noorden van
Frankrijk geplaatst21 (ZWBA). Dit aardewerk komt
voor tijdens de eerste drie eeuwen van de jaartelling.
Er werden onder het uiterst schaarse materiaal in
dit baksel slechts twee (stukken van) vormen her-
kend: een dekseltje en een kruikje.

PR: Rood beschilderd aardewerk (“Pompeiaans
Rood”). Dit baksel kenmerkt zich door een fijne
kwartsmatrix en bezit een grijze tot blauwgrijze
kern. Naar de wand toe wordt de kleur witgrijs.
Typologisch werden in Zele voornamelijk borden
vastgesteld. Ze zijn aan de binnenzijde van een rode
kleurstof voorzien. Dit baksel komt neemt nooit
meer dan 4% van MAI-aantal in relevante contex-
ten in. De basistypologie van dit materiaal werd
voor Noord-Gallië al geruime tijd opgesteld22.
Sinds onlangs is ook het productiecentrum gekend:
Les Rues des Vignes, nabij Cambrai23 (PRRV) De
productie omvat er ondermeer ook terra nigra over-
spant er een tijdsspanne van de 1ste tot en met de
3de eeuw. Typologisch werd slechts één bordvorm
aangetroffen: het bord met naar binnen gebogen
rand Blicquy 5. Een rood geverfde bodemscherf in
hetzelfde wijst op het voorkomen van afgeleiden
van en nabootsingen van terra sigillata tijdens de
3de eeuw.

3.2.2 Gewoon aardewerk

RG: Reducerend gebakken gewoon aardewerk:

RGWL: Blauwgrijs micarijk, “Waaslands” baksel.
Dit overwegend reducerend gebakken baksel is ver-
uit de meest voorkomende bakselgroep in het
ensemble aardewerk, gemiddeld 33 % van het MAI
in de belangrijkste contexten. Dit blauwgrijs
gekleurde baksel kenmerkt zich onder microscoop
(x20-x40) door een vrij gelijkmatige, fijne kwarts-

matrix waarin soms ijzeroer maar steeds micaplaat-
jes zichtbaar zijn. De wanden van potten in dit
aardewerk vertonen – wanneer ze uit natte contex-
ten komen – vaak een metaalachtige glans. Dit
materiaal wordt ook kustaardewerk, terra nigra-
achtig, Rupeliaans of Waaslands genoemd,24 deze
laatste twee naar de vermoedelijke herkomstplaats,
voornamelijk het Waasland waar de Rupeliaanse
klei dagzoomt25. Naast een zeer wijde variatie in
vormen (kookpotten, mortaria, borden, bekers) zijn
vooral de voorraadpotten met hamervormige rand
(type Holwerda 140-142) het gidsfossiel bij uitstek
voor deze bakselgroep. Deze potten vertonen vaak
randinscripties en de wijde verspreiding en uniforme
randvorm doorheen de tijd doen vermoeden dat
hier één of ander product (etenswaar) werd in ver-
voerd. De kern van het verspreidingsgebied van dit
baksel situeert zich niet alleen in de valleien van
Schelde, Leie en Durme, doch vooral ook langsheen
de Nederlandse kust en de Rijn en de aansluitende
provincies werden er zeer hoge concentraties van dit
baksel aangetroffen26. Verder onderzoek wordt uit-
gevoerd om de exacte aard en oorsprong van deze
aardewerksoort te determineren. Zgn. Waasland
aardewerk komt voor vanaf de Flavische tijd tot in
de volle 3de en mogelijk zelfs 4de eeuw27. De site
van Zele-Kamershoek biedt een mooie doorsnede
van de 3de-eeuwse typologie binnen deze baksel-
groep. Zowel de typische voorraadpotten, borden,
kommetjes, (kook)potten als imitaties van Tongerse
bekers (oxiderende variant: OGWL, zie onder) en
Eifel-mortaria werden opgemerkt.

RGFZ: Zandig baksel. Deze kleine groep (nooit
meer dan 2% van het MAI) kenmerkt zich door
zijn zeer fijn kwartsrijk baksel met onregelmatig
gesorteerde kwarts waarin bijna geen andere inclu-
sies herkenbaar zijn. Het betreft meestal vrij
dunwandig materiaal. Men kan deze groep als een
wat grovere variant van het terra nigra-baksel
beschouwen. Uit dit baksel werden enkel (kook)-
potten herkend.

RGGR: Baksel met grove verschraling. Deze kleine
groep wordt (nooit meer dan 2% van het MAI)
gekenmerkt door de aanwezigheid van vrij grove
(tot 4 mm) inclusies in een slecht gesorteerd
kwartsrijk baksel. De inclusies zijn wellicht klei-
klonters. De potten in dit baksel worden geken-
merkt door een oneffen oppervlak, waar de inclu-
sies soms door het oppervlak heen breken28. Uit dit
baksel werden enkel (kook)potten herkend. Eén
individu vertoonde drie vingertopindrukken op de
schouder.

OG: Oxiderende gebakken gewoon aardewerk:

OGEF: Eifelwaar, wellicht Urmitzer waar. Deze
oxiderend gebakken bakselgroep kenmerkt zich
door zijn sterk mineralogische samenstelling met
grove kwartskorrels, ijzeroxiden en sporadische vul-
kanische inclusies29. Het oppervlak is ruw. De kleur

189

21 Deru & Vachard 2002.
22 De Laet & Thoen 1969.
23 Pers. Mededeling X. Deru die zo vriendelijk was ons het materiaal te tonen en stalen ter ver-
gelijking mee te geven.
24 Er zijn tegen alle termen wel pro’s of contra’s in te brengen.
25 Thoen 1978.
26 Brouwer 1986.
27 Van Enckevort 2005, 316-339.
28 Dit baksel is ook in 3e-eeuwse contexten in Velzeke (Kwakkel-site) geen onbekende. Pers.
Mededeling J. Deschieter.
29 Zie ondermeer ook Stamm 1962.
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varieert van bleekgeel over roodbruin tot bruin-
grijs. Dit baksel werd vooral aangewend voor de
productie van kookpotten met dekselgeul type
Niederbieber 89 en kommen met verdikte, naar
binnen staande rand Niederbieber 104. De date-
ring wordt, voornamelijk op basis van Niederbie-
ber, in de late 2de en vooral de eerste helft en
midden 3de eeuw geplaatst30. Het sterk granuleuze
baksel uit de Eifel is echter macroscopisch vaak
moeilijk te onderscheiden van dat van ruwwandige
(kook)potten uit de civitas Tungrorum (bv. Heer-
len), al is het ontbreken van vulkanische inclusies
doorslaggevend bij het onderscheiden van aarde-
werk uit de civitas Tungrorum31. Eifelimporten,
waaronder ook aardewerk uit de ateliers in Spei-
cher en Mayen, zijn ook doorgaans jonger (3de-
5de eeuw) terwijl de producties uit de civitas
Tungrorum al vanaf de Flavische tijd in Noordelijke
gebieden opduiken32. Eifelwaar werd in Zele vast-
gesteld onder de vormen Niederbieber 89 (kookpot
met dekselgeul), Niederbieber 120 (deksel), bord
Niederbieber 113 en mortaria met hamervormige
rand (Vanvinckenroye 337) (MOEF). Dit baksel
vertegenwoordigt gemiddeld zo’n 6% van het MAI
in de relevante contexten.

OGWL: Rood micarijk, “Waaslands” baksel. Dit
baksel is de in Zele zeldzame oxiderend gebakken
variant (ca. 1% van het MAI) van de meer klas-
sieke blauwgrijze zgn. Waaslandse waar (RGWL,
zie hoger). Er werden in Zele imitaties van zgn.
Tongerse of Haspengouwse bekers in herkend
(Vanvinckenroye 526-527) maar ook nabootsingen
van kookpottype Niederbieber 89.

KW: Kruikwaar

KWSV: Scheldevalleikruik. Deze oxiderend gebak-
ken bakselgroep werd vooral aangewend voor de
aanmaak van kruiken en kruikamforen. Binnen de
groep kruikwaar (gemiddeld 8% van het MAI),
neemt deze bakselgroep het leeuwenaandeelvoor
zijn rekening. Onder microscoop kenmerkt het
feloranje baksel zich door een mengeling van fijne
en grove, slecht gesorteerde kwartskorrels die vaak
roodachtig kleuren, vermoedelijk door binding met
ijzeroxiden. Het oppervlak van deze kruiken is
soms (nog) met een witte sliblaag overtrokken.
Hoewel de zeer dichte verspreiding van dit aarde-
werk in de Scheldevallei zijn oorsprong in dit
gebied leek te rechtvaardigen33, zal chemisch en
petrografisch onderzoek moeten afgewacht worden
om meer duidelijkheid te werpen op deze proble-
matiek. Ovenmateriaal en opvallende concentraties
vondsten op verschillende Noord-Franse sites34 lij-
ken immers te suggereren dat de discussie over het
oorsprongsgebied zeker nog niet is gesloten. Dit
baksel komt voor vanaf het midden van de 1ste tot
in de volle 3de eeuw. Op typologisch vlak werd een
vrij homogene groep van kruikjes met uitstaande,
verdikte rand enerzijds en een grote groep met
kruikamforen met brede (vaak 15 cm diam.)

monding en uitstaande rand, soms binnenin
verdikt, soms naar buiten toe verzwaard. De halzen
lopen soms trapvormig (met richels) op.

KWBA: Bavay-baksel. Dit baksel werd vooral
gebruikt voor de aanmaak van mortaria en krui-
ken. Het baksel kenmerkt zich door zijn fijne
kwartsen van gelijke grootte waartussen witte (cal-
ciet) en zwarte (magnetiet?) inclusies gevat zijn35.
Het baksel bezit een bruingele kleur. Er werden
geen vormen herkend. Materiaal in deze techniek
komt gedurende de volledige Hoge Keizertijd voor
in noordelijk Gallië.

KWMT: Maaslands/Tiens baksel. Dit witgeel baksel
bevat halfdoorzichtige kwartskorrels en witte (argi-
liet?) en rode (chamotte) inclusies. Het onderzoek
naar deze groep is nog verre van beëindigd en een
duidelijke chemische verwantschap tussen de
belangrijke producties in Tienen en Heerlen ver-
hindert een eenduidige herkomstbepaling36.
Afgaande op de sterke gelijkenis met het Zeelse
materiaal hebben deze ateliers blijkbaar ook mor-
taria (cf. infra) en kruiken naar het noorden toe
geëxporteerd. De Tiense productie loopt tot in of
na het midden van de 3de eeuw37. Er werden in
het Zeelse materiaal geen herkenbare kruikvormen
gedetermineerd.

MO: Mortaria

Mortaria zijn goed voor gemiddeld zo’n 4% van
het MAI van de bruikbare contexten. Daarbinnen
zijn 4 bakselgroepen min of meer evenredig ver-
tegenwoordigd.

MOBA: Baksel uit de regio Bavay cf. hoger: KWBA.
De mortaria (MOBA) in dit baksel zijn vaak in de
vorm Stuart 14938.

MOWL: Micarijk, “Waaslands” baksel. Cf hoger
RGWL en OGWL. De Zeelse mortaria in dit
baksel werden enkel in vorm Vanvinckenroye 337
vervaardigd. In oorsprong wellicht reducerend
gebakken, zijn vele fragmenten door secundaire ver-
branding (vooral onderaan tot op de kraag) plaat-
selijk bruin gekleurd. De binnenwand is soms bezet
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30 Oelmann 1914.
31 We danken Sonja Willems, VIOE-Tongeren voor haar hulp bij de beschrijving en determi-
natie van dit baksel. Cf. ook Willems 2005, verschenen net na afronding van dit artikel waardoor
we dit werk niet ten volle meer konden integreren in de tekst.
32 Willems 2005.
33 van der Werff et al. 1997.
34 Onderzoek binnen de ceramologische werkgroep op de Universiteit van Rijsel (organisatie
X. Deru). Zie ook Thuillier 2001.
35 De macroscopische kenmerken van het Bavay-baksel worden wel eens afgekort met het
Franse letterwoord QNB: Quartz, Noir et Blanc.
36 Beide ateliers gebruikten dezelfde kleilagen. Lezing M. Martens, S. Willems & P. Degryse,
“schervendag”, Katholieke Universiteit Nijmegen, 2004.
37 Hartoch & Martens 2001.
38 Willems 2005.
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dmv een relatief grove rasp uit een ongedetermi-
neerd gesteente.

MOMT:Maaslands/Tiens baksel: cf hoger: KWMT.
Bij de mortaria werden in Zele de typisch 3de-
eeuwse mortaria met opstaande randlijst herkend
(Vanvinckenroye 352-353).

MOERF: Baksel uit het Rijnland of de Eifelregio,
cf. supra OGEF.

DO: Dolia of voorraadpotten

DOCH: Baksel bij Dolium. Dit oxiderend gebak-
ken baksel bezit een opvallend grove kleimatrix
waarin rode schervengruispartikels (chamotte) wer-
den toegevoegd. Het oorsprongsgebied van dit
aardewerk is onbekend doch wellicht heel divers.
Typologisch werd de typische horizontale rand
(evolutie Haltern 89) aangetoond. Er werden
gemiddeld 3% dolia in het MAI van de relevante
contexten herkend.

AM: Amforen

Deze transportcontainers zijn in beperkte mate
aanwezig binnen het voorliggende materiaal;
gemiddeld 3,5% van het MAI in de bruikbare con-
texten. Er werden drie baksels onderscheiden.

AMHS en AMGN: Baksels bij mediterrane amforen.
De gedetermineerde amfoorscherven van mediter-
rane herkomst zijn enerzijds afkomstig van olijf-
olieamforen van het type Dressel 20 uit Spanje
(AMHS) en anderzijds van wijnamforen van het
type Gauloise 4 uit Gallia Narbonensis (AMGN).
Afgaand op het baksel (micarijk, met grote kwart-
sen, veldspaten,…) zijn de olijfolieamforen uit de
vallei van de Guadalquivir (Baetica) afkomstig39.
De wijnamforen bezitten een poederig, witgeel bak-
sel, kenmerkend voor de producties uit de regio
rond Marseille40.

AMGB: Baksel bij Noordgallische amforen. Dit bak-
sel werd aangewend voor de productie van de
amfoor “Gauloise 13” uit Gallia Belgica en is nauw
verwant aan het dolium-baksel. In het geval van de
Zeelse stukken gaat het hem om een grove kleima-
trix waarin grijze tot oranje schervengruispartikels
tot 4 mm groot werden gemengd. Veronderstelde
productiecentra zijn ondermeer Bourlon en regio
rond Cambrai. Kenmerkend voor deze vorm zijn
de zeer zware oren, vaak driehoekig in doorsnede
en courant met indrukken versierd41.

ZC: Containers voor het transport van zeezout.

ZC: Baksel bij zoutcontainer. Dit vaak uiterst fragiel
en sterk sterk gefragmenteerd handgemaakt aarde-
werk voor verdamping en transport van zeezout
gemaakt, werd uit een zwart, plantaardig ver-
schraald baksel met oranjerode wanden gemaakt.

Dit materiaal is zeer slecht vertegenwoordigd (min-
der dan 0.5% van het MAI). De oorsprong van
deze zoutcontainers wordt in het Belgische, Neder-
landse of Noord-Franse kustgebied gezocht42.

HG: Handgevormd gebruiksaardewerk

HGCH: Baksel bij handgevormd aardewerk. Dit
materiaal dat voortbouwt op de lokale pottenbak-
kerstradities uit de IJzertijd, bestaat meestal uit een
baksel dat gekenmerkt wordt door zijn grove
textuur waarin potgruis werd toegevoegd. Meestal
betreft het reducerend gebakken stukken, hoewel
(plaatselijk op de pot) ook oxiderende varianten
voorkomen. Dit materiaal komt in de civitas Mena-
piorum vaak in grote hoeveelheden voor gedurende
de hele Hoge Keizertijd. Op sommige plaatsen
wordt naar de 3de eeuw toe zelfs een kleine
heropleving in aantal en types vastgesteld43. Binnen
het Zeelse materiaal is het handgemaakt aardewerk
na het reducerend gebakken gedraaid gewoon
aardewerk de belangrijkste groep binnen de rele-
vante contexten (zo’n 14% van het MAI met een
uitschieter naar 30%). Typologisch werden ver-
schillende vormen aangetroffen: voornamelijk
(kook)potten en kommen met naar binnen gebo-
gen, zwak geprofileerde rand, maar in mindere
mate borden met naar binnen gebogen rand,
deksels en tot slot een ondetermineerbare vorm,
versierd met een kraagje met indrukken op de
wand. Wat betreft de kommen met geprofileerde
rand rest ons nog te vermelden dat elk verband tot
de vroeg-Romeinse “kurkurnen” niet kan gemaakt
worden. Technisch en chronologisch betreft het
immers twee verschillende vormen. Gelijkaardige
randprofielen werden ook in 3e-eeuwse context
aangetroffen in Merendree44.

HGBT, HBST, HGKF: baksels bij handgevormd
aardewerk in Germaanse traditie. Dit aardewerk
kenmerkt zich door zijn verschraling met bot
(HGBT), steengruis (HGST) of plantenresten, wel-
licht kaf (HGKF). Het werd in Zele in verschil-
lende contexten in uiterst lage aantallen opgemerkt
en kan met de aanwezigheid van Germaanse inwij-
kelingen uit de tweede helft van de 3de eeuw worden
geassocieerd (cf infra).

3.3 ANALYSE VAN DE AARDEWERKCOMPLEXEN

3.3.1 Stort van aardewerk in gracht sp. 75
(tabel 2 & fig. 18-19)

In de onderste lagen werd over een afstand van
ca. 3 m een pakket aardewerk aangetroffen dat daar
wellicht in één maal werd gestort. Dit leiden we af
uit de dichtheid waarmee het materiaal werd gede-
poneerd maar ook uit de aanwezigheid van enkele
volledige of bijna volledige stukken aardewerk. Het
gaat hem in totaal over zo’n 206 scherven, goed
voor minimum 54 individuen.
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39 Tomber & Dore 1998:
BAT AM2.
40 Idem: GAL AM 2.
41 Baudoux et al. 1998; Lau-
benheimer 2000.
42 van den Broecke 1995.
43 De Clercq, in druk.
44 Ongepubliceerde gegevens,
Universiteit Gent.
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De luxewaar wordt door de terra sigillata
gedomineerd (fig. 18, 2-6). Alle stukken (vooral
Drag. 31R) zijn van Oost-Gallische makelij (Rhein-
zabern). Dit wordt bevestigd door de stempel
VIC• • • INVSF, te identificeren als Victorinus van
Rheinzabern, hoofdzakelijk actief in de 3de eeuw
en frequent aangetroffen in het castellum Holzhau-
sen45. Bij het gewone aardewerk domineert het
micarijke, zgn. Waaslandbaksel. Naast de klassieke
en late varianten van de voorraadpot Holwerda
140-142 (fig. 18: 8, 10), werden er ook
(kook)potten (fig.18: 9,11-14), een 3de -eeuws
kommetje (Vanvinckenroye 537) (fig. 18: 15), een
imitatie van een oxiderend gebakken Tongerse
beker (fig. 18: 7) passend aan een stuk uit kuil 130
(cf. infra) en borden met naar binnen gebogen, ver-
dikte rand (fig. 19: 1-2). Een mortarium Vanvinc-
kenroye 337 met hamerrand werd in een Eifelregio
of Rijnlands baksel gemaakt (fig. 19: 8). Kruiken
zijn eveneens een prominente groep waarbij het
vooral kleine kruikjes en in mindere mate krui-
kamforen zijn die aanwezig zijn (fig. 19: 4-9, 11).
Het handgemaakte aardewerk tot slot omvat vooral
kookpotten en een komvorm met naar binnen
gebogen, geprofileerde rand (fig. 19: 10).

3.3.2 Het archeologische materiaal uit gracht
sp. 212 (tabel 3 & fig. 20)

Het aardewerk uit gracht 212 werd verspreid
over het grachttracé aangetroffen en is zodoende
minder homogeen te beschouwen dan dat uit
gracht 75. Wél is het zo dat gracht 212 gedempt
werd met verplaatst zand (cf. supra). In totaal wer-
den er 344 scherven, zo’n 70 MAI gerecupereerd
uit deze sloot. Het betreft een heel divers spectrum
aan aardewerk waarbij de meeste categorieën ver-
tegenwoordigd zijn. Naast de vele stukken in redu-
cerend gebakken gewoon aardewerk (fig. 20: 3-9)
(meestal zgn. Waaslands), wordt een belangrijk
gedeelte van het gewone aardewerk door de oxide-
rende variant van Waaslands (fig. 20: 13), en door
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45 Volgens Oswald (1931) te dateren Hadrian-late Antonine. De vormenschat (oa. Drag. 32,
31) waarop de stempels voorkomen wijzen er echter duidelijk op dat deze pottenbakker in de
3de eeuw werkzaam was. Bernhard (1981) onderscheidt drie verschillende pottenbakkers met
deze naam. De eerste deelde hij in bij zijn Gruppe II, de andere bij Gruppe III. Op basis van goed
gedateerde sites zoals Regensburg is de groep 2 vooral tijdens de late 2de eeuw dominant terwijl
groep 3 vooral uit de 3de eeuw zou dateren. Hoe dan ook blijkt Victorinus een pottenbakkers-
naam te zijn die in Rheinzabern voornamelijk in de late 2de - volle 3de eeuw gekend was,
blijkens ook een vergelijkend onderzoek naar de aanwezigheid van Rheinzaberner pottenbakkers
in enkele scherp gedateerde complexen: Kortüm & Mees 1998. Significant is het veel voorko-
men van de aan de Zeelse stempel identieke VICTORINUSF in het castellum Holzhausen, te
dateren tusen de late 2de eeuw en 259/260, mogelijk later: Pferdehirt 1976, 23-28 (datering),
255: stempels.
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Tabel 2:
Telling van het aardewerk uit gracht 75.
Quantification of the pottery from ditch 75.

Baksel TOT % MAI % Diagnostisch vormen (+ minimum aantallen)
TSOG 5 2,43 5 9,26 Drag.31R (2 ), Drag.31 (2), Drag.37 (1)
TS 5 2,43 5 9,26
GVKL 1 0,49 1 1,85
GV 1 0,49 1 1,85 Niederbieber. 32 (1)
RGWL 66 32,04 17 31,48
RGFZ 7 3,40 1 1,85
RG 73 35,44 18 33,33 Holwerda 140-142 (4),Vanvinkenroye 537 (1)
OGEF 3 1,46 2 3,70
OGWL 2 0,97 2 3,70 Vanvinkenroye 526-7 (1)
OG 5 2,43 4 7,41
KWSV 67 32,52 8 14,81
KWBA 1 0,49 1 1,85
KW 68 33,01 9 16,67
MOBA 1 0,49 1 1,85 Stuart 149 (1)
MOWL 1 0,49 1 1,85 Vanvinkenroye 337 (1), passend aan 130
MOEF 1 0,49 1 1,85 Vanvinkenroye 337 (1)
MO 3 1,46 3 5,56
DOCH 12 5,83 2 3,70 Ev. Ha 89 (2)
DO 12 5,83 2 3,70
AMHS 2 0,97 1 1,85 Dr. 20 (1)
AMGN 2 0,97 2 3,70 Gaul. 4 (2)
AM 4 1,94 3 5,56
HGCH 35 16,99 9 16,67
HG 35 16,99 9 16,67
TOTAAL 206 100,00 54 100,00



het handgemaakt vaatwerk ingenomen (fig. 20: 20,
22). Bij de terra sigillata werden nog enkele scher-
ven van Centraal-Gallische potten aangetroffen
waaronder Drag.38. Het zijn reminiscenties naar
de (late) 2de eeuw, net als de terra nigra-beker
Holwerda 58a, al komt deze vorm in Vlaanderen
frequent in vol 3de-eeuwse context voor46. Een
wandscherf versierd “en barbotine” met een blad is

mogelijk afkomstig van een in Rheinzabern
gedraaide fles Drag. 54 of van een versierde kraag-
kom Drag. 4347. Een datering in de late 2de en
vooral de 3de eeuw wordt bevestigd door de vondst
van een fragment van een oor van een afgeleide van
een Noord-Gallische amfoor Gauloise 13 (fig. 20:
19), een mortarium met hamervormige rand en
één met opstaande randlijst (fig. 20, 10), en
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46 Zie ook Velzeke: De Mulder
et al. 2003, 578.
47 Decors “en barbotine” zijn
heel frequent in de 3de-eeuwse
productie van Rheinzabern:
cf. Bird 1993.
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18 Aardewerk uit de grafheuvelgracht (1) en uit het stort in gracht 75.
Pottery from the barrow (1) and from the pottery dump in ditch 75.



kookpotten met hartvormig profiel Niederbieber
89 (fig. 20: 13-14). Opslagvaatwerk is aanwezig
onder de vorm van amforen Dr. 20 (fig. 20: 16)
en dolia (fig. 20: 17-18). Vermelden we tot slot de
aanwezigheid van een eindstuk van een handslijp-
steen. Deze context kan op basis van het aardewerk
tussen de late 2de en de 3de eeuw worden geda-
teerd.

3.3.3 Het archeologische materiaal uit de poel
sp. 113 (tabel 4 & fig. 21-25)

Met minimum 84 individuen, afgeleid van 762
scherven vormt dit de kwantitatief meest belang-
rijke groep vaatwerk van de site. Dit hoeft, gezien
de grootte van de structuur, natuurlijk niet te ver-

wonderen. Enkele borden Drag. 31 (fig. 21: 1-2),
metaalglans drinkbekers (fig. 21: 3-4), mortaria met
opstaande randlijst (Vanvinckenroye 352-353)
(fig. 21: 8), en een wrijfschaal met hamerrand in
Waaslandbaksel (fig. 21: 10), wijzen op een
3e-eeuwse datering. Naast een dekselknop van een
dekseltje in Eifelwaar (fig. 21: 11) uit de oxiderende
groep, neemt het reducerend gebakken aardewerk
in Waaslandbaksel een belangrijk aandeel in, onder-
meer met een bolvormige pot die een opvallende
metaalglans vertoont (fig. 21: 5-7, 9). Verder
onderscheid deze context zich licht van de drie
andere kwantitatief relevante contexten (75, 130,
212). Dit ondermeer door de aanwezigheid van een
grote groep kruikamforen (fig. 22: 1-7), en een
belangrijk aandeel handgemaakt aardewerk (fig. 22:
8 en 23: 1-3). Zonder de Germaanse (cf. infra)
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19 Aardewerk uit het stort in gracht 75.
Pottery from the dump in ditch 75.



stukken te beschouwen valt toch het belangrijke
aandeel op dat deze groep vooral onder de vorm
van (kook)potten inneemt. Bij één van deze indi-
viduen (een volledig stuk na samenstelling) bevond
zich een stuk van een slijpsteen (fig. 23: 3,5) . Een
gelijkaardige associatie werd ook in context 446b
vastgesteld (fig. 23: 4,6). Naast enkele stukken van
tegulae en enkele maalsteenfragmenten, ondermeer
uit Eifelbasalt, werden uit de onderste lagen van
de poel ook ijzeren voorwerpen gerecupereerd.
Het betreft ondermeer beslag (fig. 24: 1-2), een
ring, mogelijk om dieren aan te vast te binden
(fig. 24: 3), een splitpen (fig. 24: 4), een mogelijk
fragment van een sikkel of zeisje (fig. 24: 5), een
fragment van een onbekend voorwerp eindigend
op een haak (fig. 24: 6), en tot slot een grendel
(fig. 24: 7). Qua chronologische indicaties wijzen
enkele baksels en types opnieuw naar de 3de eeuw.

3.3.4 Het archeologische materiaal uit kuil 130
(A-B) (tabel 5 & fig. 25)

Kuil 130 bestond uit twee delen: een ondiep
stuk (A) en een diepe ingraving (B). Passende
fragmenten uit beide delen wijzen op het geheel
dat deze structuur uitmaakte. Er werden 218
scherven, goed voor 50 individuen uit gerecupe-
reerd. In vergelijking met de drie andere grote
contexten (75, 113, 212) wijkt deze context zowel
kwantitatief als qua typologische samenstelling af.
Verschillende vormen in terra sigillata waaronder
de borden Drag. 31 en 32, de tas Drag 33, een met
spiraalmotief (RiFi-O152-153) versierde Drag. 37
uit Rheinzabern en een gelijkaardig met dier- en
plantmotief (Ri-FI-P90) versierd stuk uit hetzelfde
atelier wijzen reeds op een belangrijke proportie
luxewaar (18% van het MAI) (fig. 25: 1, 6-7) die
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Tabel 3:
Telling van het aardewerk uit gracht 212.
Quantification of the pottery from ditch 212.

Baksel TOT % MAI % Diagnostische vormen (+ minimum aantallen)
TSCG 3 0,87 3 4,29 Drag 38 (1), Drag 31 (2)
TSOG 2 0,58 2 2,86 Drag 54 / Lud Vd of Drag. 43 (1)
TS 5 1,45 5 7,14
TNFK 9 2,62 1 1,43 Holwerda 58a (1)
TN 9 2,62 1 1,43
GVKL 3 0,87 2 2,86 Niederbieber 32 (1)
GV 3 0,87 2 2,86
ZWBA 54 15,70 2 2,86
ZW 54 15,70 2 2,86
PRRV 1 0,29 1 1,43
PR 1 0,29 1 1,43

RGWL 88 25,58 20 28,57 Holw. 140-142 (2)
RGFZ 4 1,16 3 4,29
RGGR 5 1,45 1 1,43
RG 97 28,20 24 34,29
OGEF 3 0,87 2 2,86 Niederbieber 89 (1)
OGWL 18 5,23 5 7,14 Vanvinkenroye 526-7 (2), Niederbieber 89 (1)
OG 21 6,10 7 10,00
KWSV 74 21,51 8 11,43
KW 74 21,51 8 11,43
MOEF 5 1,45 1 1,43 Vanvinkenroye 337 (1)
MOWL 1 0,29 1 1,43 Vanvinkenroye 337 (1)
MOMT 30 8,72 3 4,29 Vanvinkenroye 352-353 (3)
MO 36 10,47 4 5,71
DOCH 13 3,78 4 5,71 Ev. Ha 89 (2)
DO 13 3,78 4 5,71
AMHS 14 4,07 2 2,86 Dr. 20 (2)
AMGN 3 0,87 1 1,43 Gaul. 4 (1)
AMGB 1 0,29 1 1,43 Gaul 13 (1)
AM 18 5,23 4 5,71
ZC 2 0,58 1 1,43

HGCH 8 2,33 5 7,14
HGKF 3 0,87 2 2,86
HG 11 3,20 7 10,00

TOTAAL 344 100,00 70 100,00
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20 Vondsten uit de gracht 212.
Finds from ditch 212.



in deze context vertegenwoordigd is48. Deze hoge
proportie tafelwaar wordt bevestigd door de terra
nigra, ondermeer een randfragment van een typi-
sche 3de-eeuwse drinkbeker op hoge voet49 (fig. 25:
8) en 12 individuen van geverniste waar in metaal-
glanstechniek ondermeer van het bekertype
Niederbieber 33. Aardewerk voor opslag zoals
amforen, dolia, zoutcontainers ontbreken volledig,
terwijl ook de kruiken laag in aantal MAI aanwe-
zig zijn. Het handgemaakt aardewerk blijft zowel
in aantal als typologie vrij constant (fig. 25: 2-3 en
fig. 25: 9-10, 13), net als de “Waaslandse” waar, al
vallen daarbij vooral ook de borden en bekers op,
terwijl de voorraadpotten totaal ontbreken. Een
imitatie van een Tongerse beker in dit baksel werd
overigens verspreid over deze kuil en kuil 447
aangetroffen, terwijl een ander individu in de
oxiderende Waaslandtechniek verspreid over kuil
130 en het schervendepot in kuil 75 werd gevon-
den. Chronologisch kan dit complex in de 3de
eeuw worden gedateerd. Functioneel verwijst dit

ensemble naar consumptie, eerder dan naar berei-
ding of opslag dit in tegenstelling tot andere
contexten die ook typologisch veel heterogener
zijn en weinig of geen functionele interpretatie toe-
laten.

3.3.5 Het archeologische materiaal uit kuil 447
(tabel 6 & fig 26: 1-3)

Het materiaal uit kuil 447 is beperkter in aantal
(87 scherven) en minimum individuen (22). Het
materiaal is technisch en typologisch divers.
3de-eeuwse indicatoren vinden we ondermeer in
Oos-Gallische Drag. 31 en 33 (lage vorm) (fig. 26: 1),
terug, net als in de beker Vanvinckenroye 526-7,
passend aan een stuk uit context 130. Vermeldens-
waardig is een typische zware rand van een kruik-
amfoor in zgn. Scheldevalleibaksel (fig. 26: 3) en
een pot met zwakke dekselgeul (fig. 26: 2), in zgn.
Waaslands baksel.
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Tabel 4:
Telling van het aardewerk uit poel 113.
Quantification of the pottery from pound 113.

Baksel TOT MAI Diagnostische vormen (+ minimum
aantallen)
TSOG 5 0,66 4 4,76
TS 5 0,66 4 4,76 Dr. 31 (4)
TNFK 2 0,26 1 1,19
TN 2 0,26 1 1,19
GVKL 40 5,25 1 1,19 Niederbieber 32 (1)
GVTR 4 0,52 2 2,38 Niederbieber 33 (2)
GVAR 5 0,66 3 3,57 Niederbieber 33 (2)
GV 49 6,43 6 7,14
RGWL 82 10,76 13 15,48 Holwerda 140-142 (4)
RGFZ 11 1,44 4 4,76
RGGR 9 1,18 1 1,19
RG 102 13,39 18 21,43
OGEF 1 0,13 1 1,19 Niederbieber 120 (1)
OGWL 1 0,13 1 1,19 Niederbieber 89 (1)
OG 2 0,26 2 2,38
KWSV 151 19,82 18 21,43
KWBA 1 0,13 1 1,19
KW 152 19,95 19 22,62

MOMT 50 6,56 2 2,38 Vanvinkenroye 352-3 (2)
MOWL 25 3,28 1 1,19 Vanvinkenroye 337 (1)
MO 75 9,84 3 3,57
DOCH 36 4,72 4 4,76
DO 36 4,72 4 4,76
AMHS 6 0,79 2 2,38 Dr. 20 (2)
AM 6 0,79 2 2,38
HGCH 329 43,18 21 25,00
HGBT 1 0,13 1 1,19
HGST 1 0,13 1 1,19
HGKF 2 0,26 2 2,38
HG 333 43,70 25 29,76

TOTAAL 762 100,00 84 100,00



3.3.6 Het archeologische materiaal uit grachten
446 en 464 (tabellen 7-8 & fig. 26: 4-6)

Verspreid in gracht 446 werden slechts 18
scherven, goed voor 11 individuen gerecupereerd.
Opnieuw betreft het een diverse groep materiaal.
Vermeldenswaardig zijn een brede monding van
een kruikamfoor in Scheldevalleibaksel (fig. 26: 4),
een randprofiel van een kookpot met dekselgeul uit
de Eifel (fig. 26: 5) en een fraai oor van een typisch
3de-eeuwse Noord-Gallische amfoor Gauloise 13
(fig. 26: 6).

Gracht 464 snijdt 446 en is dus wat jonger.
Nochtans kan dit uit het aardewerkbestand nau-
welijks worden afgeleid. Het betreft opnieuw een
vrij klein ensemble bestaande uit 19 scherven of 13

MAI. 3de-eeuwse vormen zijn ondermeer een
Oost-Gallische Drag. 32, een wrijfschaal Vanvincken-
roye 337 en een stuk van een Gauloise 13.

3.3.7 Het archeologische materiaal uit houtbouw
A en de omliggende kuilen (tabel 9 &
fig. 26: 7-11).

Uit de paalgaten van houtbouw A werd slechts
weinig materiaal aangetroffen. Zo’n 38 scherven,
goed voor 11 MAI, wat dakpannen en natuursteen
vervolledigen de vondstgroep. Het materiaal sluit
technisch en voor zover herkenbaar ook vormelijk
aan bij de rest van het aardewerkrepertorium van de
site. Voorbeelden hiervan zijn twee randen van
handgemaakte kommen met geprofileerde naar
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21 Vondsten uit poel 113.
Finds from pound 113.
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22 Vondsten uit poel 113.
Finds from pound113.
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23 Vondsten uit poel 113 en
structuur 446b.
Finds from pound 113
and structure 446b.

24 Metaalvondsten uit poel
113 (schaal 1:1).
Metal finds from pound
113 (scale 1:1).



201

Een meerperioden-vindplaats langs de Schelde te Zele Kamershoek



202

W. DE CLERCQ, H. VAN RECHEM, V. GELORINI, M. MEGANCK, E. TAAYKE & H. TENCY

Tabel 5:
Telling van het aardewerk uit kuil 130.
Quantification of the pottery from pit 130.

Baksel TOT % MAI % Diagnostische vormen (+ minimum aantallen)
TSOG 19 8,72 9 18 Dr.31 (2); Dr. 32 (2); Dr. 33 (2) Dr. 37 (2)
TS 19 8,72 9 18
TNFK 5 2,29 2 4
TN 5 2,29 2 4
GVTR 6 2,75 2 4 Niederbieber 33 (1)
GVAR 9 4,13 4 8 Niederbieber 33 (3)
GV 15 6,88 6 12
PRRV 3 1,38 2 4
PR 3 1,38 2 4

RGWL 75 34,40 16 32 Vanvinkenroye 526-7 (1) passend aan frag. uit 447
RGFZ 17 7,80 1 2
RG 92 42,20 17 34

OGWL 1 0,46 1 2 Vanvinkenroye 526-7 (1) passend aan frag. uit 130
OGEF 1 0,46 1 2 Niederbieber 113 (1)
OG 2 0,92 2 4
KWSV 54 24,77 3 6
KWBA 1 0,46 1 2
KW 55 25,23 4 8
HGCH 27 12,39 8 16
HG 27 12,39 8 16

TOTAAL 218 100,00 50 100

Tabel 6:
Telling van het aardewerk uit kuil 447.
Quantification of the pottery from pit 447.

Baksel TOT % MAI % Diagnostische vormen
(+ minimum aantallen)

TSOG 2 2,30 2 9,09 Drag. 31 (1) Drag. 33 (1)
TS 2 2,30 2 9,09
PRRV 1 1,15 1 4,55
PR 1 1,15 1 4,55 Blicquy 5

RGWL 34 39,08 10 45,45 Vanvinkenroye 526-7 (1)
past aan een fragm. uit 130

RG 34 39,08 10 45,45
OGEF 1 1,15 1 4,55
OG 1 1,15 1 4,55
KWSV 30 34,48 2 9,09
KW 30 34,48 2 9,09
MOBA 1 1,15 1 4,55 Stuart 149
MO 1 1,15 1 4,55
DOCH 6 6,90 1 4,55
DO 6 6,90 1 4,55
AMHS 1 1,15 1 4,55 Dr. 20 (1)
AM 1 1,15 1 4,55
HGCH 11 12,64 3 13,64
HG 11 12,64 3 13,64

TOTAAL 87 100,00 22 100,00



binnen gebogen rand (fig. 26: 7-8). Uit de omlig-
gende kuilen (geen tabellen) werd sterk gefrag-
menteerd schervenmateriaal gerecupereerd. Het
betreft ondermeer wat Germaans aardewerk uit
kuil 47 (infra) en een voet van een rood beschil-
derde vorm, verwant aan de voet van een Drag. 37
(fig. 26: 9) gemaakt in een pompeiaans rood bak-
sel (PRRV). Dit stuk is vooralsnog onbekend in de
gangbare typologie van het pompeiaans rood vaat-
werk. Het nabootsen van terra sigillata vormen en het
beschilderen met een rode deklaag is overigens een
procédé dat vanaf de 3de eeuw en vooral in de laat-
Romeinse tijd frequent voorkomt. Het stuk zou aan-
sluiting kunnen vinden bij een productie die voor
het noorden van Frankrijk reeds werd beschreven50.
Verder halen we nog kuil 14 aan, gelegen binnen de
palenconfiguratie van houtbouw A en er mogelijk
gelijktijdig mee. Behalve Oost-Gallische terra sigil-
lata zijn hieruit vooral enkele scherven zgn. Waas-
lands aardewerk (fig. 26: 10) en een wandscherf van
een dolium te vermelden. Dit laatste werd versierd

door opgelegde banden waarop vingertopindrukken
voorkomen (fig. 26: 11). Uit kuil 50 tot slot werd
een bruinkleurig randfragment van een niet nader te
bepalen kom in geblazen glas gehaald (fig. 26: 12).

3.3.8 Het aardewerk uit houtbouw B (tabel 10)

Net als uit houtbouw A werd er uit houtbouw
B weinig of geen aardewerk gerecupereerd. Het
betreft 13 scherven, goed voor 11 individuen. Met
uitzondering van een randfragment van een kook-
pot met dekselgeul Niederbieber 89 kan slechts
worden opgemerkt dat het ensemble technisch
volledig aansluit met de rest van de site. Wél dient
opgemerkt te worden dat de opvallende positie van
kuil 130 (supra), in de hoek van houtbouw B wel
eens op de gelijktijdigheid van beide structuren zou
kunnen wijzen. Dit ensemble kon ook in de
3e eeuw worden geplaatst en vertegenwoordigt een
functioneel afwijkend consumptiepatroon.
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25 Vondsten uit kuil 130.
Finds from pit 130.



3.4 DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET

GALLO-ROMEINS AARDEWERK.

3.4.1 Interpretatie van de bakselgroepen

Terra sigillata is quasi exclusief van Oost-Galli-
sche makelij, met het atelier van Rheinzabern als
prominentste bron van herkomst. Bij de geverniste
waar overheerst de aanvoer van typisch 3de-eeuws
metaalglansaardewerk uit de Trierse en Argonese
ateliers; het Keuls geverfde aardewerk is overal

aanwezig en vertegenwoordigt mogelijk een latere
fase in zijn aanvoer of het gebruik, al blijft het
beperkt tot de late vorm Niederbieber 32. Hard
gebakken, ruwwandige recipiënten zoals borden en
vooral de kookpot Niederbieber 89 uit de Eifel,
wellicht uit de ateliers in Urmitz, vullen de Oost-
Gallische importen aan. De aanvoer van dit
materiaal in Noord-Gallië start in de 2de eeuw
maar kent een eerste bloei tijdens de 3de eeuw. De
kookpot met dekselgeul Niederbieber 89 en het
mortarium met hamervormige rand zijn hier voor-
beelden van. Bij de wrijfschalen werden overigens
vier voorname productiegroepen onderscheiden:
Bavay, Maasland/Tienen, Eifel en “Waaslands”. We
vermelden zeker ook de aanwezigheid van een
typologisch goed gedefinieerde groep “Scheldeval-
lei”-kruikamforen met uitstaande, binnenin ver-
dikte rand en met trapvormige monding enerzijds
(fig. 27), en enkele fragmenten van Noord-Galli-
sche ruwe amforen (Gauloise 13) anderzijds. De
eerste vormen een goede aanvulling voor de kennis
van de vormenschat op de al bestaande typologie
van het Valkenburg-Marktveld ensemble. Dit
dateert essentieel uit de Flavische tijd en de 2de
eeuw. De Zeelse vondsten sluiten hierop aan en
onderbouwen de 3de-eeuwse evolutie binnen de
typologie. De Noord-Gallische amforen van het
type Gauloise 13 komen pas voor rond en na het
midden van de 3de eeuw en zijn zodoende een
gidsfossiel voor die periode51. Mogelijk werd er
notenolie in vervoerd. De ligging van Zele langs-
heen de Schelde bevestigt het klassieke versprei-
dingspatroon van deze stukken. De andere amforen
uit Zele-Kamershoek werden in beperkte mate
aangevoerd uit de meer “klassieke” Spaanse (olijf-
olie) en Zuid-Gallische (wijn) ateliers.

Bijzondere aandacht verdient verder ook de vor-
menschat van het zgn. “Waaslands” aardewerk, die
veruit de meest dominante aardewerkgroep van
de site vormt en in de relevante contexten rond de
30% schommelt. Uit deze groep stamt een divers
typologisch repertorium, voornamelijk bestaande
uit borden, bekers en voorraadpotten dat de typo-
logie van dit aardewerk voor de 3de steviger onder-
bouwt (fig. 27). Opmerkelijk is echter ook de
duidelijke imitatie van mortaria met verticale rand
uit de Eifel en Haspengouwse of Tongerse bekers.
Beide vormen zijn vooral kenmerkend voor de
3de eeuw.

Handgevormd aardewerk (zwak nagedraaide
variant) blijft kwantitatief belangrijk. Functioneel is
deze groep in essentie beperkt tot één recurrente
kookpotvorm en één komvorm (fig. 28) al wer-
den ook borden, deksels en een niet nauwkeurig
geïdentificeerde andere vorm opgemerkt. Het
handhaven van het handgemaakt aardewerk tijdens
de 3de eeuw, zelfs t.o.v een typologisch en technisch
hoogstaande groep gedraaid aardewerk (“Waas-
lands”) is een opmerkelijk doch recurrent feno-
meen52.

204

51 Baudoux et al. 1998, 11-48;
Laubenheimer 2000.
52 Zie ondermeer De Mulder
et al. 2003; De Clercq, in druk.

W. DE CLERCQ, H. VAN RECHEM, V. GELORINI, M. MEGANCK, E. TAAYKE & H. TENCY

26 Vondsten uit diverse structuren.
Finds from different structures.



3.4.2 Chronologie op basis van het aardewerk.

Op basis van de typologische en technische
samenstelling kunnen we stellen dat de daterende
klemtoon binnen deze groep aardewerk in de 3de
eeuw mag worden gesitueerd. De samenstelling van
het ceramiekensemble vertoont zowel proportioneel
als vormelijk heel wat parallellen met de zgn. “hori-
zon abandon”, uit Liberchies, daterend uit de

tweede helft van de 3de eeuw53. Deze horizon
wordt net zoals in Zele-Kamershoek oa. geken-
merkt door de aanwezigheid van geverniste vormen
Niederbieber 32 in metaalglanstechniek, Gallische
amforen van het type Gauloise 13, Tongerse bekers
(Vanvinckenroye 526-7), mortaria met hamervor-
mige rand (Vanvinckenroye 337) of met opstaande
randlijst (Vanvinckenroye 352-353) en borden met
naar binnen gebogen, verdikte rand. Op ruimere
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53 Brulet & Demanet 1997,
307-313. De jongste munten die
het aardewerk uit deze horizon
vergezelden, zijn er van Phillipus I
(244-246) en Claudius II (269).
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Tabel 7:
Telling van het aardewerk uit gracht 446.
Quantification of the pottery from ditch 446.

Baksel TOT % MAI % Diagnostisch vormen
(+ minimum aantallen)

TSOG 1 5,56 1 9,09 Dr.37 (1)
TS 1 5,56 1 9,09

RGWL 3 16,67 3 27,27
RG 3 16,67 3 27,27
OGEF 1 5,56 1 9,09 Niederbieber 89 (1)
OG 1 5,56 1 9,09
KWS 3 16,67 2 18,18
KW 3 16,67 2 18,18

MOMT 1 5,56 1 9,09 Stuart 149 (1)
MO 1 5,56 1 9,09
DOCH 1 5,56 1 9,09 Evol. Ha 89 (1)
DO 1 5,56 1 9,09
AMHS 1 5.56 1 9.09 Dr. 20 (1)
AMGB 1 5.56 1 9.09 Gaul. 13 (1)
AM 2 11,11 2 18,18
HGCH 7 38,89 1 9,09
HG 7 38,89 1 9,09
TOTAAL 18 100,00 11 100,00

Tabel 8:
Telling van het aardewerk uit gracht 464.
Quantification of the pottery from ditch 464.

Baksel TOT % MAI % Diagnostische vormen
(+ minimum aantallen)

TSOG 1 5,26 1 7,69 Drag. 32 (1)
TS 1 5,26 1 7,69

RGWL 9 47,37 6 46,15
RG 9 47,37 6 46,15 Holw. 140-142 (2)
KWSV 2 10,53 1 7,69
KW 2 10,53 1 7,69
MOBA 1 5,26 1 7,69 Stuart 149 (1)
MOEF 1 5,26 1 7,69 Vanvinkenroye 337 (1)
MO 2 10,53 2 15,38
DOCH 1 5,26 1 7,69
DO 1 5,26 1 7,69
AMHS 3 15,79 1 7,69 Dr. 20 (?)(1)
AMGB 1 5,26 1 7,69 Gaul. 13 (1)
AM 4 21,05 2 15,38
TOTAAL 19 100,00 13 100,00
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27 Typologie van de zgn.
Waaslandwaar (1-17) en
van de belangrijkste kruik-
amforen in zgn. Schelde-
vallei-baksel (18-24).
Typology of the so called
“Waasland Ware” (1-17)
and of the main regional
amphorae in so called
“Scheldtvalley Ware” (18-
24).
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28 (Kook)pot en kom, de twee voornaamste vormen in handgemaakt aardewerk.
(Cooking) pot and bowl, the principal forms in hand-made pottery.

29 Kwantitatieve vergelijking tussen de aardewerkgroepen uit de 4 belangrijkste contexten (MAI). TS: terra sigil-
lata; TN: terra nigra; GV: gevernist aardewerk; ZW: zeepwaar; RG: reducerend gedraaid; OG: oxiderend
gedraaid; KW: kruikwaar; MO: mortaria; DO: dolia; AM: amforen; ZC: zoutcontainers; HG: handgemaakt.
Quantitative comparison bewteen the pottery assemblages of the 4 most important contextes (MNV).
TS: samian; TN: terra nigra; GV: colour coated; ZW: soap-like pottery; RG: reduced wheelthrown;
OG: oxidised wheelthrown; KW: jugs; MO: mortaria; DO: dolia; AM: amphorae; ZC: salt-containers;
HG: hand-made.



schaal is het ensemble ook verwant met dat van
castella als Niederbieber en Holzhausen, opgericht
in de late 2de eeuw en actief tot zeker rond 26054.
Dit alles doet ons de datering van de site op basis
van het aardewerk plaatsen van het einde van de
2de -vroege 3de eeuw (sp. 212) tot zeker in en
wellicht zelfs na het midden van de 3de eeuw.

3.4.3 Fasering op basis van stratigrafie
en aardewerk?

Het Gallo-Romeinse vondstenmateriaal uit de
site is overvloedig en dateert het zwaartepunt in de
bewoning duidelijk in de volle 3de eeuw na Chr.,
al stamt gracht 212 misschien nog uit het einde
van de 2de eeuw, vroege 3de eeuw. Grachten 78
en 75 snijden 212 en zijn dus stratigrafisch jonger.

Dit wordt ook door het vol 3de-eeuws materiaal
uit gracht 75 bevestigd. Dat er binnen de 3de eeuw
meerdere fasen in de structurering van het erf
kunnen gezien worden wordt verder bevestigd door
het feit dat gracht 464, sloot 446 snijdt waardoor
een verkleining van de erfruimte gerealiseerd lijkt te
zijn. Beide grachten bevatten 3de-eeuwse indicatoren
onder het aardewerk. De reconstructie van volledige
bekers afkomstig uit kuilen 130 en 447 zou ook op
de gelijktijdigheid van beide structuren kunnen wij-
zen, al is omzichtigheid geboden omtrent eventuele
residualiteit. Hetzelfde geldt voor eenzelfde beker
die gereconstrueerd kon worden uit scherven van
het schervendepot uit gracht 75, en materiaal uit
kuil 130. De gebouwen bevatten zelf opvallend
weinig aardewerk, al wijzen de weinige indicatoren
en vooral de gestructureerde positie binnen het
3de-eeuws slotensysteem op een gelijktijdigheid.
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Tabel 9:
Telling van het aardewerk uit het gebouw A en omliggende kuilen.
Quantification of the pottery from building A and related pits.

Baksel TOT % MAI % Diagnostisch vormen
(+ minimum aantallen)

PRRV 1 2,63 1 9,09
PR 1 2,63 1 9,09

RGWL 3 7,89 1 9,09 Holwerda 140-142 (1)
RG 3 7,89 1 9,09
KWSV 8 21,05 3 27,27
KW 8 21,05 3 27,27
DOCH 9 23,68 4 36,36
DO 9 23,68 4 36,36
HGCH 17 44,74 2 18,18
HG 17 44,74 2 18,18

TOTAAL 38 100,00 11 100,00

Tabel 10:
Telling van het aardewerk uit het gebouw B.
Quantification of the pottery from building B.

Baksel TOT % MAI % Diagnostisch vormen
(+ minimum aantallen)

RGWL 9 69,23 7 63,64
RG 9 69,23 7 63,64
OGEF 1 7,69 1 9,09 Niederbieber 89 (1)
OG 1 7,69 1 9,09
KWSV 2 15,38 2 18,18
KW 2 15,38 2 18,18
DOCH 1 7,69 1 9,09
DO 1 7,69 1 9,09

TOTAAL 13 100,00 11 100,00



3.4.4 Functionele analyse van het aardewerk

Functioneel kan uit het voorliggende aarde-
werkbestand weinig specifieke informatie worden
weerhouden. Het betreft meestal een diverse
mengeling van aardewerk voor opslag, bereiding en
consumptie dat zich niet in primaire context
bevindt (bv poel). Kuil 130 daarentegen bezit een
opvallend ensemble materiaal dat in vgl. met de
andere kwantitatief belangrijk contexten een zekere
mate van afwijking vertoont. Tafelwaar zoals terra
sigillata, terra nigra en geverniste waar is promin-
enter aanwezig, terwijl aardewerk voor opslag
duidelijk ontbreekt (fig. 29-31). Binnen de redu-
cerend en oxiderend gebakken baksels zijn het
vooral de borden en kommen die domineren,
eerder tafelwaar dus dan bereidingsmateriaal. Een
vergelijking met het kwantitatief en chronologisch
gelijkwaardig ensemble aardewerk, gestort in gracht
75 versterkt het beeld (fig. 31). Bekers in fijn vaat-
werk en borden in fijn en gewoon aardewerk over-
heersen duidelijk de groep van kuil 130, ten nadele
van de waar voor bereiding en opslag, dit in
contrast tot 75. Bovendien kan 38% van het MAI
tot de groep van de fijne waar gerekend worden,
een duidelijk verschil met de 11% uit de groep uit
gracht 75 (en de andere contexten). Het lijkt er dan
ook sterk op dat de inhoud van kuil 130 door
kwaliteit én door de aanwezige vormenschat een
ander beeld oplevert dan dat van de rest van bruik-
bare contexten. Een consumptiegericht patroon
treedt hierbij naar voor.

Opvallend is ook hoe fragmenten van twee
verschillende doch typologisch identieke drink-
bekers uit kuil 130 teruggevonden werden in een
opvallend schervendepot in gracht 75 enerzijds, en
in een kuilvulling (447) anderzijds. De opvallende
positie van kuil 130 binnen het grote gebouw B
liet ons al een mogelijke gelijktijdigheid veronder-

stellen. Het is dan ook niet uitgesloten dat de
opvulling van de kuil in verband kan worden
gebracht met een gebeurtenis of functie binnen het
gebouw. Dit staat een mogelijke interpretatie van
houtbouw B als schuur overigens niet in de weg al
laat het ook andere opties open.

3.5 AARDEWERK ALS INDICATOR VOOR DE
AANWEZIGHEID VAN FRIESE IMMIGRANTEN55

De meest interessante vaststelling van het
onderzoek vormt zeker de vondst van Germaans,
meer bepaald Fries (cf. infra), nederzettingsmate-
riaal. In één kuil (sp. 444) (fig. 17, 32) werden op
de bodem de scherven van vijf handgevormde
potten aangetroffen waarvan vijf (bijna) volledige
exemplaren, samen met een randscherf van een
beker in gevernist aardewerk, een klein bruinrood
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55 Dit materiaal vormde reeds
het voorwerp van een detailstudie:
De Clercq & Taayke 2004.

30 Functionele vergelijking tussen het aardewerkensemble uit kuil 130 en het depot in gracht 75.
Functionnal comparaison between the pottery assemblages from pit 130 and the dump in ditch 75.

31 Vergelijking tussen de verhoudingen fijn en gewoon
aardewerk in contexten 75 en 130 (MAI).
Comparison in fine and coarse ware proportions
between contexts 75 and 130 (MNV).



kraaltje in barnsteen, een fragment van een tegula
en een stuk van een tubulus. (fig. 32). De potten
werden duidelijk samen in de kuil geworpen en
vormen zodoende een primaire depositie. Van vier
stukken is het profiel volledig of quasi volledig
reconstrueerbaar en zijn aanzienlijke delen van het
lichaam bewaard. Het vijfde stuk was te slecht
gebakken en bewaard om een betrouwbare recon-
structie toe te laten. Spoor 444 situeert zich in het
zuidelijk deel van de site. In de onmiddellijke
omgeving bevonden zich enkele paalsporen. Hun
onderlinge configuratie laat geen betrouwbare
reconstructie van een gebouwtje toe. Het gebrek
aan vondsten uit de paalkuilen geeft bovendien
geen enkele zekerheid omtrent de datering ervan.
In de bovenste vullingpakketten van de samen-
vloeiingszone (sp. 113) van het grachtencomplex
werden tevens enkele Germaanse scherven aange-
troffen. Ze bevonden er zich in associatie met 3de-
eeuws Romeins materiaal. In één kuil (sp. 447)
werden enkele Germaanse scherven gevonden
samen met Romeins materiaal dat dateert eveneens
uit de 3de eeuw. Een andere gracht (sp. 212)
bevatte in de bovenste lagen tevens wat Germaans
schervenmateriaal. Het bevond er zich samen met
Romeins materiaal uit de 3de eeuw. Eén kuil
tenslotte (sp. 47) in de onmiddellijke omgeving van
het gebouw A, bevatte naast enkele Romeinse
archaeologica, enkele scherven in Germaanse tra-
ditie.

3.5.1 Inventaris Germaans aardewerk en
geassocieerde vondsten (fig. 32)

sp. 47 (kuil). Zeven wandscherven, waarvan vijf
bijeenhorend. De gladde binnenzijde binnenzijde
zou op een schaal kunnen wijzen. Kleur: oker tot
oranje. Magering: organisch materiaal56 en potgruis.
De twee andere scherven (schouderfragmenten)
zijn eveneens daarmee gemagerd.

sp. 113 (poel). Twee randscherven van aardewerk
met een uitstaande hals. Vrij zacht gebakken;
organisch gemagerd, mogelijk potgruis toegevoegd.
Matglad oppervlak, kleur grijsbruin. Een derde
fragment (wandscherf ) is met steengruis (kwarts)
gemagerd. Vrij donker glad oppervlak. Vrij hard
baksel. Het vierde fragment (wandscherf ) is
gemagerd met organisch materiaal en potgruis.
Donker effen oppervlak binnenzijde en grijsbruin
effen buiten.

sp. 212 (gracht). Klein uitstaand randfragment en
twee wandscherven. Gemagerd met organisch
materiaal. Donkerbruin effen oppervlak.

sp. 444-1 (kuil) Complete, wijdmondige pot met
een uitstaande hals, bolle wand en vrij brede en
dikke bodem. Platte rand, gedeeltelijk voorzien van
zeer ondiepe indrukken. Overgang hals-wand
(binnenzijde) afgestreken. Hoogte 31 cm, randdia-

meter 26 cm. Het baksel is vrij zacht; de magering
bestaat uit organisch materiaal. Kleur grijsbruin.
Hals- en schouderzone vertonen ondiepe horizon-
tale krassen, de wand verticale gladde stroken. De
binnenkant is tamelijk glad afgewerkt; kleur don-
ker grijsbruin.

sp. 444-2. Vrijwel complete wijdmondige pot met
uitstaande hals, een flauwe schouderknik en een
licht afgezette bodem. Platte rand. Overgang hals-
wand (binnenzijde) afgestreken. Hoogte 24 cm,
randdiameter 28 cm. Het baksel is zacht, de mage-
ring bestaat uit organisch materiaal en potgruis.
Kleur grijsbruin. Het oppervlak is mat. Binnen-
zijde: donkergrijsbruine kleur, mat oppervlak.

sp. 444-3. Complete, vrij lage pot, met een lange,
wijd uitstaande hals en een bolle wand. Platte rand.
Overgang hals-wand (binnenzijde) afgestreken.
Hoogte 18 cm, randdiameter 28 cm. Het baksel is
vrij zacht; de magering bestaat uit zand en enkele
ijzerkorrels. Het oppervlak is tamelijk effen tot
glad, de kleur is vlekkerig oranjebruin en grijsbruin.
Binnenzijde: donkergrijsbruin, krasserig oppervlak.

sp. 444-4. Bovenzijde van een wijdmondige pot
met korte uitstaande hals en afgeronde rand.
Hierop zijn lichte indrukken aanwezig. Overgang
hals-wand (binnenzijde) afgerond. Randdiameter
36 cm. Het baksel is vrij zacht en is intens gema-
gerd met organisch materiaal. Sporadisch ijzer en
potgruis toegevoegd. Oneffen oppervlak met ver-
ticale ondiepe vingerstrepen. Kleur: oker tot geel-
bruin.

sp. 444-5. Klein uitstaand randfragment, 52 wand-
scherven en twee bodemscherven van zeer zacht
aardewerk. Sterk gemagerd met organisch materiaal.
Ruw verweerd oppervlak, zwartbruine binnen- en
buitenzijde. Niet afgebeeld.

sp. 444-6. Randscherf van een geverniste beker in
metaalglanstechniek. Het stuk werd vervaardigd uit
een grijze, fijne klei en werd voorzien van een
donkergrijze, glanzende deklaag die aan de scherf
een glimmende, metaalachtige kleur toekent. Een
opgespoten bladmotief werd tevens door deze
deklaag bedekt. Deze randscherf behoort een
typisch Romeins bekertype toe57. De vorm wordt
gekenmerkt door een hoge hals en een bolle buik;
op zich het resultaat van een verdere ontwikkeling
van de 3de-eeuwse basisvorm Niederbieber 33 die
eveneens in gevernist aardewerk werd uitgevoerd58.
Naar de laat-Romeinse tijd toe evolueerde het type
naar een slankere beker met kleinere randdiameter
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56 Met “organisch” bedoelen we plantaardig materiaal, tenzij anders vermeld.
57 Voor de determinatie en de datering danken we R. Brulet en F. Vilvorder, Université Catho-
lique de Louvain-La-Neuve.
58 Symonds 1992, Trier 1.
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maar met een hogere hals. Opgeschilderde spreu-
ken en bladmotieven “en barbotine” komen
frequent voor. Productieplaatsen van deze bekers
bevonden zich ondermeer in Trier en het Argon-
nengebied59. Het fragment uit Zele is gezien
z’n grijs baksel bestaande uit fijne kwartsen en z’n
metaalglans op de buitenwand, een typisch product
van de ateliers uit de Argonnen en dateert uit de
(late) 3de en mogelijk eerste helft van de 4de eeuw
na Chr60.

sp. 444-7. Kraal. Klein bruin rood opaak kraaltje.
Door Böhme61 worden dergelijke kleine kralen
overwegend in de 4de eeuw geplaatst. Tempelmann-
Maczynska dateert haar vergelijkbare Gruppe II in
de 3de-4de eeuw62.

sp. 447. (gracht) Klein uitstaand randfragment.
Organische magering (bot). Glad aan de binnen-
zijde. Drie wandscherven, waarvan twee gemagerd
met steengruis en een met organisch materiaal.

L.v. (losse vondst) Groot uitstaand randfragment
van een vrij kleine doch wijdmondige pot,
gemagerd met organisch materiaal en schaars pot-
gruis. Buitenzijde vrij ruw. Kleur: grijsgeel tot oker.
Binnenzijde donker grijsbruin. Randdiameter
17 cm.
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59 Gilles 1994; Vilvorder 1998.
60 Pers. mededeling F. Vilvorder, Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
61 Böhme 1974.
62 Tempelmann-Maczynscka 1985, GRII.
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32 Het Friese en laat-Romeinse materiaal uit context 444.
Frisian and Late Roman material from context 444.



Verder werden nog enkele sterk gedesintegreerde
botresten aangetroffen. Hiervan waren ca. 30 frag-
menten van de maaltanden van rund determineer-
baar. Ze zijn mogelijk afkomstig uit één kaak- of
schedelfragment63.

3.5.2 Analyse van het Germaanse aardewerk:
Friese immigranten uit de late 3de eeuw
bij de Schelde te Zele?

Uit de analyse van de contexten blijkt dat
Germaanse archaeologicae verspreid over het site-
areaal werden aangetroffen, meestal samen met
Romeins aardewerk. Dit betekent dat de associatie
van 3de-eeuwse Romeinse archaeologicae met
Germaans materiaal op zich zou kunnen wijzen op
de aanwezigheid van Germaanse immigranten
tijdens het midden en in de tweede helft van de
3de eeuw. De betekenis hiervan voor de totaal-
interpretatie is echter veeleer beperkt wanneer de
opvullingsgeschiedenis van de structuren kritisch
onder de loupe wordt genomen. In de meerderheid
van de vondstcontexten – het betreft meestal
grachten – dient immers rekening gehouden te
worden met een langdurig open liggen en dus met
het niet gesloten karakter Slechts de kuil sp 444
reikt duidelijke en bruikbare elementen aan.
Op basis van deze gesloten context alleen kan een
Germaanse aanwezigheid chronologisch vooralsnog
slechts op voldoende structurele wijze gestaafd
worden vanaf de late 3de eeuw-eerste kwart 4de
eeuw (cf. infra). Anderzijds treed uit de vormen-
schat een relatieve homogeniteit naar voor waaruit
een slechts kortstondige Germaanse occupatie op
de site zou kunnen afgeleid worden tijdens de
tweede helft van 3de eeuw.

Het hier beschreven handgevormd aardewerk
vertoont als geheel sterke overeenkomsten met Fries
aardewerk64 uit de tweede helft van de 3de en het
begin van de 4de eeuw. Verwezen kan worden naar
type Gw8 in Oostergo65 en Wijnaldum66 (fig. 33).
De overeenstemming geldt zowel de vorm, de
baksels en de kleuren als de afwerking. Hierbij
kan worden opgemerkt dat in Westergo, waartoe
Wijnaldum behoort, vrijwel altijd potgruis en orga-
nisch materiaal werd gebruikt, terwijl in Oostergo
en verder oostelijk (typen Groningen Gw6, Dren-
the Gw6, Wijster IIB) vrij vaak tot uitsluitend
steengruis werd toegepast. Daarom is een relatie
met laatstgenoemde streken weinig aannemelijk;
slechts een wandscherf uit sp. 113 voldoet wat
magering en ook wat afwerking betreft aan het
beeld ervan. Vormelijk lijken de Zeelse stukken
444-1 en -2 zeer sterk op het type Wijster IIB367

en vertoont no. 444-4 sterke overeenkomsten met
het type Wijster IIC168.

De bij enkele fragmenten waargenomen mage-
ring met ijzerkorrels is in N-Nederland onbekend,
maar kwam in de Romeinse tijd verder zuidelijk

incidenteel voor. In Vlaanderen is deze verschra-
lingstechniek zo goed als onbekend in de Romeinse
cultuursfeer. Het voorkomen van (vage) indrukken
op de rand verwijst naar het noordelijke type V5.
Randversiering was in Friesland tot in de 3de eeuw
zeer gebruikelijk, maar na de 3de-eeuwse stijlom-
slag (cf. infra) raakte de decoratie vrij snel uit de
gratie. Het aardewerk wijkt wat baksel en vorm
betreft af van het in de omgeving van Zele voor-
komende handgemaakte Romeinse materiaal. Dit is
meestal vrij hard gebakken, vrij zandig en ver-
schraald met potgruis; het oppervlak is donker. Of
het Zeelse Germaanse aardewerk ter plekke is
gemaakt of dat het van elders is meegenomen, valt
niet goed te beoordelen. Gelet op het voorkomen
van steengruis is een Noordelijke herkomst van
althans sommige potten aannemelijk69.

De datering van de geverniste scherf (ca. 200-
300), de handgevormde potten (ca. 250-325) en
de kraal (ca. 200-400) stemmen overeen en laten ons
toe te veronderstellen dat de vondsten vermoedelijk
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63 Determinatie A. Lentacker & A. Ervynck, VIOE.
64 Ook in Noord-Holland komt dergelijk aardewerk voor, zoals in Schagen, maar hierover is
nog niet gepubliceerd (Diederik, in voorb).
65 Taayke 1996. Oostergo stemt overeen met het oostelijk deel van Friesland, Westergo met het
westelijke.
66 Taayke, in voorb.
67 van Es 1967, Fig. 115:3 & 5, Ezinge; prov. Groningen.
68 van Es 1967, Fig. 116: 845.
69 Enkele scherven zijn ingeleverd voor nadere petrografische analyse (onderzoek Degryse &
Opsteyn).
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33 Kaart met aanduiding van Zele en de belangrijkste Friese sites, genoemd in de tekst.
Map showing Zele and the Frisian sites, mentionned in the text.



in de kuil 444 gedeponeerd werden in de tweede
helft van de 3de en het eerste kwart van de 4de
eeuw.

3.5.3 Friesland in de Romeinse tijd

Het aardewerk van Zele wordt door ons Fries
genoemd omdat het behoort tot een stijl die we
kennen uit de huidige provincie Friesland, maar
ook, omdat we vermoeden dat het is vervaardigd
door mensen die zichzelf Fries noemden. Afgaande
op tekstvermeldingen bewoonden de Friezen het
noordwestelijk deel van de Nederlandse delta,
tussen de rivieren (Oude) Rijn en Eems. Gelet op
de verspreiding van kenmerkende inheemse aarde-
werkvormen moet het gebied iets kleiner zijn
geweest: In de midden-Romeinse tijd bestond het
uit de huidige provincies Friesland en Noord-
Holland. In Noord-Holland werden allerlei bodems
bewoond: oever- en strandwallen, duingebieden,
pleistocene opduikingen en de randzones van veen-
gebieden. In Friesland werd vrijwel uitsluitend op
de kwelders gewoond. Vanaf de vroegste koloni-
satie ervan, in de 7de eeuw v.Chr., tot ver in de
Romeinse tijd kon het bruikbare areaal vanwege
het droogvallen van nieuw gevormde kwelders
voortdurend uitgebreid worden. Ergens in de 2de
eeuw na Chr. stagneerde dit proces. Het aantal
nederzettingen, vrijwel alle op terpen gelegen, nam
per saldo nog wel toe door nieuwe vestigingen in
de kustzone (bijv. Wijnaldum), maar landinwaarts
verslechterde de afwatering en hier en daar werd
men gedwongen het veld te ruimen. Daarna was
het afgelopen: terpen die in de 3de eeuw werden
opgeworpen kennen we niet; pas in de 6de eeuw
zou men weer nieuwe woonheuvels aanleggen. In
Noord-Holland zijn de effecten van vernatting nog
pregnanter zichtbaar dan in het terpengebied.

De 3de eeuw toont in het gehele Friese gebied
een zeer sterke terugval in het aantal vondsten70.
Veel woonplaatsen werden verlaten en in de eerste
helft van de 4de eeuw moet het onwezenlijk stil
zijn geworden in grote delen van het kustgebied.
Hierbij lijkt een aflopend verschil van west naar
oost aan te wijzen: West-Nederland en Westergo
(westelijk Friesland) waren nagenoeg onbevolkt,
voor Oostergo (oostelijk Friesland) en Groningen is
dit minder evident, terwijl het kustgebied in
Niedersachsen weliswaar een afname laat zien maar
zeker bewoond bleef. Dit vloedgolfachtige patroon
laat zich op twee manieren verklaren. Waterover-
last speelde in het volledig uit holocene afzettingen
opgebouwde westen ongetwijfeld een grotere rol
dan in oostelijker, dicht bij het pleistocene achter-
land gelegen streken. Er moet echter ook rekening
worden gehouden met de politieke ontwikkelingen.
Vanaf het midden van de 3de eeuw werd de noord-
westelijke Romeinse grens geteisterd door
Germaanse invallen. De daarbij betrokken bevol-
kingsgroepen worden Franken genoemd, een

aanduiding die in de 4de en 5de eeuw vooral
betrekking had op bewoners van het binnenland,
zoals Chamavi, Salii en Bructeri, maar die in eer-
ste instantie vermoedelijk kustbewoners betrof71.
Het is zeer aannemelijk dat hierbij Friezen betrok-
ken waren72. Hun betrokkenheid laat zich op twee
manieren vertalen, namelijk actief, maar ook
passief, in die zin dat men werd meegezogen in de
maalstroom der gebeurtenissen. Een stam die in
deze ontwikkelingen vermoedelijk een prominente
rol speelde, was die der Chauken. Deze ooster-
buren der Friezen hadden al in de 1ste eeuw een
sterk expansief beleid gevoerd, zowel in zuidelijke
als westelijke richting. Het is niet duidelijk of
Chauken in vlees en bloed de Groningse kwelders
en later ook Drenthe bezetten, maar uit het daar
aangetroffen handgemaakte aardewerk blijkt een
sterke affiniteit met het gebied tussen Eems en
Elbe. De grens tussen het Chaukische en Friese
gebied werd van de 1ste tot de 3de eeuw vermoe-
delijk gevormd door de Lauwers. Van de Chauken
is bekend dat ze rond 172-74 grootscheepse inval-
len deden in Belgisch gebied (zie onder/boven).
Hernieuwde dreiging vanuit het Elbegebied werd
volgens Dio Cassius met goud afgekocht. Een
aanwijzing dat de Chauken, of inmiddels Saksen,
in de 3de eeuw ook meer in de melk te brokkelen
kregen in het toen al half leeggelopen Friese gebied,
wordt gevormd door een merkwaardige omslag in
de aardewerkstijl. Eeuwenlang was het aardewerk
in Friesland gekenmerkt door een zeer eigen vorm-
ontwikkeling, met streepbandversiering (200 v.Chr. -
50 AD), kartelrandig aardewerk, slanke orenpotten
en gepolijste voetbekers (2de-3de eeuw) als opval-
lendste exponenten. In de loop van de 3de eeuw
verschenen vooral in Oostergo aardewerkvormen
die als twee druppels water leken op die in Gro-
ningen, Drenthe en Niedersachsen: wijd- en nauw-
mondige potten en bekers met trechtervormige
halzen. Randversiering speelde nog slechts een
ondergeschikte rol. Oren werden verplaatst van de
rand naar de schouder; hun voorkomen nam sterk
af. De twee stijlen bestonden enige tijd naast elkaar,
maar vermoedelijk aan het einde van de 3de eeuw
was de Chaukisch-Saksische stijl, ook wel aange-
duid als nordseeküstennahe Fundgruppe, toonaan-
gevend geworden. In Westergo is de omslag zeer
overtuigend in beeld gebracht door het onderzoek
in Wijnaldum73.

Een opvallend verschil met het aardewerk ten
oosten van Friesland is het ontbreken van geo-
metrische versiering. Dit lijkt een aanwijzing dat
het aardewerk door lokale pottenbaksters werd
vervaardigd, niet door een horizont van nieuw-
komers, want die zouden vermoedelijk hun eigen
identiteit mede daarin tot uitdrukking hebben
gebracht. Bovendien zijn de baksels dezelfde als
tevoren, dat wil zeggen gemagerd met potgruis,
organisch materiaal of grof schelpgruis, terwijl
verder naar het oosten vrijwel uitsluitend steengruis
werd gebruikt. Die magering komt overigens in
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Oostergo wel regelmatig voor. Eén van ons heeft
voor dit kustaardewerk de term Driesumstijl geïn-
troduceerd om verwarring met het oostelijke mate-
riaal te vermijden74. De vondsten in Zele kunnen
tot deze stijl worden gerekend. Juist omdat de ver-
vaardiging van aardewerk betrekkelijk onbelangrijk
was - onontbeerlijk, maar vermoedelijk laag geno-
teerd in de hiërarchie van maatschappelijke bezig-
heden - reflecteert de stijlomslag vermoedelijk een
diep ingrijpende verandering in de Friese leefwe-
reld. De aard van deze verandering onttrekt zich
aan onze ogen. Er valt slechts te constateren dat
deze in tijd ongeveer samenviel met de ontvolking
van de kwelders, al dan niet veroorzaakt door
wateroverlast, en met de eerste grote aanvalsgolf op
Romeins gebied tussen 240 en 270. Aangenomen
mag worden dat deze gebeurtenissen resulteerden
in een zeer instabiel sociaal en politiek klimaat.

3.5.4 Friezen, Franken en Angelsaksen

Omdat in het Vlaamse kustgebied vanaf het
midden van de 3de eeuw bij allerlei gelegenheden
Germaanse bevolkingsgroepen hun sporen hebben
achtergelaten, is het wellicht gepast een kort
overzicht te geven van de ons bekende groepen
migranten.

Over de Friezen kunnen we kort zijn. Ze raak-
ten na de 3de eeuw geheel uit het zicht, zowel
historisch als archeologisch. Pas in de 6de eeuw zou
hun naam weer opduiken. Het is echter wel
duidelijk dat met de term “Franken” in de 3de
eeuw alvast een heel andere etnische en geografi-
sche bepaling wordt bedoeld dan in de volgende
eeuwen. In de 3de eeuw slaat de term Franken
immers zeker op Friezen en Chamaven. Het zijn
deze Franken die Constantius Chlorus bij een veld-
tocht op het einde van de 3de eeuw aantreft in het
Scheldegebied75.

Een grote groep migranten die in de 4de en 5de
eeuw uitgebreid van zich deed spreken wordt
gevormd door de (binnenlandse) Franken. Deze
vormden het voorwerp van onderzoek in het
project De Frankische migratie 76. Uit dit onderzoek
komt naar voren dat sporen van Chamaafse of de
met hen verwante Salische migranten, allen geken-
merkt door Rhein-Weser-Germaans aardewerk, het
Vlaamse kustgebied lijken te mijden. De meest
westelijke vindplaats is Kontich.

De Angelsaksen, waarin we gemakshalve het
4de-6de-eeuwse conglomeraat van Saksen, Ange-
len, Juten en andere bewoners van Niedersachsen
en Jutland samenvatten, deden zich gelden in een
periode die duidelijk na de bewoning te Zele
begon, maar omdat over de datering van sommige
van hun producten verwarring mogelijk is, worden
ze kort behandeld. Hun fraai glanzende, vaak
uitbundig met chevrons, cannelures en Buckels

versierde vormengoed nam in Jutland al in de 2de-
3de eeuw gestalte aan, maar in Niedersachsen deed
deze stijl pas in de loop van de 4de eeuw zijn
intrede. De vroegste vondsten op Fries gebied stam-
men mogelijk uit het einde van die eeuw, maar het
overgrote deel dateert uit de 5de eeuw. De gepu-
bliceerde Vlaamse vondsten stammen vrijwel alle-
maal uit de 5de en het begin van de 6de eeuw. Met
betrekking tot de migratie in westelijke richting
moet dus met een vertragingsfactor rekening wor-
den gehouden, ook al is uit historische bronnen
duidelijk dat er in de 4de eeuw Saksen actief waren
in het zuidelijke Noordzeegebied. Voor zover zich
bij het vondstmateriaal in het Vlaamse kustgebied
4de-eeuws materiaal bevindt, lijkt het nog ver-
vaardigd in de traditie van de nordseeküstennahe
Fundgruppe, al moet enige voorzichtigheid betracht
worden omat het om weinig typische vormen gaat.

In de eerste helft van de 6de eeuw waren Angel-
saksische potten nog steeds gangbaar, maar daar-
naast ontstond een traditie van plompe, tonvor-
mige potten die in Niedersachsen met steengruis
werden gemagerd, het zogenaamde Hessens-Schor-
tens type, maar in het Nederlandse kustgebied
meestal met organisch materiaal werden gemagerd
(type Tritsum). Het is in tamelijk grote hoeveelhe-
den aangetroffen in de Westergose terpen Tritsum
en Wijnaldum77. In het Vlaamse kustgebied en in
Engeland is dit de laatste jaren bekend geworden
onder de naam grass tempered ware78.

Het verschralen met organisch materiaal (stro,
kaf, gras,.. m.u.z.v. bot) is voor westelijk Vlaande-
ren eigenlijk een kenmerkend vroegmiddeleeuws,
i.e. Merovingisch gebruik. Weliswaar zijn er enkele
protohistorische antecedenten, maar het sterk occa-
sionele karakter ervan en de beperkte densiteit aan
organisch materiaal waarmee het vaatwerk tijdens
de IJzertijd verschraald werd, evenals de algemene
techniek en afwerking, zijn zo afwijkend dat een
vergelijking met het Germaans en vroegmidde-
leeuws aardewerk nauwelijks gemaakt kan worden.
Hetzelfde geldt ook voor het zgn. “technisch aarde-
werk”, een typische ceramiekgroep uit de Romeinse
tijd die doorgaans geassocieerd wordt met de pro-
ductie en het transport van zout.

Op sites zoals Roksem en Zerkegem dateren de
oudste voorbeelden van grass tempered ware op zijn
minst uit de 5de eeuw79. Het is echter vooral
tijdens de Merovingische tijd (6de-8ste eeuw) dat
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74 De terp Driesum in Oostergo is in de oorlogsjaren door het RMO Leiden onderzocht; het
fraaie vondstmateriaal is helaas nooit gepubliceerd (Taayke 1996, IV, 131 en V, 180).
75 De Boone 1954, 13-19, 46.
76 Dit werd uitgevoerd door E. Taayke en L. Opsteyn van de archeologische afdeling van de
K.U. Leuven.
77 Taayke & Knol 1992; Taayke, in voorb.
78 Hamerow et al. 1994.
79 Idem.
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het verschralen met een grote dichtheid aan
organisch materiaal zich zeer sterk manifesteert in
het uiterste westelijk en noordwestelijk deel van
Vlaanderen. Het betekende er een volledige omslag
t.o.v. de tot dan toe alomtegenwoordige Romeinse
verschralingswijze met potgruis (handgemaakt
aardewerk). Tot de 8ste eeuw is het gewone aarde-
werk uit het kustgebied quasi exclusief verschraald
met organische resten, een gebruik dat fel contra-
steert met de zuidelijker gelegen Schelde-vallei,
waar gemalen dakpangruis en/of grove kleikruimels
“de” verschralingscomponent bij uitstek is80. Vooral
in de regio onmiddellijk ten noordwesten van Gent
lijken de invloedssferen van beide technieken in
elkaar te vloeien, getuige enkele vondsten in situ te
Aalter en te Maldegem81. Ook ten noordwesten van
Zele, in het samenvloeiingsgebied van de Rupel en
de Schelde lijken beide technieken samen voor te
komen, al zijn deze gegevens afkomstig van veld-
prospectie en moeten we ze bijgevolg met de
nodige reserves beoordelen82. Wat betreft algemene
techniek en afwerking staan de grass-tempered-pot-
ten uit de Merovingische tijd heel dicht bij de Ger-
maanse stukken uit Zele. Omdat het baksel – niet
de vorm – sterk gelijkt op dat van het Friese aarde-
werk uit de Romeinse tijd, bestaat de neiging deze
beide stijlen op elkaar te laten aansluiten, maar er
gaapt een gat van bijna twee eeuwen tussen.

3.5.5 De Zeelse vondsten en hun context:
Germaanse aanwezigheid in laat-Romeins
westelijk Vlaanderen

In tegenstelling tot de Hoge Keizertijd, is het
aantal en de omvang van de laat-Romeinse bewo-
ningskernen in westelijk Zandig-Vlaanderen en
Zeeuws-Vlaanderen gering. Dit fenomeen is
wellicht voor een groot deel te wijten aan de inval-
len van Germaanse stammen vanaf de late 2de
eeuw en tijdens de 3de eeuw. Deze beweging mag
zeker niet van meet af aan als een grootscheepse en
onophoudelijke invasie beschouwd worden. Veel-
eer is er sprake van een schoksgewijs proces. De
invallen van de Chauken rond 172-174 vormden
een eerste ernstige bedreiging. Verschillende munt-
schatten, brandlagen en de oprichting van enkele
forten op de rand van de Vlaams-Zeeuwse kust-
vlakte met het pleistocene hinterland (Oudenburg,
Maldegem, Aardenburg) duiden op de omvang
en de ernst van de invallen83. De positie van de
Romeinse weerstandspunten wijst er bovendien op
dat deze raids vanuit zee plaatsvonden. Uit enkele
bronnen, ondermeer een lofrede ter ere van Didius
Julianus, en uit het archeologische gegevensbestand
blijkt dat de dreiging met succes geweerd werd en
dat althans sommige delen van Zandig-Vlaanderen
relatief goed herstelden van deze gewelddadige ken-
nismaking met de Germaanse noorderburen.
Bepaalde gebieden zoals bv. het Meetjesland, d.i.
de regio ten NW van Gent in het hinterland van
het kustgebied, beleven zelfs een opmerkelijke bloei

tijdens de eerste helft van de 3de eeuw84. Andere
regio’s zoals de Leie-Schelde-regio ten ZW van
Gent, schijnen moeilijker te herstellen85. Toch blijft
het Romeins militaire apparaat in het gebied aan-
wezig. In Oudenburg en Aardenburg blijven de
forten bewoond. Het kamp van Maldegem echter
blijkt slechts maar kort – tijdens de late 2de eeuw,
d.i. ten tijde van moeilijkheden zelf, bemand
geweest te zijn86. Nochtans wijzen luchtfotografische
indicaties en de resultaten van terreinprospectie
toch op een 3de-eeuwse occupatie in de onmiddel-
lijke buurt van het kamp.

Als gevolg van heftige invallen onder de rege-
ring van Gallienus, Claudius II Gothicus en Aure-
lianus (tussen 250 en 275) breekt het gros van de
bewoning af. Zelfs de versterking in Aardenburg
wordt verlaten87. Het kamp in Oudenburg daaren-
tegen, blijft bemand. Was deze noordwestelijke uit-
hoek van Noord-Gallië tijdens de Hoge Keizertijd
van beperkt economisch, politiek en strategisch
belang, dan kwam hierin in het kader van de
algemene “fortificatietendens” tijdens de late 3de
en de 4de eeuw een verandering met de uitbouw
van enkele militaire steunpunten waaronder een
stenen castellum in Oudenburg (voorheen in hout)
en wellicht ook een versterking bij de samen-
vloeiing van Schelde en Leie te Gent. Het eerste
castellum maakte wellicht deel uit van de Litus
Saxonicum, het tweede van een verdedigingssysteem
in de diepte. De fragmentaire gegevens, voorna-
melijk afkomstig van noodarcheologisch onderzoek
en prospectie, wijzen erop dat ook de burgerlijke
bewoning tijdens de 4de eeuw zich hergroepeerde
op enkele meer strategisch gelegen plaatsen in het
landschap zoals zandruggen bij rivieren en samen-
vloeiingszones van beken en rivieren enerzijds en
het kustgebied anderzijds. Dat het westelijk deel
van Vlaanderen niet verstoken is geweest van
Germaanse aanwezigheid blijkt ondermeer uit de
vondst van typisch aardewerk op verschillende
plaatsen. Hoewel het aantal sites met Germaanse
vondsten eerder beperkt is en er slechts enkele
schaarse structuren onderzocht werden, kunnen uit
het geheel van gegevens een aantal duidelijke
Germaanse kenmerken weerhouden worden
die erop duiden dat Oost- en West-Vlaanderen
helemaal niet verstoken bleven van de immigratie-
golf 88.

Uit de onmiddellijke omgeving van Zele zijn er
enkele Germaanse vondsten en sites bekend. We
wijzen op de vondst van nederzettingssporen en
aardewerk bij noodopgravingen in Sint-Gillis-Waas,
een vijftiental kilometer ten NW van Zele. Opval-
lend is er het gebruik van grass-tempering en het
voorkomen van chevron-decoratie89. Op basis van
de versiering is een latere datering (na de 3de eeuw)
meer opportuun. Interessantere vondsten, maar
onderhevig aan een smeulend debat over de exacte
oorsprong, zijn de drie versierde houten boeg-
beelden van schepen, gevonden in de Schelde in
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Zele zelf, ter hoogte van Appels (Dendermonde),
nauwelijks enkele kilometer stroomafwaarts van
Zele, en te Moerzeke-Mariakerke90. Stylistisch
wordt hen een Germaanse, i.e. Saksische, oorsprong
toegeschreven. Enkele kilometers stroomopwaarts
van Zele tenslotte, kwamen tijdens baggerwerken
in de Schelde enkele opmerkelijke bronzen spelden
aan het licht. Het betreft stukken van het type
Wijster, te dateren in de 5de eeuw91.

Germaans materiaal werd in westelijk Vlaande-
ren ondermeer ook aangetroffen nabij de Leie in
St.-Martens-Latem en nabij de Schelde te Asper92.
Chronologisch laat dit materiaal zich echter moei-
lijk plaatsen, met uitzondering van een fragment
van een 4de-eeuwse schaalvorm93. In Gent, ter
hoogte van de samenvloeiing van Schelde en Leie
op de site van de latere St.-Baafs-abdij, kwamen
enkele stukken Germaans aardewerk te voor-
schijn94. De vorm en techniek laten ook hier weinig
twijfel bestaan over hun Germaanse herkomst. De
datering is vermoedelijk 4de-eeuws op basis van
Noord-Nederlandse parallellen (Wijster IC/D). De
stukken kwamen bovendien te voorschijn op de
plaats waar het laat-Romeinse castellum van Gent
wordt vermoed. Hoewel de aanwezigheid van deze
militaire vesting nog structureel bewezen dient te
worden, pleiten de strategische ligging en de vondst
van typisch aardewerk op deze plaats minstens voor
een bezetting van de zandrug bij de samenvloei-
ing van Leie en Schelde tijdens de laat-Romeinse
tijd.

Meer oostelijk vermelden we vondsten uit
Kontich (prov. Antwerpen) en Elewijt (prov. Ant-
werpen). Voor deze stukken95 vermoeden wij een
4de-eeuwse datering. Het eerste behoort tot de
Rhein-Weser-Germaanse traditie. Bij het het tweede
stuk lijkt de versiering van Saksische herkomst.

Uit dit beperkt overzicht blijkt de schaarsheid
aan duidelijke informatie omtrent de laat-Romeinse
tijd en de Germaanse aanwezigheid in westelijk
Vlaanderen. Want hoe interessant deze sites en
vondsten niettemin ook mogen zijn, met uitzon-
dering van enkele geïsoleerde contexten, blijven
vele Germaanse vondsten immers verstoken van
een éénduidige vondstcontext en datering. Een-
duidig vroege Germaanse aanwezigheid, in het
bijzonder uit het einde van de 3de en het begin van
de 4de eeuw ontbrak tot nu toe, ondanks een
vermoeden voor wat betreft Gent en St.-Gillis-
Waas. Het vondstcomplex uit Zele brengt hierin
duidelijk verandering. Aanwijzingen betreffende de
structuur van de nederzettingen zijn er in westelijk
Vlaanderen vooralsnog niet. Daar is niet het poten-
tieel aan sites debet aan, wel het ontbreken van
grootschalig archeologisch (nood)onderzoek. Niet-
temin valt het op hoe de meerderheid van Ger-
maanse vondsten zich opvallend concentreren in de
zone langs en tussen de rivieren Leie en Schelde en
in de kustzone. Vooral op de oevers van de Schelde,

dus in de onmiddellijke nabijheid van de rivier,
bevinden zich enkele duidelijke vindplaatsen.

4 Palynologisch onderzoek

4.1 METHODOLOGIE

Voor palynologisch onderzoek werden 64 pol-
lenmonsters van 7 archeologische sporen ter
beschikking gesteld: een cirkelvormige grachtstruc-
tuur uit de vroege/midden-Bronstijd (cirkel 1),
4 Romeinse grachtstructuren (sporen 65, 75, 212,
en 464), een Romeinse poel (spoor 113) en een
Romeinse kuil (spoor 14). De monstername op de
site gebeurde door de archeologen. Op basis van
de gelaagdheid in de archeologische contexten en
de gerichte vraagstelling werden de nodige bodem-
monsters voor preparatie geselecteerd.

In totaal werden 40 pollenmonsters geprepa-
reerd. Van elk monster werd een weinig materiaal
(1 à 3 cm3) aan een chemische standaard-prepara-
tieprocedure onderworpen. Op basis van o.m. gra-
vitatiescheiding en acetolyse-behandeling worden
het pollen, de sporen en eventuele andere micro-
fossielen uit de overtollige minerale en organische
bodembestanddelen geëxtraheerd. Voor de deter-
minatie maakten we gebruik van de beschikbare
referentiecollectie van het Instituut voor het Arche-
ologisch Patrimonium en de determinatiesleutel
van Moore et al.96. In enkele gevallen werd ook
voor de determinatie van non-palynomorfe micro-
fossielen (o.a. algen e.d.m.) de publicaties van Van
Geel (et al.)97 en Bakker en Van Smeerdijk98

geraadpleegd, dit echter zonder enig resultaat.

Gezien de bewaringsproblematiek werd slechts
één grachtstructuur (spoor 464) aan uitgebreide
determinatie onderworpen. In elk preparaat werd
getracht om een representatief aantal van 500
pollen en sporen te turven. De resultaten ervan
werden aan de hand van een pollenanalytische tabel
geëvalueerd en geïnterpreteerd (tabel 11).
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90 De Laet 1956; Bruce-Mitford 1970; Lanting & Mook 1977, 196. De standaarddeviaties van
deze dateringen (zie Lanting & Mook 1977, 196) zijn zo groot dat de resultaten geen uitsluit-
sel geven over de precieze ouderdom. De kop uit Zele dateert na kalibratie uit het tijdvak 440-
1160AD; het Moerzeekse stuk tussen 264-282 of 332-614calAD. Het stuk uit Appels (250-300
of 320-670AD) blijkt zich volgens sommige auteurs wel ergens in de 4de-5de eeuw AD te
plaatsen en zou volgens hen met de adventus saxonicum geassocieerd kunnen worden (Van
Doorselaer & Opsteyn, 2000).
91 Verlaeckt 1996.
92 Vermeulen 1992.
93 Lamarcq & Rogge 1996, 130, Fig. 31,3.
94 Van Den Eynde 1983, PLXII-XIV.
95 Van Impe & De Buyser 1990; Lamarcq & Rogge 1996, 96, fig. 16, 1-2.
96 Moore et al. 1991, 86-166.
97 van Geel, Hallewas, Pals 1982/1983, 269-335.
98 Bakker & Van Smeerdijk 1982, 95-163.
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4.2 ONDERZOEKSRESULTATEN

4.2.1 Bewaringsproblematiek

Na preparatie werd duidelijk dat de bewaring
van de palynomorfen te wensen overliet. Door de
aanwezigheid van een groot aantal gecorrodeerde,
gedegradeerde en geplooide pollenkorrels kwam de
wetenschappelijke relevantie van determinatie op
de helling te staan. Ook een differentiële bewaring
van de aanwezige taxa in eenzelfde preparaat werd
meermaals vastgesteld. Bijgevolg werd beslist om
36 pollenpreparaten niet te determineren. Slechts
4 preparaten van spoor 464, een Romeinse gracht-

structuur, bevatten voldoende goed bewaarde deter-
mineerbare palynomorfen.

Verschillende syn- en post-depositionele mecha-
nismen kunnen aan de basis van een ongunstige
conservering liggen. Oxidatie, bacteriële activiteit,
hoge pH-waarden, opname door macrofauna,
variaties in temperatuur en vochtigheid en mecha-
nische werking vormen mogelijke oorzaken van
corrosie99. Oxidatie vindt plaats in aërobe omstan-
digheden, waarbij het aanwezige ijzer in de bodem
oxideert (rode-bruine kleur) en ijzerconcreties
vormt100. Bacteriële activiteit hoort thuis in o.a.
alkalische bodems, waar de zuurstofconcentratie
en pH-waarde hoog genoeg zijn (bijv. de Belgi-
sche leembodems). De aanwezigheid van micro-
organismen en de hoge graad van humificatie in
dergelijke bodems bevordert de afbraak van de
palynomorfen. Vooral geoxideerde pollenkorrels en
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99 Janssen 1974, 19; Faegri et al. 1989, 146-147; Moore et al. 1991, 168-170; Larocque &
Campbell 1998, 11-17; Tipping 2000, 23-32.
100 Ameryckx et al. 1995, 115.
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Tabel 11:
Pollentabel van gracht 464. Rumex acetosa type: R. acetosa (veldzuring), R. thyrsiflorus (geoorde zuring).
Inventory of the pollen and spores of ditch 464. Rumex acetosa type: R. acetosa (common sorrel),
R. thyrsiflorus (narrow-leaved garden sorrel).

Taxa 464/1 464/2 464/3 464/4

Alnus 14,3 18,8 17,3 19,9 Els
Betula 0,0 0,4 0,4 0,2 Berk
Corylus 30,1 30,6 33,3 34,0 Hazelaar
Fraxinus - - 0,2 0,2 Es
Pinus - 0,4 0,4 0,2 Den
Quercus 12,0 14,7 6,7 6,3 Eik
Salix 0,2 - - - Wilg
Tilia 0,4 0,8 1,7 1,0 Linde
Ulmus - 0,2 0,2 0,2 Olm

AP 57,0 65,9 60,3 62,1

Brassicaceae 0,4 0,4 1,9 1,0 Kruisbloemenfamilie
Cerealia-type 2,4 2,8 3,2 2,2 Graan-type
Chenopodiaceae 0,4 - - 0,2 Ganzevoetfamilie
Compositae - Liguliflorae 0,6 0,2 1,3 0,5 Composieten - Liguliflorae
Compositae - Tubuliflorae 0,2 0,4 - 0,7 Composieten - Tubuliflorae
Cyperaceae 0,8 1,6 1,1 1,5 Cypergrassen
Ericaceae 0,6 5,2 17,5 10,4 Heide
Plantago coronopus 0,2 - - 0,2 Hertshoornweegbree
Poaceae 34,4 21,6 14,0 19,7 Grassen
Rosaceae 2,9 1,8 0,6 1,0 Rozenfamilie
Rumex acetosa-type - - - 0,5 Veldzuring-type

NAP 43,0 34,1 39,7 37,9
AP+NAP 100 100 100 100

Lobelia - - 0,4 0,2 Lobelia
Typha latifolia 0,2 - - - Grote lisdodde
Monoletes 0,2 - - - Monoletes
Polypodium vulgare 0,2 0,2 - - Eikvaren
Sphagnum 1,3 0,4 0,6 1,4 Veenmos
Indeterminata 9,7 8,3 10,2 13,9 Indeterminata



sporen zijn uitermate aan bacteriële werking onder-
hevig, omdat de sporopollenine in de pollenwand
al door oxidatie grotendeels gereduceerd is101.
Opname door macrofauna heeft echter een beperkt
effect op de aantasting van palynomorfen. Het zure
en anaërobische milieu van de excrementen werken
de conservering in de hand102. Variaties in tempe-
ratuur en vochtigheid oefenen ook een invloed uit
op de bewaring van pollenkorrels en sporen. Dit is
voornamelijk merkbaar in een langdurige opeen-
volging van droge en vochtige periodes, waardoor
de grondwatertafel gaat fluctueren103. In dit opzicht
zorgt bv. ook een herhaalde bemaling van de
bodem voor bewaringsproblemen. Mechanische
werking o.a. diepploegen, het gebruik van zware
machines en fysische processen kunnen de aan-
wezige palynomorfen in de bodem breken en
plooien104.

Daarnaast treedt in samenwerking met voor-
gaande afbraakprocessen een differentiële bewaring
van de palynomorfen op. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat de resistentie tegen afbraak per taxon
verschilt. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door de structuur van de exine, het gehalte aan
sporopollinine en de chemische samenstelling van
de sporopollinine. Op die manier worden bepaalde
pollentypes oververtegenwoordigd en andere onder-
vertegenwoordigd105.Ook het bodemtype speelt in
de differentiële bewaring van het pollen een belang-
rijke rol106.

Welke mechanismen nu voor de afbraak van de
palynomorfen in de zandbodem van Zele-Kamers-
hoek verantwoordelijk zijn, kan met de nodige
voorzichtigheid worden achterhaald. Waarschijnlijk
kent oxidatie hier het grootste aandeel in de pol-
lenafbraak. Dit kan bekrachtigd worden door het
feit dat in vele pollenmonsters sporen van ijzeroxi-
den werden aangetroffen. Een dergelijke aanwijzing
wordt ook gegeven door een algemene studie van
de waterhuishouding in Vlaamse zandbodems. In
vlakke lage gebieden bevindt de grondwatertafel
zich op geringe diepte. Het zijn zogenaamde grond-
watergronden, bestaande uit een bovenste laag zon-
der roestverschijnselen (meestal ploeglagen, perma-
nent luchthoudend met hangwater), een middenste
laag met ijzeroxiden (periodiek waterverzadigd) en
een ondergrond die gereduceerd is (permanent
waterverzadigd)107. Wanneer de archeologische
sporen zich nu in de middenste laag (met ijzeroxi-
den) bevinden, bestaat dus een grote kans dat de
aanwezige pollen gecorrodeerd zijn. Wanneer ze
echter in de permanent verzadigde laag aanwezig
zijn, worden ze over het algemeen goed bewaard.
Vermoedelijk waren de archeologische sporen te
Zele-Kamershoek dan ook in periodiek waterver-
zadigde lagen gelegen, waardoor het onverkoold
organisch materiaal (pollen, hout en zaden en
vruchten) gemakkelijk kon vergaan. Dit kan ook
bevestigd worden door de vondsten van alleen maar
verkoolde zaden en vruchten108. Gezien de lage

pH-waarde en beperkte humificatie van arme zand-
bodems (typische Morbodems), lijkt micro- en
macrobiologische activiteit hier van minder belang.
Ook de invloed van landbouwactiviteiten en
fysische processen kan tot een minimum worden
herleid: de archeologische sporen en archaeologica
waren onverstoord in de bodem aanwezig.

4.2.2 Spoor 464

Enkel in spoor 464 kenden de pollen en sporen
een gunstige bewaringstoestand. Aangezien de
gracht zich in de buurt van een depressie bevond,
is het mogelijk dat de grondwatertafel hier iets
hoger lag en voor een goede conservering van de
palynomorfen zorgde. Over de tafonomie van de
gracht hebben we weinig informatie. De zwartgrijze
zandige vulling is over het gehele profiel van de
gracht homogeen verdeeld. In totaal werden vier
van de vijf preparaten geanalyseerd (tabel 11). Door
de grote hoeveelheid gecorrodeerde palynomorfen
werd één preparaat (464/5, bovenste monster in het
profiel) buiten beschouwing gelaten.

Bij de boompollen (AP) kennen haze-
laar/Corylus (30 tot 33 %) en els/Alnus (14 tot 20
%) de hoogste waarden. Ook eik/Quercus wordt in
zekere mate aangetroffen (6 tot 15 %). De overige
aanwezige boomsoorten (berk/Betula), es/Fraxinus),
den/Pinus, wilg/Salix, linde/Tilia en olm/Ulmus)
komen in zeer kleine getale voor. Bij de niet-
boompollen (NAP) domineren de grassen/Poaceae
(14 à 35 %) en heide/Ericacea (tot 17 %). Gecul-
tiveerde granen/Cerealia-type worden met waarden
tot 3,2 % vertegenwoordigd. Specifieke voorbeel-
den van akkeronkruiden zijn echter niet aanwezig.
Daarnaast vinden we nog een aantal vochtige gras-
landplanten (hertshoornweegbree/Plantago corono-
pus, cypergrassen/Cyperaceae en veldzuringtype/
Rumex acetosa-type, ruderalen (o.a. soorten uit
de ganzevoetfamilie/Chenopodiaceae) en enkele
plantenfamilies, die tot verschillende ecologische
habitats kunnen gerekend worden (de kruis-
bloemenfamilie/Brassicaceae, rozenfamilie/Rosaceae
en composieten/Compositae). Het waterrijke
milieu van de gracht wordt weergegeven door
de aanwezigheid van lobelia/Lobelia, grote lisdodde/
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101 Janssen 1974, 19; Faegri et al. 1989, 146; Moore et al. 1991, 199-170; Ameryckx, Verheye
& Vermeire 1995, 121, Tipping 2000, 24.
102 Van Mourik 1993, 23; Larocque & Campbell 1998, 14.
103 Larocque & Campbell 1998, 14-15; Tipping 2000, 27.
104 Janssen 1974, 19; Faegri et al. 1989, 146; Moore et al. 1991, 170; Tipping 2000, 2.
105 Janssen 1974, 19-20; Faegri et al. 1989, 146; Moore et al. 1991, 22; Larocque & Campbell
1998, 12; Tipping 2000, 23-24.
106 Havinga 1984, 541-558.
107 Ameryckx et al. 1995, 174-175. Opgemerkt moet worden dat het om een algemeen beeld
van de waterhuishouding in vlakke, lage gebieden gaat. Het aantal beschreven horizonten is hier
niet zo zeer van belang (variaties zijn er in overvloed), maar wel de toestand van het grondwater
in de lagen en de veroorzaakte bodemkundige fenomenen.
108 Tency 2000; Tency 2001, 13-29.

W. DE CLERCQ, H. VAN RECHEM, V. GELORINI, M. MEGANCK, E. TAAYKE & H. TENCY



Typha latifolia en veenmos/Sphagnum. Als sporen-
planten worden eikvaren/Polypodium vulgare en
enkele monoletes (ondetermineerbare varens) gevon-
den.

De pollenanalytische tabel van deze gracht-
structuur laat een min of meer uniform vegetatie-
beeld zien. De AP/NAP-verhouding schommelt
tussen 57 en 66 % voor de bomen en struiken en
43-34 % voor de kruiden, wat resulteert in een vrij
open landschap. Op de vochtige plaatsen is els in
zekere mate aanwezig. De drogere gronden worden
mogelijk gekenmerkt door een bosvegetatie met
voornamelijk hazelaar en eik. De directe omgeving
van de Romeinse site wordt gedomineerd door
grasland, heide en in beperkte mate cultuurland.
Ook het voorkomen van enkele ruderalen weer-
spiegelen een door de mens beïnvloed milieu.

Uit het zaden en vruchtenonderzoek is gebleken
dat deze grachtstructuur geen (on)verkoolde zaden
en vruchten opleverde. Andere archeologische
sporen bevatten echter een zekere hoeveelheid
aan graangewassen, met hoofdzakelijk gerst, en
akkeronkruiden, waaronder wikke. Bij de wilde
planten was de pioniersvegetatie het sterkst ver-
tegenwoordigd. Ook echte spurrie werd meermaals
gevonden. Mogelijk werd deze plant als veevoeder
gebruikt109.

4.3 BESLUIT PALYNOLOGIE

Een vergelijking van de archeobotanische gege-
vens vertelt ons dat het landschap in het 3de
eeuwse Romeinse Zele-Kamershoek in zekere mate
door de mens werd beïnvloed. Zowel veeteelt als
akkerbouw waren vermoedelijk aanwezig. De
bosvegetatie in de omgeving beperkte zich groten-
deels tot hazelaar en eik. Els bevond zich voor-
namelijk op waterverzadigde standplaatsen (zoals
depressies, langs grachten e.d.m.). De onmiddel-
lijke omgeving van de site werd gedomineerd door
grasland, heide en cultuurland.

Gezien de beperkte pollenanalyse wordt een
vrij eenzijdig vegetatiebeeld van de 3de eeuwse
Romeinse site gegeven. Door de bewaringsproble-
matiek zijn vergelijkingen met pollenanalyses van

andere archeologische contexten immers uitgesloten.
Enig scepticisme weerhoudt ons een landschaps-
evolutie op basis van de palynologische resultaten
uit de bestudeerde gracht te maken.

5 Zaden- en vruchtenonderzoek

5.1 METHODOLOGIE

Tijdens het archeologisch noodonderzoek werd
een brede waaier aan archeologische structuren
bemonsterd. De staalname gebeurde door de arche-
ologen zelf110.Voor het zeefwerk gebruikten we
slechts de twee onderste standaardzeven (0.5 mm
en 0.25 mm) omwille van de kleine hoeveelheden
residu die na het zeven overbleven. Alle monsters
werden nat gezeefd. Niet alle archeologische struc-
turen van Zele leverden een gelijke hoeveelheid
bulkmonster op, dus is de gezeefde hoeveelheid
afhankelijk van de grootte van het grondstaal.

5.2 ANALYSE EN INTERPRETATIE

VAN DE RESULTATEN

De bemonsterde structuren bevatten vaak lage
densiteiten aan archeobotanisch materiaal en dit laat
zich in eerste instantie interpreteren als nederzet-
tingsruis. Van de in totaal 19 onderzochte sporen
leverden 6 structuren geen archeobotanisch mate-
riaal op (tabellen 12, 13). Het betreft hier niet een
bepaald type spoor, wel valt op dat de grachten (sp.
75 en sp. 464) nauwelijks tot geen macroresten
opleverden. De vermoede haardkuil (sp. 57) bevatte
geen zaden en vruchten111. De merkwaardige palen-
cluster kon met uitzondering van de diep ingegra-
ven paalkuilen wegens tijdsdruk niet bemonsterd
worden. Een dergelijke palenzwerm is ook op de
opgravingen van Sint-Gillis-Waas- Kluizenmolen
aangetroffen, weliswaar zonder de grote paalkuilen
en werd helaas ook niet bemonsterd112. Wat de
interpretatie van deze palencluster betreft, tasten
de archeologen grotendeels nog in het duister, hoe-
wel de theorie van een plankenvloer reeds naar
voren is geschoven113. Archeobotanisch onder-
zoek zou eventueel wat meer duidelijkheid kunnen
brengen.

De aangetroffen macroresten zijn in verkoolde
toestand bewaard. Dit is te verklaren door het feit
dat de bemonsterde structuren gelegen zijn buiten
het bereik van de grondwatertafel, waardoor onver-
koolde resten niet bewaren114. Of verkoold materi-
aal al of niet goed te herkennen is, hangt af van
diverse factoren, bijvoorbeeld van de verkolings-
omstandigheden en fragmentatiegraad115. Ook het
plantenmateriaal zelf speelt een belangrijke rol. Zo
verkolen niet alle soorten even gemakkelijk
waardoor de trefkans van bepaalde plantensoorten
soms zeer klein is116. Verder is er eveneens de niet
te onderschatten invloed van de mens. Meestal
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109 Idem.
110 W. De Clercq en H. Van Rechem.
111 Tency 2001, 14.
112 Vermeulen et al. 1998, 11.
113 De Clercq & Van Rechem 1999, 30-32.
114 Verkolen is het proces waarbij plantenresten in contact komen met vuur, maar niet volledig
opbranden door zuurstoftekort (Jacomet & Kreuz 1999, 60).
115 Hoe sterker verkoold en hoe sterker gefragmenteerd, hoe moeilijker de macroresten te deter-
mineren zijn. Boardman en Jones onderzochten het effect van verkoling op planten. Hun
experiment spitste zich toe op graangewassen en bestond erin temperatuur, tijd en atmosfeer
(oxiderend/reducerend) te laten variëren (Boardman & Jones 1990, 1-10).
116 Bakels & Dijkman 2000, 5-6.
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treedt verkolen op door menselijk toedoen,
bijvoorbeeld ongevallen bij het koken, verbranden
van afval, enz.117. Dit betekent dat bepaalde cate-
gorieën van planten meer kans maken om in aan-
raking te komen met vuur. Dit is het geval voor de
graangewassen die al eeuwenlang deel uitmaken van
het basisvoedsel van de mens. Te Zele-Kamershoek
wordt het hoofdaandeel gevormd door gerst (Hor-
deum vulgare). We kunnen stellen dat het hier om
bedekte, meerrijige gerst gaat118.

De geschiedenis van gerst neemt vermoedelijk
een aanvang in het midden-Neolithicum119. De
boeren van de Rössencultuur verbouwden op de
lössgronden naakte gerst als hoofdgewas, naast
emmer en eenkoorn. Deze nieuwe trend vertoont
duidelijk een invloed vanuit het zuiden van Frank-
rijk waar naakte gerst al tijdens de Bandkeramische
tijd opduikt. Over de Michelsberg en Trechter-
bekercultuur op de zandgronden zijn we slecht

geïnformeerd, met uitzondering van enkele indruk-
ken van zaden van onder andere gerstkorrels. Even-
eens weinig informatie staat ter onzer beschikking
wat het laat-Neolithicum betreft120. Bij het begin
van de Bronstijd gaat bedekte gerst de plaats inne-
men van naakte gerst. Men heeft op dit moment
geen vat op deze verandering, temeer omdat
bedekte gerst moeilijker te dorsen is dan naakte
gerst121. In de IJzertijd groeit gerst uit tot het
belangrijkste graanteeltproduct bij uitstek in onze
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117 Jacomet & Kreuz 1999, 61.
118 Mondelinge mededeling van C.C. Bakels. Bedekt wijst op het feit dat de korrels stevig in
het kaf zitten. Het kaf dient nog bij het dorsen verwijderd te worden. Voor een uitgebreide
beschrijving van bedekte en naakte gerst verwijzen we naar Zohary & Hopf 2000, 99: 59-61 en
Jacomet 1987.
119 Bakels 1997, 19.
120 Bakels 1991, 281-287.
121 Bakels 1997, 20.
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Tabel 12:
Zaden- en vruchtentabel.
Inventory of the macro-botanical remains.

Wetenschappelijke naam Nederlandstalige naam 14 15 47 215 62 75 124(1)

Cerealia

Cerealia sp. fragment Graangewassen 2
Cerealia sp. volledig Graangewassen 1
Hordeum vulgare Gerst 1 4
cf. Panicum miliaceum Pluimgierst 1
Triticum sp. / Hordeum sp. Tarwe / Gerst 1

Andere nutsplanten

Rubus fruticosus Gewone braam 1

Wilde planten

Atriplex hastata /patula Spiesmelde/Uitstaande melde 1 r
Atriplex sp. / Chenopodium sp. Melde / Ganzevoet 1 r
Brassicaceae sp. Kruisbloemenfamilie 1
Chenopodium album Melganzevoet 1 1 10 + 6 r 2
Fallopia convolvulus Zwaluwtong 1 + 1 r 1
Galeopsis bifida / speciosa / tetrahit Gespleten /Gewone hennepnetel 2 r
Lathyrus / Vicia sp. helft Lathyrus / Wikke 1 1
Lathyrus/ Vicia sp. volledig Lathyrus / Wikke 2
Persicaria lapathifolia / maculosa Beklierde duizendknoop / Perzikkruid 2 1 3
Persicaria maculosa Perzikkruid 1
Plantago lanceolata Smalle weegbree 6 1
Poaceae sp. Grassenfamilie 1
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 1
Rumex acetosella Schapezuring 1
Rumex acetosella Schapezuring 1 r
Setaria sp. Naaldaar 1
Spergula arvensis helft Gewone spurrie 1 79 2 1
Spergula avensis volledig Gewone spurrie 1 44
Thalictrum minus Kleine ruit 1

Indeterminata 1 6 1 2



gewesten122. Tijdens de Romeinse tijd komt er ver-
andering in de status van gerst: de Romeinen
beschouwen dit graangewas meer geschikt als vee-
voeder dan als voedsel. In de leemstreek dient gerst
het onderspit te delven voor tarwe (spelt en/of
broodtarwe). In de zandige gebieden blijkt over-
duidelijk uit het archeobotanisch onderzoek dat de
traditionele granen, zoals gerst blijven domine-
ren123. De site Zele-Kamershoek behoort dus tot
deze laatste groep.

Het gebruik van gerst situeert zich op velerlei
vlakken. Als menselijke consumptie werd dit gewas
gebruikt om een soort gortepapje te bereiden. Gerst
leent zich immers niet tot het maken van brood,
zoals bij tarwe het geval is. Wel kan men er bier
van brouwen. Verder fungeerde gerst ook als vee-
voeder124.

Voor de indeling van de wilde planten werd
gebruik gemaakt van het systeem van Stieperaere
& Fransen125. Van alle socio-ecologische groepen is
de pioniersvegetatie het sterkst vertegenwoordigd.
Dat deze vegetatie op en rond de site werd aange-
troffen is niet zo verwonderlijk aangezien men

onder deze categorie ook de akkers en (moes)tuinen
rekent. Als akkeronkruid is onder andere wikke
(Vicia sp.) aangetroffen: dit is vermoedelijk samen
met het graan geoogst en verkoold geraakt. Opval-
lend onder de wilde planten is de grote hoeveel-
heid echte spurrie (Spergula arvensis) in sp. 47, een
kuil naast het gebouw. Het is niet uitgesloten dat
men deze plant ook mag interpreteren als een
inheems landbouwgewas. In tijden van nood werd
het wel eens vermengd met het graan, maar spur-
rie kende vooral een gebruik als veevoeder126. Of
dit in de Romeinse periode ook al zo was, is nog
geen uitgemaakte zaak. Volgens Roymans lag de
nadruk in de zandstreek in de Romeinse tijd op
veeteelt, zodat een gebruik van spurrie als veevoeder
niet uit te sluiten is127.

5.3 VERGELIJKING MET ANDERE ROMEINSE
LANDELIJKE SITES IN DE ZANDSTREEK

De Romeinse sites in de Zandstreek die onder-
zocht zijn op zaden en vruchten zijn bijzonder
schaars. De resultaten van de onderzochte sites
leveren eenzelfde beeld op als Zele-Kamershoek.
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122 Pals 1997, 27.
123 Roymans 1996, 79.
124 Pals 1997.
125 Stieperaere & Fransen 1982.
126 Weeda et al. 1985, 199-
200.
127 Roymans 1996, 82.

Een meerperioden-vindplaats langs de Schelde te Zele Kamershoek

Tabel 13:
Zaden- en vruchtentabel.
Inventory of the macro-botanical remains.

Wetenschappelijke naam Nederlandstalige naam 124 (2) 130 B 290(1) 290(2) 444 30

Cerealia

Cerealia sp. fragment Graangewassen 3 1 2 3 5
Cerealia sp. volledig Graangewassen 2 2
Hordeum vulgare Gerst 2 11 3 11
Hordeum vulgare fragment Gerst 1
Triticum aestivum / spelta Tarwe / spelt 1
Triticum / Hordeum sp. Tarwe / Gerst 8

Wilde planten

Asteraceae sp. Composietenfamilie 1
Brassicaceae sp. Kruisbloemenfamilie 1
Carex sp. Zegge 1 2 1
Chenopodium album Melganzevoet 1 + 1 r 2
Echinochloa crus-galli / Setaria italica Hanepoot / Trosgierst 1 1
Eleochocharis palustris/uniglumus Gewone/Slanke waterbies 1
Fabaceae sp. Vlinderbloemenfamilie 1
Fallopia convolvulus Zwaluwtong 1
Lathyrus sp. / Vicia sp. helft Lathyrus / Wikke 3 1 1
Lathyrus sp. / Vicia sp. volledig Lathyrus / Wikke 1 5
Persicaria hydropiper Waterpeper 1
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 3 1
Persicaria lapathifolia / maculosa Beklierde duizendknoop / Perzikkruid 2 5 1 4 1
Persicaria minor Kleine duizendknoop 1
Plantago lanceolata Smalle weegbree 1
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 1 1
Rumex sp. Zuring 1
Setaria italica Trosgierst 1
Solanum nigrum Zwarte nachtschade s.l. 2



Op de site Asper-Jolleveld trof men bedekte gerst
aan en in mindere mate tarwe128. Te Sint-Martens-
Latem/Brakel duikt tarwe pas echt op in de loop
van de Laat-Romeinse tijd129. Sin-Gillis-Waas/
Kluizenmolen leverde slechts één gerstkorrel op130.
Het belang van het zaden- en vruchtenonderzoek
van Zele-Kamershoek ligt dan ook in het feit dat
ze de bestaande hypothese, namelijk het doorleven
van de inheemse tradities in de Romeinse tijd
bevestigt. Men kan zich de vraag stellen waarom
gerst het belangrijkste graangewas blijft in de Zand-
streek. Is het omdat gerst in vergelijking met tarwe
minder uitputtend is en minder eisen stelt aan de
bodem en aldus beter is aangepast aan de slechte
condities van de zure zandgronden? Of is de
romanisering niet zo sterk doorgedrongen in de
Zandstreek? Of is het een combinatie van beide?
Mogelijk zijn hiervoor nog andere, tot nu toe onbe-
kende redenen aan te halen. Om op de bovenge-
stelde vraag te kunnen antwoorden is er nood aan
meer grootschalig en synthetiserend onderzoek.

De grote hoeveelheid gewone spurrie (Spergula
arvensis) die in Zele-Kamershoek werd aangetroffen
is op zich geen alleenstaand feit. De Gallo-
Romeinse brandrestengraven van de site Huise
’t Peerdeken leverden een groot aantal gewone spur-
rie op131. Het onderzoek van de potstal van de site
Sint-Gillis-Waas/Kluizenmolen toonde niet alleen
spurrie aan in het zaden- en vruchtenonderzoek,
maar ook pollen van spurrie (Spergula) werden
aangetroffen132. Al deze vondsten laten teelt en/of
consumptie vermoeden.

5.4 BESLUIT

Een brede waaier aan sporen werd bemonsterd
voor archeobotanisch onderzoek: kuilen, grachten,
paalkuilen en een haardkuil. Het zaden- en vruch-
tenonderzoek leverde geen nieuwe gegevens op wat
de zandstreek in de Romeinse tijd betreft. Het
belang ligt in het feit dat de resultaten het al
bestaande beeld lijken te bestendigen: namelijk de
dominantie van gerst en een sporadisch opduiken
van tarwesoorten. Traditioneel ziet men in deze
vaststelling een doorleven van de inheemse tradities
uit de IJzertijd. Wat de wilde planten betreffen,
primeren de pioniersvegetaties. Deze horen onder
andere thuis in akkers en (moes)tuinen. Van
gewone spurrie kan men aannemen dat het geteeld
en/of geconsumeerd werd.

6 Algemeen besluit

Door luchtfotografie, terreinprospectie, recent
noodonderzoek van grote infrastructuurwerken en
zeker ook met het onderzoek van de vindplaatsen
op het VTN-traject zoals Berlare N445, Berlare
N445-2, Berlare-Kamershoek en Zele-Kamershoek
kon worden aangetoond dat de zandige rug aan de

buitenbocht van een Scheldemeander een dichte en
chronologisch gestratifieerde occupatie kende. Dit
werd zeker ook op de site van Zele-Kamershoek
ondervonden. Tot de oudste periode klimt een
grafheuvel op waarvan de kringgreppel bewaard
bleef. Deze structuur kon in de midden-Bronstijd
worden gedateerd en maakt wellicht deel uit van
een groter complex waarvan door luchtfotografie
in de onmiddellijke nabijheid van de site nog twee
andere grafheuvels werden geattesteerd.

Tijdens de late 2de eeuw maar vooral tijdens
de 3de eeuw ontwikkelde er zich een erf, bestaande
uit twee houtbouwen, een grachtensysteem en poel,
en enkele bijgebouwen op een terrein waar het
heuvellichaam uit de Bronstijd nog aanwezig was.
De site lag volgens het pollenonderzoek – ook al
kon dit door de slechte bewaringsomstandigheden
weinig nieuwe gegevens naar boven brengen –
in een landschap dat in zekere mate door de mens
werd beïnvloed. Zowel veeteelt als akkerbouw
waren vermoedelijk aanwezig. De bosvegetatie in
de omgeving beperkte zich grotendeels tot hazelaar
en eik. Els bevond zich voornamelijk op waterver-
zadigde standplaatsen terwijl de onmiddellijke
omgeving van de site werd gedomineerd door
grasland, heide en cultuurland.

Binnen de erfindeling springt enerzijds hout-
bouw A (fig. 34) en anderzijds vooral houtbouw B
in het oog. Dit laaste valt op door zijn afmetingen
en de vele kleine paalkuilen die binnen de platte-
grond voorkomen. De oversnijdingen en de studie
van aardewerk maken ook duidelijk dat er zich
binnen de 3de eeuw (een) herschikking(en) voor-
deden op het erf, met het dempen en aanleggen
van sloten als voornaamste aanwijsbare getuigen.
Volgens de beschikbare chronologische indicatoren
kan de bewoning op de site tot in het midden van
de 3de eeuw en wellicht nog zelfs tot later door-
lopen (cf. infra). Het vondstenmateriaal dateert
essentieel uit de 3de eeuw en komt in de meeste
vondstcomplexen naar voor als een functioneel
divers spectrum aan materiaal dat zowel elementen
voor opslag, bereiding en consumptie bevat. Uit-
zondering vormt de inhoud van één kuil, wellicht
gelijktijdig met en gelegen binnen gebouw B.
Zowel kwalitatief als functioneel reflecteert de
inhoud van deze kuil een consumptiegericht
patroon. Op het vlak van het aardewerkonderzoek
zelf kon het materiaal uit Zele bruikbare gegevens
aanleveren die toelaten om een beter inzicht te
verkrijgen in de 3de-eeuwse typologie van de zgn.
Scheldevallei-kruikamforen en het zgn. Waasland-
aardewerk. Ook de belangrijke proportie hand-
gemaakt aardewerk valt op, al blijft de vormenschat
ervan vooral tot twee basisvormen beperkt.

Het archeobotanisch onderzoek kon, wegens de
slechte bewaringstoestanden, ook weinig gegevens
aanleveren. Wél lijkt het bestaande beeld voor wat
betreft cultuurgewassen zich te bestendigen: een
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dominantie van gerst en een sporadisch opduiken
van tarwesoorten. De vondst van spurrie in één van
de kuilen geassocieerd met gebouw A zou eventueel
als een aanduiding voor de aanwezigheid van vee-
voeder kunnen gelden.

Bij het archeologische noodonderzoek in Zele
kwam totaal onverwacht ook een laat-Romeins
aardewerkcomplex aan het licht dat op de bodem
van een vierkante kuil werd gedeponeerd. Zowel
naar vorm en baksel verwijst het geheel van dit
handgemaakte aardewerk naar een Friese herkomst.
Vermoedelijk dateren de vondsten uit de tweede
helft van de 3de-eeuw, begin 4de eeuw (IIIB-IVa).
Het is de eerste maal dat op archeologische gron-
den een associatie kan gelegd worden tussen de
Friezen en de Frankische migraties. De vondsten
zijn niet alleen archeologisch maar ook historisch
van belang. Ze werpen immers een ander en vooral
vernieuwend licht op de problematiek van de
vroegste Germaanse immigraties in Vlaanderen.

Zowel de etnische toewijzing als de datering
brengt ons bij enkele bekende historische-con-
temporaine passages in een lofrede ter ere van
Constantius Chlorus (297AD). In een zinsnede
wordt erop gewezen dat Constantius bij zijn

bewuste veldtochten in 290 in het Scheldegebied
strijd leverde tegen Franken.

de streek, Caesar, waar de Schelde doorheen
stroomt en het land, dat de Rijn met zijn twee

armen omvat, is bevrijd en verlost
(van de Franken)

(Pan. Lat. VIII(V).8.1: Eumenius, Pan.
Constantio Caesari, 1 maart 297)

Friezen en Chamaven, de eerste zgn. “Franken”
namen actief deel aan de raids van 250-275133.
Dat met de term “Franken” tijdens de 3de eeuw
de Chaukische, Friese en Chamaafse kustbewo-
ners uit het noorden worden bedoeld, leidt geen
twijfel134. Dit blijkt duidelijk in volgende passages
uit dezelfde lofrede voor Constantius:

“Nu ploegt dan de Chamaaf en de Fries voor mij
en die beruchte zwervers, die rovers, tobben zich

af in modderig landwerk
Door uw macht, Augustus Maximianus, heeft de

Frank de braakliggende akkers bebouwd,
zo groent nu weer opnieuw door Uw
overwinningen, Caesar Constantius,

al het land dat dun bevolkt was door boeren
uit den vreemde”
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Verder kan de omschrijving van de gevangenen
als “beruchte zwervers en rovers” als een retorische
krul worden opgevat, een literaire overdrijving om
het succesvolle optreden van de keizer nog eens
extra in de verf te zetten. Nemen we haar echter
letterlijk, dan trof Constantius Chlorus bij zijn
veldtocht in 290 wel degelijk Friezen aan in het
Scheldegebied135. Tot slot stelt deze bron dat de
“barbaren” na hun onderwerping door Constantius,
gedeporteerd werden en als boeren tewerk werden
gesteld in de regio rond Amiens, Bayeux, Troyes en
Langres136.

De archeologisch opvallende stilte die in deze
periode heerste in het oorsprongsgebied van de
Friezen, lijkt de aanwezigheid van Friezen ver
buiten hun stamgebied onrechtstreeks te bevesti-
gen. De vondsten in Zele zouden er dus op kunnen
wijzen dat uit hun eigen woongebied verdreven
Friezen in de tweede helft van de 3de eeuw een al
dan niet tijdelijke toevlucht zochten in het Schel-
degebied.

A multi-period site near the river Schelde
at Zele Kamershoek (Prov. of East-Flanders)

1 INTRODUCTION

Several archaeological sites have been identified
on a sandy ridge on the outer bend of the river
Scheldt. These sites were detected during watching
briefs, fieldwalking, rescue excavations and aerial
photography. At Zele-Kamershoek, aerial pictures
taken by J. Semey revealed crop marks showing pits
and ditches belonging to an extensive archaeologi-
cal site. Fieldwalking during the winter before the
construction of the pipeline yielded Roman pottery
sherds and tile fragments in the topsoil. In the fol-
lowing research phase, preliminary topsoil stripping
was carried out in order to excavate the site before
construction work began. As a consequence of this
research, 665 features were documented. Apart
from one Bronze Age burial mound, most of the
features belong to a 3rd century Gallo-Roman set-
tlement. Surprisingly, clear evidence for the presence
of Germanic, i.e. Frisian, settlers during the late
3rd and the early 4th century were found.

2 RESULTS

2.1 Bronze Age

A circular ditch configuration presumably
belonged to a Middle Bronze Age burial mound.
Radiocarbon analysis and a rim fragment of an urn
confirm this date. In the immediate surroundings
of the site, two other burial mounds were found
by aerial photography.

2.2 Roman period

During the late 2nd but especially during the
3rd century AD, a rural settlement developed on
the site. Presumably, the burial mound was still vis-
ible at this time since some Gallo-Roman ditches
stop at mound. The settlement itself is charac-
terised by the presence of a phased ditch system, a
pool or pond, two large timber-framed outbuild-
ings and some constructions with secondary
functions (corral, shed). The two buildings were
one-aisled. The largest was 11 m wide and at least
15 m long; the other measured 5 mm by 12 m.
The supporting posts of the largest building demar-
cated a line across an area full of small posts, pos-
sibly the foundations of a floor (?). During the
3rd century some changes were made in the ditch
system, whereby one ditch was filled up.

The archaeological material discovered on the
site mainly belonged to eight structural units. Pot-
tery for transport as well as for cooking and serv-
ing was found. A large part of the pottery assem-
blages were made up of so-called “Waasland ware”,
a grey wheel-turned ware, although handmade
wares were also present. Imports include Samian
Ware from the Rheinzabern workshop and Spanish
and (North-)Gaulish amphorae. The assemblage of
pottery from one pit in the corner of the large
building differs functionally from the rest, reveal-
ing a specific consumption pattern rather than a
mixed pattern (consumption, preparation of food
and storage). This could point to a single function
or event.

In several “open” contexts such as the pond or
ditches, handmade sherds were found in a fabric
that differed from the Roman, grog-tempered
hand-made wares. Grass-tempered as well as stone-
grit tempered fragments were found. In one pit
(ZKH-444) five almost complete vessels had been
deposited on the bottom. A sherd of a late Roman
colour-coated beaker from the Argonne workshops
and a bead were found with these vessels. Form as
well as fabric (grass tempering) indicate a very
strong stylistic resemblance to the Northern Dutch
area of the Frisian tribes. As testified in some writ-
ten sources, Frisians played an important role in
the first Frankish invasions. This may have been
due to the flooding of their coastal homeland.
One panegyric for the Emperor Constantius
Chlorus explicitly mentions Franks, and by exten-
sion Frisians, in the Scheldt area during the late
3rd century AD. The finds in Zele could confirm
this statement and indicate the presence of Ger-
manic settlers during the second half of the 3rd and
the early 4th century.
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1 Inleiding en situering

De site “Fonteintje” werd gevonden op het
grondgebied van de prefusie gemeente Denderbelle
(gem. Lebbeke). De archeologische sporen werden
er op drie verschillende locaties in een zone van

ca. 360 m lang, ten N van de Dender aangetroffen.
De sporen lagen op minimaal 500 m afstand van
het alluvium van de Dender en bevonden zich op
de helling naar de Dender toe (fig. 1).

Bij het uitwerken van de opgravingsgegevens
werd er aanvankelijk voor gekozen om het geheel
van waarnemingen in verschillende artikels te laten
uiteen vallen. De uitwerking van de gegevens leidde
echter tot de bundeling van de resultaten. Vooral
chronologisch blijkt het geheel van sporen immers
in hetzelfde kader te passen4. Bovendien opent de
samenvoeging van gegevens meer perspectieven in
verband met de interpretatie ervan in een landschap-
pelijke context.

De waarnemingen strekten zich uit in een
strook die in vogelvlucht ongeveer 350 m lang was.
Binnen dit areaal werden op drie plaatsen sporen
uit de IJzertijd vastgesteld (fig. 2). Het betreft
een eerste zone, genaamd DB-F-I, in een lager
gelegen terreindeel van ca. 7,5 m hoogte, vlak-
bij de Steenbeek bestaande uit matig droog zand-
leem met sterk gevlekte, verbrokkelde humus B
horizont (serie Lccz). Een tweede complex van
sporen, genoemd DB-F-II, werd vastgesteld op de
10 m hoge top van een zandleemrug, bestaande
uit een droge licht zandleembodem met gevlekte,
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verbrokkelde humus B horizont (serie Pbc). Iets
lager gelegen en tussen sporenzone DB-F-I en DB-
F-FII, werd een perceleringsstructuur aangesneden.
Deze zone werd als zone DB-F-III omschreven en
bezit ook dezelfde bodemkundige kenmerken als
DB-F-II.

De archeologische waarnemingen in de zone
tussen de Dender en de grens met Vlaams-Brabant
(gem. Opwijk) werden bemoeilijkt door het slechte,
natte weer enerzijds, en door de hoge snelheid van
werken anderzijds. Vooral dit laatste aspect
hinderde de observatie en het onderzoek in ernstige
mate. De verschillende werfstadia volgden elkaar in
een ijltempo op, waardoor het inpassen van arche-
ologisch onderzoek vaak tot het strikte minimum
beperkt bleef. Het spreekt voor zich dat deze
elementen de kwaliteit van het onderzoek bemoei-
lijkten. Dit uitte zich bijvoorbeeld in een beperk-
tere breedte van de opgravingszone. De eerste
sporen werden immers pas waargenomen na afgra-
ving van de ca. 4 m brede B-sleuf, dit is dus na een
tweede verdieping van ca. 30 cm diep, tot op
gemiddeld 60 cm onder het niveau van het maai-
veld. In sommige gevallen (DB-F-II) kon de aan-
nemer overtuigd worden om een groot deel van het
resterende stuk van de reeds uitgegraven A-sleuf tot
op dezelfde diepte af te graven. Daarbij diende echter
steeds een rijweg (breedte ca. 4 m) voor werfverkeer
vrijgehouden te worden. In andere gevallen zoals
in zone DB-F-III diende het onderzoek zich tot de
B-sleuf te beperken. In zone DB-F-I kon de noor-
delijke helft van de breedte van het traject op
afdoende wijze onderzocht worden. De zuidelijke
helft daarentegen werd reeds vrij onmiddellijk na
afgraving gedeeltelijk omgewoeld door bulldozers
met kamrupsen. Het kan dan ook niet uitgesloten
worden dat in deze zone sporen onopgemerkt wer-
den vernietigd.

2 De archeologische sporen

2.1 ZONE DB-F-I: ONTGINNINGSACTIVITEITEN

(fig. 3-5)

In de laagste gelegen zone, onmiddellijk ten
O van de Steenbeek, werden een 20-tal kuilen
opgemerkt. Hoger werd al gewezen op het feit dat
het onderzoek er ernstig werd bemoeilijkt door de
wijze en de snelheid waarop de aannemer werkte.
Dit leidde er onder meer toe dat zeker in de
zuidelijke helft van de sleuf mogelijk sommige
kleinere sporen zoals paalgaten niet werden opge-
merkt. In de noordelijke helft waar de waar-
nemingsomstandigheden beter waren, bestond het
sporenbestand echter exclusief uit kuilen.

De kuilen vallen uiteen in twee groepen. Een
eerste bestaat uit ovale tot onregelmatige uitgra-
vingen met een maximale breedte die schommelt
tussen 1,20 en 1,80 m. De diepte varieert tussen de
30 en 40 cm. Het profiel van deze uitgravingen
wordt gekenmerkt door steile tot hellende wanden
en een vlakke tot licht onregelmatig uitgegraven
bodem. De opvulling bestond uit bruinzwart lemig
zand, vermengd met houtskool en scherven. Soms
werden er brokken rood verbrande leem in aange-
troffen. In zowat alle gevallen bevond de meerder-
heid van de vondsten zich in de bovenste vullings-
lagen. Eén kuil (DB-F-I-lt1) uit deze groep bevond
zich geïsoleerd van de andere sporen. Ze lag vlak-
bij de Fonteintjesstraat en kon in het profiel van
de B-sleuf waargenomen worden. Anders dan bij
de andere kuilen werd de opvulling gekenmerkt
door een zeer houtskoolrijke zwartgrijze opvulling.

Een tweede groep sporen bestaat uit kuilen met
zeer onregelmatige vorm (sporengroep DB-F-I-2,

232

W. DE CLERCQ, H. VAN RECHEM & M. VAN STRYDONCK

2 Localisatie van de drie complexen: DBF I-III.
Localisation of the 3 complexes: DBF I-III.



3, 4, 5, 6, 10, 12, 15). Ze maken deel uit van één
grote uitgraving die in het noordelijk sleufdeel gele-
gen was. Het betreft een zone (DB-F-I-complex
15/12) met een diameter van ca. 7 m, die na
verdieping bleek te bestaan uit verschillende kleinere

uitgravingen. Het betrof telkens vrij ondiep bewaarde
(ca. 25 cm) structuren die niet alleen in het vlak
maar ook in de diepte op onregelmatige wijze wer-
den uitgegraven. Ze werden in eerste instantie blijk-
baar vrij snel na uitgraving terug opgevuld met brok-
ken verspitte zandleem. In een volgende fase raakten
ze opgevuld met afval zoals stenen en vooral aarde-
werk. Organisch materiaal bleef niet bewaard.

Functioneel kan de eerste groep kuilen moeilijk
geïnterpreteerd worden. Het betreft immers telkens
vrij kleine sporen wiens vorm weinig duidelijkheid
verschaft omtrent de oorspronkelijke functie. Moge-
lijk betreft het putten die gegraven werden voor
kleinschalige leemwinning, maar ook dit is slechts
een hypothese. Het feit dat deze sporen vooral aan-
getroffen werden in een zone die door de werken
ernstig gehavend werd, maakt een interpretatie ove-
rigens nauwelijks gerechtvaardigd. De tweede groep
kuilen daarentegen lijkt qua functie beter determi-
neerbaar te zijn. Alle vergravingen maken immers
deel uit van één grote onregelmatige structuur.
Zowel de vorm als de opvulling van de deelsporen
suggereren een zandleem- exploitatie. Dergelijke
extractiekuilen zijn onder meer gekend uit vroeg
La Tène-contexten in Noord- en Noord-Oost
Frankrijk5. Vormelijk gelijkaardige structuren uit de
late IJzertijd konden op grote schaal onderzocht
worden in Aalter6. Daar was de uitgraving gericht
op de winning van tertiaire kleien. In Denderbelle
bevinden de kuilen zich in een zone met een
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4 De ontginningskuilen bij onderzoek.
The extraction pits during excavation.
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bodem die natter en lemiger (drainage c) is dan het
hoger gelegen aanpalend gebied (drainage b).

2.2 ZONE DB-F-II: NEDERZETTINGSAREAAL

(fig. 6-9)

De sporen die op deze vindplaats werden aange-
troffen bestaan uit paalgaten, kuilen en grachten.
Ze bevonden zich op de top van een 10 m hoog
gelegen zandrug. Zoals hoger reeds aangegeven, werd
het onderzoek van de sites op Fonteintje ook
bemoeilijkt door het feit dat de archeologische struc-
turen pas zichtbaar werden na een tweede verdieping
van 30 cm, met name tijdens het uitdiepen van de
B-sleuf. Reden voor de slechte leesbaarheid van de
bodem na de eerste afgraving was de aanwezigheid
van een ongeveer 25 cm dik pakket dat wellicht als
een oude bouwlaag kan omschreven worden. Deze
bleekbruine, sterk gebioturbeerde laag bevatte weinig
of geen scherven. De weinige potfragmenten die erin
gevat zaten waren allemaal afkomstig van handge-
vormde potten. Het is mogelijk materiaal dat uit de
onderliggende archeologische sporen werd opge-
ploegd. Na onderhandeling met bouwheer en aan-
nemer werd een groot deel van het resterend deel
van dit pakket over een totale breedte van ca. 14 m
en een lengte van 55 m machinaal verwijderd.

Hierbij kwamen archeologische sporen te voor-
schijn. De zeer intense bioturbatie en de ondiepe
bewaring van de paalgaten en kuilen bemoeilijkten
echter hun leesbaarheid. Het kan dus zeker niet uit-
gesloten worden dat een deel van de sporen in het
bovenliggende pakket gehomogeniseerd raakten en
niet meer herkend werden tijdens onderzoek.

2.2.1 Grachten

Bij het onderzoek kwamen twee grachten te
voorschijn. De eerste (DB-F-II-9) had een N-Z
oriëntatie. De breedte schommelde tussen 1,20
en 1,60 m waarbij kon vastgesteld worden dat de
structuur naar het Z toe breder werd. De sloot
werd op regelmatige wijze uitgegraven volgens
V-vormig profiel en tot een diepte van 75 tot
80 cm onder het opgravingsvlak (fig. 7). De opvul-
ling van de gracht gebeurde in de verschillende
doorsneden volgens een gelijkaardig patroon waar-
bij zich eerst een 10 cm dik licht houtskool-
houdend pakket van grijsbruin lemig zand afzette
op de slootbodem. Deze laag werd afgedekt door
een groepje van afzettingen bestaande uit verzette
moederbodem, de een al wat homogener van
samenstelling als de ander. Het geheel werd afge-
dekt door een pakket grijsbruin lemig zand waarin
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6 Detailgrondplan en doorsneden van de site DBF-II.
Detail plan and sections of the DBF-II-site.



zich scherven, wat verbrande leem en wat schaars,
verbrand bot en houtskool bevonden.

Een tweede sloot (DB-F-II-121) verliep volgens
ZW-NO richting. De breedte schommelde tussen
1,40 en 1,60. Ook hier kenmerkte het profiel zich
door een V-vorm. De uitgravingsdiepte varieerde
tussen 60 en 70 cm onder sleufoppervlak. Net als
bij gracht 9 bevond zich op de bodem een 10 cm
dik grijs humeus laagje. Slechts in één doorsnede
werd deze laag door een pakket verzette moeder-
bodem afgedekt. De rest van de opvulling bestond
uit grijsbruin lemig zand waarin sporadisch houts-
kool en wat scherven zaten.

De richting van gracht 9 sluit aan bij de hoofd-
oriëntatie volgens de windrichtingen, zoals die in
zone DB-F-III werd vastgesteld. Vermoedelijk
maakt deze gracht dan ook deel uit van dit systeem.
De andere sloot (121) met ZW-NO-richting wijkt
af van de N-Z of O-W richting. Nochtans sugge-
reert de opbouw en het archeologische materiaal
een gelijkaardige chronologische plaatsing van beide
grachten op site DB-F-II.

2.2.2 Paalgaten

In totaal werd 79 paalgaten opgetekend. Ze
bevonden zich verspreid over twee groepen. Een
eerste concentratie bevond zich ten W van gracht
9. Uit het geheel van palen kon(den) geen ééndui-
dige plattegrond(en) weerhouden worden. Het-
zelfde geldde ook voor de tweede, grotere groep
palen. Deze bevond zich centraal tussen de grach-
ten 9 en 121. Enkele kuilen situeerden zich rond
deze palenzwerm. Alle paalgaten werden opgevuld
met bleekgrijs humeus en licht houtskoolhoudend
zand. Het waren meestal rechthoekige of ovale
sporen met een diepte die varieerde tussen 15 en
20 cm; sommige exemplaren reikten 30 cm diep.
Een onderscheid tussen de paalkuilen en de eigen-
lijke palen was niet meer waarneembaar.

2.2.3 Kuilen

De sporen die als kuil gedetermineerd konden
worden, bevonden zich rond de palenzwerm, tussen
grachten 9 en 121. Ze werden allemaal gekenmerkt
door rechte wanden, een vlakke bodem en een
ondiepe bewaring (maximaal 20 cm). De maximale
lengte bedroeg 1,65 cm. Twee kuilen (33 en 31)
onderscheiden zich van de andere kuilen door hun
vorm en opvulling. In tegenstelling tot de andere
ovale kuilen, betrof het immers rechthoekige tot
vierkante, zeer regelmatig uitgegraven putten (1,10 x
1,25 m en 1,40 x 1,65 m) die parallel aan gracht 9 en
vlak ten W van de grote palenzwerm gelegen waren.
Hun opvulling was identiek en werd gekenmerkt
door grijszwart lemig zand waarin brokken rood ver-
brande leem en wat verbrand bot zaten. Op de

bodem van kuil 31 bevonden zich verschillende grote
scherven van de bodem van een grote voorraadpot
(fig. 17: 8). Vormelijk sterk verwante kuilen kwamen
aan het licht in de IJzertijdsite van Huise Lozer
Zuid7. Ook daar werden scherven van een grote
voorraadpot in dergelijke kuilen gevonden. De asso-
ciatie van deze kuilen met grote potten voor opslag
werd reeds meermaals benadrukt. Sommige auteurs
zien de putten als steunkuilen voor voorraadpotten8.

2.3 ZONE DB-F-III: AKKERAREAAL ? (fig. 6)

De geregistreerde sporen in zone DB-F-III
bestaan uit twee grachten. Deze structuren kennen
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7 Van Doorselaer 1972,
fig. 37.
8 Van Doorselaer 1972; De
Laet 1979, 580-581 en de daar
geciteerde literatuur terzake.
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7 Gracht DBF-II-9.
Ditch DBF-II-9.

8 Site DBF-II tijdens de opgraving met vooraan enkele kuilen.
Site DBF-II during excavation; in the foreground some pits.



respectievelijk een N-Z-verloop (DB-F-III-1) en een
O-W-richting (DB-F-III-2). De ca. 80 cm brede
sloten werden opgevuld met bruingrijs humeus
zand. Het profiel was U-vormig. In één van de twee
grachten was een onderbreking zichtbaar. Deze
ca. 1,5 m brede opening werd aan één zijde geflan-
keerd door een op eerste gezicht T-vormig uit-
einde van de gracht. Dit laatste bleek in doorsnede
duidelijk zichtbaar te zijn. Mogelijk kan deze
structuur als een windval geïnterpreteerd worden.
Beide grachten bevatten weinig vondsten, enkele
wandscherfjes in besmeten aardewerk en een frag-
ment van een zwak geknikte schaal niet te na
gesproken. Beide sporen lijken wel samen deel uit
te maken van een gestructureerd systeem van
perceelsopdeling dat volgens de hoofdwindrichtin-
gen werd ingeplant op de helling van de zandrug.
Ook één van de grachten (9) op site DB-F-II
vertoonde dezelfde oriëntatie en kan vermoedelijk

ingepast worden in hetzelfde stelsel van kavel-
indeling.

3 Absolute dateringen

3.1 METHODE

In het kader van het noodonderzoek werden drie
monsters met behulp van de radiokoolstofdatering
onderzocht. Eén monster (DB-F-I-15/12) werd
genomen op de bodem van de grote leemwinnings-
kuil (complex 12/15). Het houtskoolmonster was
afgedekt met een grote potscherf afkomstig van een
geknikte schaal (fig. 11: 2). De twee andere houts-
koolmonsters (DBF II- SP9-HK1-A en HK2-B)
komen uit een grachtopvulling, hoger op de zand-
leemrug waar ook bewoningssporen werden terug-
gevonden. Twee monsters werden er met AMS
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9 Resultaten van de 14C-meeting.
Results of the 14C-analyses.

Tabel 1:
De stalen genomen voor 14C-onderzoek en de resultaten.
Radiocarbon date list.

Laboratorium Archeologische herkomst 14C-ouderdom gekalibreerde gekalibreerde
referentie BP ouderdom ouderdom

68% kans 95% kans

UtC-9420 II-SP9-HK1-A 2de laag van 2280±40 400BC (0.57) 350BC 410BC (0.45) 340BC
houtskool een gracht 290BC (0.43) 230BC 320BC (0.55) 200BC

opvulling,
86 cm onder
het maaiveld

UtC-9421 II-SP9-HK2-B Bodem van een 2200±60 360BC (1.00) 170BC 400BC (1.00) 90BC
houtskool grachtopvulling,

95cm onder
het maaivlak

IRPA-1295 I15/12 Bodem van een 2185±30 360BC (0.62) 290BC 370BC (1.00) 160BC
houtskool grote extractiekuil 260BC (0.05) 250BC

230BC (0.34) 170BC



methode gedateerd9 en één monster werd er met
behulp van de LSC methode gedateerd10.

3.2 BESPREKING (fig. 9 en tabel1)

De drie monsters geven een zelfde periode weer.
De standaardafwijking op de AMS monsters is nog
relatief groot. Dit zou nu beter kunnen. Maar na
kalibratie zien we toch dat de AMS resultaten niet
veel verschillen van het LSC resultaat. Het typo-
chronologisch onderzoek van het aardewerk sugge-
reert dat de drie monsters uit eenzelfde archeolo-
gische fase komen (i.c. ca. 400-200 v.Chr.). Indien
we hiermee rekening houden en de resultaten
optellen komen we voor 86% waarschijnlijkheid
tot de vaststelling dat deze fase plaats gegrepen
heeft tussen 390 en 200 v.Chr., met 95% waar-
schijnlijkheid situeert de periode zich tussen 410
en 160 v.Chr.

Deze datering vormt één van de weinige abso-
lute dateringen voor de 4de-3de eeuw v.Chr. in
Vlaanderen. Het is daarom van groot belang om
de vondsten en in het bijzonder het aardewerk in
detail te bestuderen, teneinde ook op ceramologisch
vlak zicht te krijgen op deze vooralsnog weinig
bekende fase uit de IJzertijd.

4 Materiaalstudie

4.1 METHODE

De vondsten vallen uiteen in aardewerk,
natuursteen en organische resten. Wat deze laatste
groep betreft, werd er bijna geen bruikbare infor-
matie weerhouden. Botmateriaal was afwezig op de
sites en het stuifmeel bleek onvoldoende goed
bewaard11. Houtskool werd voor 14C-onderzoek
aangewend, maar werd niet op houtsoort gedeter-
mineerd. Er werden geen stalen voor macrobotanisch
onderzoek genomen.

De studie van het aardewerk valt uiteen in twee
verschillende delen. Ten eerste wordt per context
een analyse gegeven van het aardewerk dat erin
werd aangetroffen. Deze opsomming is niet
exhaustief en beperkt zich tot de chronotypologisch
relevante stukken, in casu de rand- en volledige
profielen. Daarbij worden enkele vormelijke paral-
lellen en de datering behandeld. Voor de volledige
inhoudsopgave per context wordt verwezen naar
de overzichtstabellen (tabellen 2-3) in bijlage. Deze
geeft per opgravingseenheid een overzicht van het
aantal scherven, eventueel ook van het aantal per
pottype indien het typologisch kon geduid worden.
Dit schema is het resultaat van de compilatie van
de gegevens uit een inventarisatiefiche die bij de
studie van het materiaal werd gebruikt. Daarin werd
bij het pottype een onderscheid gemaakt tussen rand,
wand en bodemscherven, versieringstechnieken,

wanddikte, en wandbehandeling. In de tabellen (2-3)
zijn de aantallen van elk pottype gebaseerd op het
totaal aantal typologisch toewijsbare scherven, dwz
vooral rand en wandfragmenten waarvan met
zekerheid het type kon worden achterhaald. In het
tweede deel worden de algemene typo-chronologi-
sche kenmerken van het aardewerk samengevat.

4.1.1 Vormenschat en baksel (tabellen 2-3)

Bij de telling van het aardewerk uit sites I en II
werd het geheel van scherven in twee, op kwalita-
tieve gronden bepaalde hoofdgroepen opgedeeld:
fijn- en grofwandig aardewerk. Onder de term
kwalitatief wordt zowel de vorm, de pasta, de bak-
king, de versiering, de wandbehandeling als de
wanddikte begrepen. Onder de fijne groep worden
vormen bedoeld die een gepolijst en/of geglad
oppervlak bezitten en dunwandig zijn. Deze potten
werden vervaardigd uit een hard gebakken, fijn
gestructureerde klei die met fijn potgruis werd
gemagerd. Concreet betreft het voor het ensemble
uit Denderbelle I en II:

1. Lage, gepolijste of gegladde schalen met scherp
geknikte wand, ronde of geprofileerde lip en
dunne wand. Afhankelijk van de plaats op de
schaal varieert de gemiddelde wanddikte tussen
4 en 7 mm met een piek rond 6 tot 7 mm.

2. Gepolijste of gegladde kommen met afgeronde
tot stompe knik, eventueel voorzien van een
opgetrokken rand en soms zonder duidelijk
geprofileerde lip. De gemiddelde wanddikte
schommelt tussen 6 en 9 mm, met een piek
rond 8 mm.

3. Gepolijste of gegladde kom met S-vormig wand-
verloop en weinig geprofileerde lip. De gemid-
delde wanddikte situeert zich rond 8 mm.

4. Uitstaand randprofiel van een dunwandige (4 mm)
gepolijste vorm (beker?).

5. Pot met gepolijste of gegladde wand en naar
binnen gebogen rand.

6. Pot met sterk gepolijst oppervlak en naar binnen
gebogen, verdikte rand.

7. Aanzet van een greep of uitgiettuit (van een
kan?).

Het grove aardewerk bestaat hoofdzakelijk uit
hard tot matig hard gebakken vormen, gemaakt uit
een grof gestructureerde klei en met een effen, ruw
en/of besmeten oppervlak. De wanddikte schom-
melt tussen 6 (uitz.) en 33 mm met een grote piek
rond 11 mm. In Denderbelle werden volgende
vormen aangetroffen:
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9 Van Strydonck & Van Borg 1990-1991 (UtC monsters).
10 Forest & Van Strydonk 1995.
11 Onderzoek in het kader van een licentiaatsverhandeling bij Prof. dr. C. Verbruggen en
Prof.dr. J. Bourgeois.
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1. Schaal met zwakke wandknik en ruwe wand.
Slechts 1 individu.

2. Pot met zwakke tot afgeronde schouderknik en
convexe of strak naar binnen gebogen hals. De
hals is meestal geglad of gepolijst, de lip weinig
tot niet geprofileerd. Onder de schouder werd
het lichaam meestal besmeten. Naar de bodem
toe treedt effening op. Gemiddelde wanddikte
11 mm.

3. Pot met slank, S-vormig profiel. Sterk gelijkend
op type 2 qua vorm en afwerking, maar slanker.
Gemiddelde wanddikte 11 mm.

4. Tonvormige pot met naar binnen gebogen wand
en rand. Dergelijke potten zijn meestal besmeten
tot net onder rand. In sommige gevallen werd de
hals en rand gepolijst. De lip werd soms licht
geprofileerd. Gemiddelde wanddikte 9 mm.

5. Zeef. Uitstaande, niet geprofileerde rand en effen
tot ruw oppervlak, voorzien van verschillende,
onregelmatig geplaatste doorboringen.

6. Voorraadpot (dolium) met eenvoudig naar
buiten gebogen rand en een van vingerstrepen
voorzien oppervlak.

7. Uitstaand randtype, typologisch niet plaatsbaar.
8. Opstaand randtype, typologisch niet plaatsbaar.

4.2 ANALYSE VAN DE VONDSTCOMPLEXEN

4.2.1 Denderbelle Fonteintje I

Leemwinningskuil: “complex DB-F-I-12/15” (fig. 10-
14)
De grote leemwinningskuil (complex 12/15) viel
bij verdieping uiteen in verschillende kleine kuilen
(nrs. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15). Het lijdt echter geen
twijfel dat deze kleinere uitgravingen gelijktijdig of
kort na elkaar tot stand kwamen. We beschouwen
de verschillende vondstnummers dan ook als
afkomstig uit dezelfde structuur.

In totaal werden 1289 stukken aardewerk (21 kg.)
uit deze context gerecupereerd (tabel 2). De meer-
derheid (1098 of 85%) ervan behoort tot het grove
aardewerk; slechts een minderheid (191 scherven
of 15%) kan tot de fijne categorie worden gere-
kend. Van de totaliteit is slechts 5% (66 fragmen-
ten) op éénduidige wijze typologisch bepaalbaar.
Hiervan behoren een groot deel (48 stukken of
73%) tot de fijne groep, de rest (18 stuks of 27%)
maakt deel uit van de grove categorie. Het feit dat
duidelijk meer fijne stukken vormelijk geplaatst
worden, kan wellicht worden verklaard door het
feit dat fijne vormen doorgaans breekbaarder, laag
en klein zijn waardoor de rand proportieel meer
ruimte in beslag neemt dan dat bij grote, hoge
vormen het geval is. Grofwandig aardewerk is
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Tabel 3:
Tellingstabel van het aardewerk uit de contexten op de site DBF-II.
Quantitative analysis of the DBF-II pottery assemblage.

POTTYPE 9 31 33 109 121
Fijn aardewerk
1: scherp geknikte, lage schaal 1 1 1
2: schaal / kom met afgezwakte kink (en opgetrokken rand) 7
3: schaal / kom met S-vormig profiel 2
4: uitstaand randprofiel;wandevolutie onbepaald 1
5: pot met naar binnen gebogen wand en rand
6: hamervormig randprofiel 1
7: greep
rand van niet plaatsbaar pottype 3 3 3
wand van niet plaatsbaar pottype 45 6
bodem van niet plaatsbaar pottype 5
Grof aardewerk
1: schaal met zwakke knik
2: pot met zwakke schouderknik en convexe hals 2 1
3: pot met slank profiel 3 1 3
4: tonvormige potten met nr.binnen gebogen rand en wand
5: zeef
6: dolia 1
7: uitstaand randtype (nt. typol.plaatsbaar) 1
8: opstaand randtype (nt. typol. plaatsbaar)
rand van niet plaatsbaar pottype 3 1
wand van niet plaatsbaar pottype 228 61 16 115
bodem van niet plaatsbaar pottype 3 1 3
Totaal 301 67 17 1 136

10 Aardewerk uit leemwin-
ningskuil “12/15”.
Pottery from the pit for
loam-extraction “12/15”.
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doorgaans omvangrijker in volume wat meer – typo-
logisch niet plaatsbare – wandscherven oplevert.

Bij het fijne aardewerk werden enkele rand- en/of
wandstukken van geknikte schalen herkend (fig. 10,
1-3). Vormelijk sluiten ze op het eerste gezicht
aan bij het vroeg-La Tène repertorium van enkele
sites uit de regio zoals Berlare, Lede en Erpe12,
vindplaatsen die dateren uit de tweede helft van de
5de eeuw v.Chr. Sommige stukken zijn echter min-
der verzorgd afgewerkt en vertonen een minder
hoekige knik. Deze schalen met meer afgeronde
knik zijn echter ook gekend uit latere contexten,
vooral dan vanaf de La Tène Ancienne II13, wat
beter in overeenstemming te brengen is met de
resultaten van de 14C-dateringen (cf. supra). We
vinden ze ondermeer in De Panne14, Hoegaarden15

en Gingelom16. De minder scherp geknikte kom-
men (fig. 10: 4-8), soms voorzien van een opge-
trokken rand (fig. 10: 4), zijn met heel wat indi-
viduen vertegenwoordigd. Sommige van deze
stukken vertonen nauwe verwantschap met scha-
len uit de vroege IJzertijd17 of met vormen uit de
La Tène Ancienne II/III of Moyenne in Noord-
Frankrijk18, Nederland19 of de Belgische Kust20.
Op één bodemscherf (vorm 1 of 2) is een zgn.
omphalos aanwezig (fig. 10: 9). Kommen met
S-vormig profiel (fig. 10: 11) of potten met slanke
naar binnen buigende wand en rand (fig. 11: 12)
zijn beide in beperkte mate aanwezig in deze con-
text. Vormelijk vinden deze stukken parallellen in
enkele vondsten uit de 4de en/of 3de eeuw v.Chr

uit het noorden van Frankrijk21, uit Henegouwen22

en uit Vlaanderen23. Enkele schaarse, dunwandige,
lange en sterk gepolijste uitstaande randen (fig. 10:
13-15) behoren wellicht tot een bekervorm. Hoge
bekers met zeer fijne, gepolijste en lange rand
zijn niet onbekend in vroege La Tène-milieus24 en
meer algemeen ook in de 4de-3de eeuw v.Chr. in
het noorden van Frankrijk25. Ze komen meestal
voor in funeraire context alhoewel deze vaststel-
ling genuanceerd dient te worden door een gebrek
aan nederzettingscontexten uit die tijd. Een aan-
tal randen kon niet met zekerheid aan één of
andere vorm worden toegewezen. Het betreft zowel
naar binnen als naar buiten staande gegladde
of gepolijste exemplaren. Uitzonderlijk is één
sterk gepolijste rand met verdikte, hamervormige lip
(fig. 10: 17).

In de grove groep komen opmerkelijk weinig scha-
len of kommen voor. Slechts één exemplaar kan
misschien tot deze groep gerekend worden. De pot-
vormen domineren het grove aardewerk uit deze
context. Grote, emmervormige potten met scherpe
wandknik zijn in Denderbelle echter afwezig. Er
zijn wel potten met zwakke schouderknik, convexe
gepolijste hals en niet of licht aangegeven lip
(fig. 10: 18-21) soms voorzien van vingertopin-
drukken op de rand. Anderzijds komen enkele tot
bijna-S-vorm geëvolueerde potten voor. (fig. 10:
23-25) Deze stukken staan vanzelfsprekend dicht
bij de potten met zwakke schouderknik. Voor der-
gelijke vormen zijn heel wat parallellen voorhan-
den uit sites die in de 4de en de 3de eeuw v.Chr.
geplaatst worden26. Tonvormige potten daarente-
gen lijken zowel in de 5de-27 als 4de-eeuwse con-
texten28 voor te komen. In het complex 12/15 zijn
ze duidelijk aanwezig (fig. 10: 27-32) soms met
vingertopindrukken op de wand (fig. 10: 27). Ver-
der kan van een hele reeks randscherven niet met
zekerheid de oorspronkelijke vorm worden bepaald.
Heel wat wandscherven werden voorzien van een
patroon van grove kamversiering (fig. 11: 3, 5-10).
De meerderheid van de potten werd echter zwaar
besmeten, getuige onder meer enkele bodemscher-
ven (fig. 11: 1-2). Sommige wandscherven werden
versierd met vingertopindrukken, andere met zgn.
“Kalenderbergversiering”, in een patroon dat een
korenaar imiteert (fig. 11: 4 & fig. 16). Opmerke-
lijk was de vondst van een groot randfragment van
een voorraadpot met grote diameter (fig. 11: 12).
Het stuk werd met vingervegen versierd. Het bezit
een naar buiten gebogen rand. Deze dolia zijn niet
onbekend uit (late) IJzertijdcontext. Sterk gelij-
kende stukken zijn onder meer gevonden verschil-
lende (Hallstatt en La Tène Ancienne) IJzertijd-
sites zoals bv. Huise Lozer; Le Fresne, Rosmeer,
Heffen, Wommelgem en Son & Breughel29. Bijna
alle wandscherven afkomstig van potdelen onder
de schouder en ook de meeste bodems van grove
potten, zijn besmeten (fig. 11, 1-2). Twee bijna
volledige, zware weefgewichten kwamen naast
elkaar voor. Het zijn grote, massieve stukken
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12 Berlare-Kerkveld: De Clercq & De Mulder 1998; Lede: De Swaef & Bourgeois 1986; Erpe:
Bourgeois et al. 1998.
13 Hurtrelle et al. 1990, phase C-D.
14 Kerger 1999.
15 Schryvers et al. 2001.
16 Oost et al. 2001, 155.
17 van den Broecke 1981, fig. 3.
18 bv.: Villeneuve-d’Asq zone ouest: Leman-Delerive1989, fig.116, 1; Zuytpeene: Desfossés &
Blancquaert 1992, 233; St. Laurent-Blangy: Jacques & Rossignol 1998, Fig.10: 2,7.
19 van den Broecke 1987a&b: type 71, terug verschijnend in fasen GHI, ca. 400-200 v.Chr.
20 De Panne: Kerger 1999, fig. 1: 4, 5, 6.
21 bv. Loos: Leman-Delerive 1984a, 85-86: begin La Tène II; Villeneuve-d’Asq-Les Prés:
Leman-Delerive 1989, Fig.105; Avion-La-République: Hurtrelle et al. 1990, 213-215.
22 Mariën 1961, fig. 50.
23 Aalter: Bourgeois & Rommelaere 1991: fig. 19: monument uit de 4de-3de eeuw v.Chr.
24 bv. Van Doorselaer et al. 1987, Fig.41-46; Avion terril 7: Hurtrelle et al. 1990, 50;
Quevaucamps: Houbion & Denutte 1995, pl.XXXI; Kooigem: Termote, 1987. Maar ze zijn
ook veelvoorkomend in de zgn. Groupe de La Haine: Mariën 1961, 157-160.
25 bv. Avion La République: Hurtrelle et al. 1990, 129; Duisans en St. Laurent-Blangy:
Jacques & Rossignol 1996.
26 Spiennes: Mariën 1961, fig. 46,48; Villeneuve d’Asq Les Prés: Leman-Delerive 1989, fig. 99-
100, 107-108; Avion La République, Hamblain: Hurtrelle et al. 1990, 123, 126, 129, 130, 158,
161, 162; Zuytpeene: Desfossés & Blancquaert 1992, fig.7,8; Steendorp: Van Hove 1998, fig.14;
De Panne: Kerger 1999, met midden-La Tène fibula: fig. 1,3 en Fig.2 LT Ancienne IIb-IIIa;
Aalter: Bourgeois & Rommelaere 1991, fig. 20: 3de eeuw v.Chr.; Brugelette-Bois-d’Attre:
Livingstone-Smith et al. 1995; Gilot et al. 1997; Veurne: De Ceunycnk & Termote 1987.
27 bv. Lede: De Swaef & Bourgeois 1986, fig. 12; Berlare: De Clercq & De Mulder 1999,
fig. 10; Son & Breughel: van den Broecke 1981, Fig. 18.
28 Arras: ZI-4 Hurtrelle et al. 1990, 144; Gingelom: Oost et al. 2001, 154-159.
29 Huise: Van Doorselaer 1972; Fresne: Hurtrelle et al. 1990, 191-192: late Hallstatt; Rosmeer:
De Boe & Van Impe 1979; Heffen: Van Doorselaer 1964; Wommelgem-De Keer: Fremault
1969; Son & Brueghel: van den Broecke 1981, type IIIh2.

11 Aardewerk uit leemwin-
ningskuil “12/15”.
Pottery from the pit for
loam-extraction “12/15”.
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(fig. 11, 13-14). Compleet moeten ze elk ongeveer
1,5 kg gewogen hebben. Twee andere fragmenten
van weefgewichten zijn minder goed bewaard
(samen 1,260 kg). Het gaat telkens om een pira-
midaal blokvormig type. Dergelijke weefgewichten
zijn gekend uit contexten die dateren uit de periode
5de-3de eeuw30. Een intact spinschijfje (fig. 16)
versierd met indrukken, bevestigt de weefactiviteit.
Chronologisch is dit stuk weinig zinvol.

Verder vermelden we uit deze kuilen een hele reeks
natuurstenen, al of niet bewerkt. Het betreft in
totaal 30 stukken of 2,638 kg. De meeste stukken
zijn bleek geelgrijze (Lediaan-) zandstenen. 11 Stuk-
ken hiervan vertonen aan één zijde een effen tot
zelfs mooi gepolijste vlak, wat erop wijst dat ze als
wrijfsteen of misschien zelfs als maalsteen werden
aangewend. Helaas zijn de voorliggende fragmenten
té klein om tot de reconstructie van een maalsteen
te komen. Wel zijn er twee wrijfstenen herkend.
Het gaat om veelvlakkige, min of meer ronde goed
in de hand liggende stenen. Verder zijn er ook
4 fragmenten in een olijfkleurig grofkorrelig doch
platig gestructureerd gesteente gevonden. De her-
komst hiervan is ons onbekend maar het gaat onge-
twijfeld om importen (uit de Ardennen?) gezien dit
gesteente in de zeer wijde regio totaal onbekend is.
Enkele silexkeitjes vullen de inventaris van natuur-
steen aan. Tot slot vermelden we ook 86 brokken
huttenleem (4,982 kg). Op sommige zijn indruk-
ken van takken zichtbaar.

Kuil DB-F-I-7
In deze kuil werden 36 scherven gevonden
(0,274 kg,). Slechts twee ervan konden aan een
vorm toegewezen worden. Het betrof twee rand-
fragmenten van kommen met zwak geknikt profiel.

Kuil DB-F-I-8 (fig. 12: 1-2)
Deze structuur leverde 77 fragmenten aardewerk
op (1,433 kg); 8 daarvan horen tot de fijne groep.
Slechts 2 scherven uit de fijne groep konden typo-
logisch geplaatst worden. Het betreft een fragment
van een schaal met afgezwakte knik en een stuk van
een kom met S-profiel. Bij de grove groep werden
twee individuen van potten met slank, S-vormig
wandverloop herkend; één hiervan is een typisch
voorbeeld met besmeten lichaam en gegladde hals.

De rand is opstaand tot naar buiten gebogen
(fig. 12: 1). Parallellen voor dit stuk zijn onder meer
te vinden in Villeneuve-d’Asq Les Prés31. Een andere
scherf is afkomstig van een klein situla-achtig potje
met zwakke wandknik. Het oppervlak is effen tot
glad (fig. 12: 2). Twee kleine stukje zandsteen van
154 g vullen de vondstinventaris uit dit spoor aan.

Kuil DB-F-I-9
In deze kuil werden geen potscherven aangetroffen.
Wél troffen we er 3 stukken natuursteen aan (162 g).
Het gaat hem om twee vormloze geelgrijze zand-
stenen en 1 stuk in olijfkleurige, platig gestructu-
reerde en grofkorrelige steen.

Kuil DB-F-I-13
Van de 37 in deze kuil aangetroffen scherven
(1,674 kg) kon er slechts 1 typologisch herkend wor-
den. Het was een randscherfje van een scherp
geknikte schaal. Er werden ook 4 stukken natuur-
steen gevonden, goed voor 512 g Een middelgroot
stuk bewerkte zandsteen (één vlakke zijde) van
204 g is wellicht afkomstig van een maalsteen.

Kuil DB-F-I-14 (fig. 12: 3-6)
Deze kuil leverde 140 potfragmenten op (2,816 kg).
21 Hiervan behoren tot de fijne groep. Binnen deze
categorie werden stukken van scherp geknikte scha-
len, 2 van kommen met zwakke knik en 2 van
kommen met S-profiel gevonden. Eerder uitzon-
derlijk is een oxiderend gebakken randfragment
met een aanzet van een greep, oor of uitgiettuit
(fig. 12: 3). Op de buitenzijde zijn resten van een
donkerrode verflaag aanwezig. Misschien betreft het
een fragment van een kan. In elk geval is het een
zeldzame vorm die mogelijk aansluiting vindt bij
kannen uit de vroege La Tène32, bij situla-achtige
potten voorzien van een uitgiettuit33 of bij situlae
met een doorboorde greep34. Bij de grove groep
werden een viertal fragmenten typologisch
geplaatst. Het betrof onder meer een fragment van
een schaal met zwak geknikte wand, een fragment
van een pot met zwakke schouderknik en convexe
hals en een randscherf van een pot met naar binnen
gebogen wand en rand, versierd met vingertopin-
drukken op de wand (fig. 12: 4). Eén bodemscherf
viel op door de zware besmijting (fig. 12: 6 &
fig. 13). Tot slot dient een randscherfje van een zeef
(fig. 12: 5) te worden vermeld. Deze vorm kan in
verband worden gebracht met de productie van
kaas. Zeven zijn vooral gekend uit contexten uit de
5de 35 en de 4de36 eeuw v.Chr. Uit de periode eind-
fase La Tène Ancienne tot in La Tène Moyenne is
een zeef gekend uit Brugelette-Bois-d’Attre37.

Kuil DB-F-I-16 (fig. 12: 7-13)
In deze kuil werden 92 potscherven aangetroffen
(3,066 kg). Slechts 8 hiervan behoren tot de fijne
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30 Cnudde 1995.
31 Leman-Delerive 1989, fig. 107-108.
32 Kemmelberg: Van Doorselaer et al. 1987, fig.87.
33 Hornaing: Dilly & Hurtrelle 1992, nr. 214-2.
34 Quevaucamps: Houbion & Denutte 1995, 103.
35 bv. Fontaine-Notre-Dame: Hurtrelle et al. 1990, 54, 62, 68; Quevaucamps: Houbion &
Denutte 1995, pl. XXV en XXXI; Escobeques: Loridant 1999, fig. 3; Son & Bruegel: van den
Broecke 1981.
36 Spiennes: Marien 1961, fig. 50; Arras ZI-4.F21: Jacques & Rossignol 1996, fig. 11; Ham-
blain: Hurtrelle et al. 1990, 165.
37 Livingstone-Smith et al. 1995, fig. 8.

12 Aardewerk uit verschil-
lende leemwinningskui-
len.
Pottery from several pits
for loam-extraction.
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categorie. Het zijn onder meer 2 randfragmenten
van scherp geknikte schalen (fig. 12: 9-10) en
enkele randen van kommen met zwakke knik
(bv. fig. 12: 11). Bij de grove groep vermelden we
enkele randen van tonvormige potten (fig. 12: 12)
en van potten met naar buiten (fig. 12: 8) of naar
binnen gebogen rand (fig.12: 13). Verder werden
enkele bodems van besmeten potten opgemerkt.
Het betrof soms zeer zwaar besmeten aardewerk,
waarbij het besmijten afneemt tot een geruwd
oppervlak naar de bodem toe. Verder werd één
oranjerode, sterk organisch verschraalde wandscherf
van een zoutcontainertje gevonden. Het behoort
tot een potvorm en niet tot een gootje38. Drie
witgele scherven met organische verschraling beho-
ren ook tot dezelfde groep. Eén fragmentje zand-
steen (Lediaan?) van 36 g met vlakke, gladde zijde
behoorde oorspronkelijk wellicht tot een maal-
of wrijfsteen. Enkele (23) brokken huttenleem
(0,520 kg) vullen de inventaris aan.

Kuil DB-F-I-17 (fig. 12: 14-16; fig.14-15)
Van de 88 gevonden scherven (2,744 kg) behoren
er 5 tot de fijnwandige groep. Opvallend is de
vondst van een archeologisch volledig profiel van
een kom met zwakke wandknik en opgetrokken
rand (fig.12: 14 & fig. 14). Het stuk werd versierd
met ingegladde lijnen. Op de buik zijn dat verticale
strepen, op de hals een patroon van snijdende
lijntjes dat vaag het strakke geometrische patroon
uit de vroege La Tène oproept (LTIa-b). Vormelijk
sluit dit stuk aan bij het fragment uit complex
12/15 (fig. 10: 4). Bij de grove groep werd een
fragment van een zwak geknikte, ruwe schaal
gevonden. Verder valt het op dat in deze context
2 versierde bodemscherven werden gevonden. Het
ene stuk is afkomstig van een pot met afgeronde
schouder en werd versierd door een dekkend
patroon van vingertopindrukken (fig. 12: 15; fig. 16).
Een passende scherf werd in kuil DBF-I-18 gevon-
den. Dergelijke stukken vinden hun oorsprong in
de scherp geknikte situlae uit de vroege La Tène,
maar komen, in het bijzonder in druk versierde
vorm, in de 4de-3de eeuw v.Chr. ook nog voor39.
Een andere bodemscherf (fig.12: 16 & fig. 16)
werd met een zeer dicht patroon van in lijnen aan-
gebrachte vingertopindrukken versierd (Kalender-
berg-achtig). Sterk gelijkende stukken komen voor
in 5de-eeuws milieu40 maar ook later, in de 4de-3de
eeuw, op de overgang van La Tène Ancienne naar
Moyenne41.

Kuil DB-F-I-18 (fig. 12: 17-20 & fig. 15-16)
Deze put bevatte 35 scherven (1,751 kg) waarvan
slechts 2 tot de fijne groep kunnen gerekend worden.
Het zijn een rand- en bodemscherf van kommen
(fig. 12: 17, 21). Bij de grove groep vermelden we
één met vingertopindrukken versierde wandscherf
die past aan een versierd bodemfragment uit kuil
DBF-I-17 en een andere die ongetwijfeld van

dezelfde pot afkomstig is (fig.12: 18). In dezelfde
kuil werden nog twee wandscherven van andere
sterk versierde potten gevonden. Telkens zijn ze ver-
sierd met een dekkend doch lineair wisselend
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38 Van den Broecke 1986.
39 bv. Saint-Laurent-Blangy en Les Chemins Croisés: Jacques & Rossignol 1998; Avion La
République: Hurtrelle et al. 1990, 100, 119, 129; Spiennes: Mariën 1961, fig.46-47; Zuytpeene:
Desfossés & Blancquaert 1990, fosse 8; De Panne: Kerger 1999.
40 bv. Van Doorselaer 1987, fig. 83.
41 bv. Hornaing: Dilly & Hurtrelle 1992, nr 179-5; Jacques & Rossignol 1996, 32; Steendorp:
Van Hove 1998, fig. 14.
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14 Schaal met wandknik, opgetrokken rand en ingegladde versiering.
Dish with an angled wall, raised rim and polished decoration.

13 Een besmeten pot uit DBF-I.
A rough cast vessel from DBF-I.



patroon van dichte vingertopindrukken (fig. 12:
19-20 & fig. 15-16). Een 2-tal wandscherven wer-
den zacht en oxiderend gebakken. Ze zijn dicht ver-
schraald met organisch materiaal. Het zijn frag-
menten van zoutcontainertjes. Vormelijk behoren
ze tot potjes en niet tot gootjes42.

Kuil DB-F-I-19
In deze structuur werden geen duidelijk typologisch
toewijsbare fragmenten herkend. Tussen de tota-
liteit van 87 wandscherven (grof; 0,680 kg) werd
wel één zacht en oxiderend gebakken wandscherf
van een met organisch materiaal verschraalde klei
gevonden. Dit fragment kan vermoedelijk als een
stuk van een zoutcontainertje worden aanzien. Tot

slot werden in deze context ook nog 4 brokken
huttenleem gevonden (0,184 kg).

Kuil DB-F-I-20 (fig.12: 22)
Van de 3 potscherven (0147 kg) uit deze kuil beho-
ren er 2 tot de fijne groep. Vormelijk kon één rand-
scherf worden herkend. Het is wellicht een stuk
van een kom met zwak geknikte wand en opge-
trokken rand (fig. 12: 22). 3 Brokjes huttenleem
(0,084 kg) vullen de inventaris aan.

Kuil DB-F-I-21 (fig.12: 23-25)
Er werden onder de 52 scherven (2,664 kg) weinig
diagnostische stukken aangetroffen. Vermeldens-
waard bij de 6 fijne scherven is onder meer een
randprofiel van een kom met zwak opgetrokken
rand en wandknik (fig. 12: 23). Bij de grove groep
werden 3 fragmenten van potten met S-vormig
wandverloop herkend. Minstens 2 dikke wand-
fragmenten vertonen resten van een ingeglad
patroon van kruisende lijnen (fig. 12: 24-25). Zéér
opvallend in deze kuil was de vondst van eeen groot
fragment natuursteen in een olijfkleurig, grof-
korrelig en platig gestructureerd importgesteente.
Het vormloze stuk van 7,220 kg vertoonde één min
of meer effen kant die bovendien verbrand was.
Het gaat hem mogelijk om een onderdeel van een
haardbekleding, of een secundair vebrand stuk
steen wiens functie ons ontgaat. Verder bevonden
zich 3 stukjes huttenleem in deze kuil (0,084 kg).

Kuil DB-F-I-lt1 (fig. 12: 26)
Deze kuil leverde 76 potscherven op (1,997 kg.)
waarvan 2 tot niet nader bepaalde fijne vormen
konden teruggevoerd worden. Bij de grove groep
werd een pot met zwakke schouderknik en convexe
hals herkend, samen met een randfragment van een
tonvormige pot met zwak geprofileerde lip (fig. 12:
26). Het stuk werd besmeten tot enkele cm onder
de rand. In deze structuur werden 112 fragmenten
van huttenleem of weefgewichten gevonden, goed
voor 5,420 kg.

4.2.2 Denderbelle-Fonteintje-II

Het materiaal uit site DB-F-II is in vergelijking met
dat uit de vindplaats 1, zeer sterk gefragmenteerd
en bovendien schaarser (tabel 3). In enkele grotere
paalgaten (nrs DB-F-II-1, 2, 3, 4, 5, 10, 40, 41,
119,124) werden scherven aangetroffen (totaal 91
of 0,895 kg.), evenwel met geen diagnostische bete-
kenis, een rand van een zwak geknikte kom en een
rand van een grove pot met afgeronde knik uit DB-
F-II-2 niet te na gesproken (fig. 17: 9). In de grach-
ten DB-F-II-9 en 121 en in de kuilen DB-F-II 31,
33, 109 werden in aantal (522 of 9,673 kg) en
kwaliteit meer betekenisvolle stukken gerecupereerd,
in totaal 85% van het totaal aantal scherven.
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42 van den Broecke 1986.
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Gracht DB-F-II-9 (fig. 17: 1-7).
In deze structuur werden 301 potfragmenten aan-
getroffen (2,927 kg.). Daarvan behoren 62 stuk-
ken tot de fijne groep. Typologisch betreft het
vooral wandscherven van zwak geknikte kommen,
1 wandscherf van een scherp geknikte schaal en
1 rand van een gepolijste situla met zwakke en hoge
schouderknik (fig. 17: 1). Bij het grof materiaal
vermelden we een gegladde rand, wellicht van een
pot met zwakke knik (fig. 17: 2), enkele uitstaande
randen en een aantal versierde wandscherven, voor-
zien van kamversiering, vingertopindrukken of
uitgeknepen patronen (fig. 17: 4-7).

Kuil DB-F-II-31 (fig. 17: 8)
De 17 scherven (3,320 kg) die in deze kuil werden
gevonden behoren bijna allemaal tot 1 grote voor-
raadpot waarvan de bodem gereconstrueerd kon
worden (fig. 17: 8). Het stuk werd met vinger-
strepen versierd. Technisch sluit dit stuk aan bij de
dolium-rand uit complex DB-F-I-12/15. Eén
wandscherf van een typologisch onbepaald individu
werd versierd met een zeer dicht patroon van in
lijnen aangebrachte vingerknepen. Een witgele tot
plaatselijk zacht-oranje wandscherf van een pot
met organische verschraling is wellicht van een
zoutcontainertje afkomstig. De vorm kon niet meer
worden bepaald.

Kuil DB-F-II-33
Van de 67 potfragmenten (1,046 kg) horen er
4 thuis in de fijne categorie. Er werd 1 stuk van
een geknikte schaal herkend. De rest van het aarde-
werk is typologisch onbepaald en hoort bij de grove
groep thuis.

Kuil DBF-II-109 (fig. 17: 9)
Deze kuil bevatte slechts 1 individu (0,300 kg).
Het betrof een S-vormig profiel van een pot met
besmeten lichaam en gegladde hals (fig. 17: 9).

Gracht DB-F-II-121 (fig. 17:10-13)
Van de 136 scherven (2,08 kg) uit deze context
behoren er 12 tot de fijne groep. Het zijn onder
meer 2 randen van kommen met naar buiten gebo-
gen rand (fig. 17: 10-12) en een wandscherfje van
een geknikte schaal. Bij de grove groep werden
enkele wandscherven van potten met S-profiel en
andere met zwakke schouderknik herkend. Bij de
afgraving werd uit de bovenlaag van de gracht een
wandscherf met Kalenderbergachtige versiering
gevonden. (fig. 17: 13). Natuursteen werd in de
gracht gevonden onder de vorm van 2 stukken
(1,044 g) waaronder een beige-geel, zeer grofkor-
relig gesteente met grote inclusies van kiezel. Het
stuk heeft één vlakke zijde en is mogelijk van een
maalsteen afkomstig. Het betreft meer dan waar-
schijnlijk een importstuk. Het werd aangetroffen

in de gracht, ter hoogte van de paalconcentratie.
Een ander fragment natuursteen iheeft een olijf-
kleur, is grofkorrelig en paltig gestructureerd. Uit
hetzelfde gesteente werden ook op de vindplaats I
verschillende stukken aangetroffen.

4.2.3 Denderbelle-Fonteintje III

In de twee grachten werden slechts een 8-tal
kleine wandscherfjes aangetroffen. Het waren frag-
menten van besmeten potten.

4.3 ALGEMENE TYPO-CHRONOLOGISCHE

ASPECTEN VAN HET AARDEWERK

Het aardewerk uit de sites DBFI en II behoort
technisch en vormelijk tot één zelfde geheel. De
diagnostische vormen suggereren op basis van
vergelijkingen met vooral Noord-Franse contexten
en in mindere mate met vondsten uit Henegouwen
en Nederland, een datering van het geheel in de
4de en 3de eeuw v.Chr. Deze ouderdom wordt
door enkele radiokoolstofdateringen bevestigd (cf.
supra). Bij gebrek aan gelijkaardige en goed geda-
teerde vindplaatsen in de regio en in Vlaams-Brabant,
Oost- en West-Vlaanderen in het algemeen43, is het
echter vooralsnog moeilijk om de waarnemingen
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43 Sites die dateren uit de periode 400-200 v.Chr. zijn op basis van de huidige onderzoeksstand
zeldzaam in Oost-Vlaanderen. We vermelden contexten uit rituele sfeer te Aalter (Bourgeois &
Rommelaere 1991) en Steendorp (Van Hove 1998). Wellicht dienen oude vondstcomplexen
opnieuw geïnterpreteerd te worden in het licht van het doorleven van het geknikte aardewerk
tot in de 4de-3de eeuw (zie verder). Sites zoals Huise-Lozer Zuid (Van Doorselaer 1972) bezitten
immers een ceramisch spectrum dat nogal wat verwantschap vertoont met dat van Denderbelle.
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16 Versieringspatronen op grof aardewerk en een spinschijfje.
Decoration patterns on coarse pottery and a spindle-whorl.



op ceramologisch vlak te verifiëren op lokale basis.
Ook in Noord-Frankrijk44 en Zuid-Nederland45

zijn vindplaatsen uit deze tijd en het archeologisch
materiaal in het bijzonder overigens niet in zeer
grote hoeveelheden gekend. Een toewijzing van
bepaalde vormkenmerken en ensembles aan deze
periode werd vroeger terecht omzichtig behandeld46

ondermeer door een gebrek aan goede aankno-
pingspunten47 en vooral aan absolute dateringen.
Het spreekt dan ook voor zich dat de volgende
vaststellingen en gevolgtrekkingen bij gebrek aan
lokale en regionale referentiecontexten, als voor-
waardelijk dienen beschouwd te worden.

Functioneel valt het op dat onder de groep van
het fijn aardewerk vooral vormen voorkomen die in
eerste instantie met de consumptie van voedsel
geassocieerd kunnen worden zoals schalen en kom-
men en mogelijk bekers en een recipiënt met greep
en/of uitgiettuit. Bij het grove aardewerk daaren-
tegen merken we (gesloten) vormen op die eerder
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44 Hurtrelle et al. 1990, 215; Leman-Delerive 1990, 176; Malrain et al. 1996, 52.
45 Van Heeringen 1989, 212.
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47 Leman-Delerive 1984b; 1990, 176.
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17 Aardewerk uit verschillende structuren op de site DBF-II. (17:8 schaal 1:6)
Pottery from different structures on the site DBF-II. (17:8 scale 1:6)



met de opslag (voorraadpot) of de bereiding (potten,
zeef ) van voedsel verbonden zijn48.

Kenmerkend in het ensemble van vondsten uit
Denderbelle, is de achteruitgang in zowel het aan-
tal als de kwaliteit van het fijne aardewerk ten
opzichte van de vroege La Tène fase (5de eeuw
v.Chr.). Een systematische meting van de wand-
dikte en vergelijking met de oppervlaktebehan-
deling enerzijds, en de telling van de typologisch
toewijsbare vormen anderzijds, duiden erop dat
slechts 15% van het materiaal uit complex 15/12
en 12% van het geheel van de vondsten uit site
DBF I tot de fijne groep kan gerekend worden
(fig. 18). Een vergelijking met sites uit de tweede
helft van de 5de eeuw (fig. 19, steeds meer dan
20%) illustreert deze achteruitgang in aantal ten
volle. De gemiddelde wanddikte blijft rond de
7 mm schommelen, maar de echt fijne uitschieters
met 3 en 4 mm wanddikte zijn zeldzamer dan bij
de oudere complexen.

Vormelijk blijven de voor de vroeg La Tène-fase
kenmerkende wandknikken blijkbaar belangrijk in
de aanmaak van het fijne aardewerk, zei het dat ze
minder verzorgd werden uitgevoerd. Dit laatste
aspect komt tot uiting in stompere hoeken en meer

afgeronde en onregelmatig aangebrachte knikken,
een morfologisch gegeven dat ook in Noord-Frank-
rijk kon vastgesteld worden en er in de 4de-3de
eeuw v.Chr. wordt geplaatst49. Alhoewel de typische
lage geknikte schalen met strak wandverloop in de
vormenschat aanwezig blijven, zijn er slechts enkele
stukken die kwalitatief aansluiting vinden bij de
typerende schalen uit de vroege La Tène fase. Het
strakke geometrische versieringspatroon dat tijdens
La Tène Ancienne Ia-b op heel wat fijne vormen
werd aangebracht, ontbreekt ook volledig in het
materiaal van Denderbelle. Fijnwandige situlae
zijn zelfs afwezig in de vormenschat. Wél verschij-
nen een aantal nieuwe types. Daarbij springt de
gegladde/gepolijste kom met geknikte wand en
opgetrokken rand het meest in het oog. Deze vorm
met antecedenten in de vroege IJzertijd (cf. supra),
kan als een evolutie uit de geknikte schaal worden
beschouwd. Kenmerkend zijn de afgezwakte wand-
knik en – facultatief – de onverzorgde, ingegladde
versiering die vage parallellen oproept met het
strakke en fijne geometrische versieringspatroon
van de oude geknikte schalen. Waar de randen van
de tweeledige geknikte schaaltjes vroeger telkens
werden voorzien van kleine, ronde tot hoekig
geprofileerde lipprofielen, werd de rand in dit type
opgetrokken waardoor schoudervorming optreedt
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48 Anderzijds mag zeker het
ongetwijfeld belangrijke aandeel
van het houten vaatwerk niet uit
het oog verloren worden. Door
een gebrek aan goede opgra-
vingscontexten uit nat milieu
kan het aandeel en de functie
van hout in vaatwerk echter niet
worden ingeschat.
49 Debiak et al. 1998, 38;
Blancquaert 2000, 359-370.
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18 Verhoudingen tussen het grof-/fijnwandig aardewerk volgens wanddikte.
Comparison between the coarse and thin-walled pottery according to wall-thickness.



en een drieledige vorm ontstaat. De lip werd niet
geprofileerd en bestaat uit een eenvoudige afron-
ding. Globaal genomen verdwijnen dus de lage
open schalen en ontstaat een hogere, meer gesloten
vorm die als kom kan omschreven worden. De
afgezwakte wandknik, de schoudervorming en het
optrekken van de rand en dus van de pothoogte
zijn overigens algemene tendensen die in Noord-
Frankrijk werden opgemerkt vanaf het einde van
La Tène Ancienne50. Enkele rand- en wandprofielen
vertonen een vloeiend verloop waarbij (bijna) geen
knik meer te herkennen valt. Het zijn de voorlopers
van kommen met S-vormig wandverloop die tij-
dens de laatste twee eeuwen v.Chr. en de Romeinse
tijd populair waren.

In de contexten van Denderbelle komen dus
enerzijds lage, geknikte schalen (verwijzend naar
de La Tène Ancienne Ia-b) en anderzijds hogere,
meer afgeronde kommen (verwijzend naar La
Tène Ancienne Ic, II en Moyenne) voor in dezelfde
contexten. Bij de bestudering van het aardewerk
werd er rekening mee gehouden dat de scherp
geknikte stukken als residuele component dienden
beschouwd te worden. Immers, geknikte schaaltjes
worden meestal als typische gidsfossielen voor de

vroege La Tène-fase (Ia-b) beschouwd51. Toch zijn
we uiteindelijk de mening toegedaan dat er van een
typo-chronologisch conflict geen sprake is en dat
de geknikte schaaltjes tot hetzelfde homogeen
aardewerkspectrum behoren als de meer afgeronde
kommen. Redenen hiervoor zijn ondermeer het
ontbreken van andere typische vroeg-La Tène ken-
merken zoals fijnwandige situlae, eventueel Jogas-
ses-bekers en geometrische versieringspatronen,
stuk voor stuk elementen die men ook in een
residuele ruis zou moeten herkennen. De stukken
vertonen bovendien dezelfde brekingsgraad als
andere scherven uit de contexten. Vermoedelijk ble-
ven de geknikte schalen echter langer in zwang en
vertegenwoordigen ze een vroeg-La Tène-compo-
nent die buiten het Aisne-Marne kerngebied door-
leefde en evolueerde. Dit hoeft eigenlijk niet te ver-
wonderen, aangezien de geknikte schaal gedurende
een vrij ruime tijd (ca. 475-400 v.Chr) reeds een
alomtegenwoordig en markant verschijnsel was, een
gegeven dat bij de pottenbak(st)ers over de genera-
ties werd doorgegeven en lang in het geheugen en
gebruik moet bewaard zijn gebleven. Het kan dan
eigenlijk ook niet verwonderen dat in weinig
gestructureerde samenlevingen deze vorm langzaam
uitdeinde en inspiratie gaf tot het boetseren van
een nieuw repertorium aan vormen. Het samen
voorkomen van scherp en minder scherp geknikt
aardewerk werd recent vastgesteld in Gingelom52.
Vlakbij in Hoegaarden kon geknikt aardewerk wor-
den gerecupereerd uit een kuil die door 14C werd
gedateerd rond 2173±21BP wat overeenstemt met
een periode die zich uitstrekt van de tweede helft
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50 Jacques & Rossignol 1996, 32 en 1998, 38; Debiak et al. 1998, 38; Hurtrelle et al. 1992:
phase C-D; vanaf La Tène Ancienne IIa in het schema van Hatt & Roualet (1977); Blancquaert
2000, phase 3.
51 Van Heeringen 1989; Van Trierum 1986.
52 Oost et al. 2001, 159.
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19 Vergelijkende diagram in aandeel fijn/grof aardewerk tussen grote contexten uit vroeg-La Tène-sites in Evergem,
Mere, Sint-Martens-Latem en Berlare en de La Tène Ic-II-site uit Denderbelle.
Comparative table indicating the proportion coarse/fine pottery, found in major find complexes in early La
Tène sites at: Evergem, Mere, Sint-Martens-Latem and Berlare and the La Tène Ic-II site at Denderbelle.



van de 3de tot de eerste helft van de 2de eeuw
v.Chr (2 s)53. Het voorkomen van geknikt aarde-
werk en geknikte schalen in het bijzonder, in
contexten die na de 5de eeuw gedateerd dienen te
worden, is overigens goed gekend uit enkele
Noord-Franse sites uit de La Tène Ancienne II en
III (ca. 400-200 v.Chr.) zoals bijvoorbeeld in Vron
en Hamblain, Villeneuve-d’Asq, Arras, Zuytpeene,
Coquelles en Fréthun en ook uit Spiennes in Hene-
gouwen54. Dichterbij, in De Panne, dient zeker
hetzelfde fenomeen vermeld te worden in een
ensemble dat uit de periode La Tène Ancienne
IIb-IIIa dateert55. In het bijzonder tijdens de 4de
eeuw v.Chr. en bij de zgn. Groupe de la Haine kan
de progressieve overgang van geknikt naar meer
afgerond geobserveerd worden, zei het dat deze
evolutie verschilt van vorm tot vorm56. Een verge-
lijkbare tendens werd ook in Nederland vastgesteld,
zei het in minder uitgesproken mate. Het verschij-
nen van drieledige, zwakker geknikte schalen met
opgetrokken rand kon er immers aangetoond
worden in Oss-Ussen57. In zuidwestelijk Neder-
land lijkt voor de late midden-IJzertijd (vanaf
400 v.Chr.) zich een andere evolutie af te tekenen
waarbij het veengebied zich vanaf de 4de eeuw v.Chr.
duidelijk onderscheid van de zuidelijk invloed. De
zogenaamde “Domburg I groep”, kenmerkend voor
het veengebied ten Z van de Schelde, vertoont
immers een ceramisch repertorium zonder veel
geknikt aardewerk en met veel randversiering en
vingertopindrukken58.

Verder werden bij het fijne aardewerk enkele
kleine, gesloten vormen opgemerkt. Het zijn
telkens gegladde potjes met naar binnen gebogen
wand en een eenvoudig afgeronde lip. Vormen die
typologisch minder duidelijk te plaatsen zijn, zijn
onder meer twee randfragmenten van sterk gepo-
lijste, dunwandige potten met hamervormige rand
en een oxiderend gebakken pot met greep of oor
(kruik?) waarop resten van een donkerrode verflaag
bewaard zijn. Enkel dunwandige en sterk gepolijste,
uitstaande randprofielen kunnen wellicht tot
kwaliteitsvolle bekers worden teruggevoerd. Indien
deze toewijzing klopt dan zou dit betekenen dat
deze vormen niet alleen in funerair milieu voorko-
men. In het algemeen blijft de versiering bij de fijne
groep uiterst beperkt in aantal en in diversiteit.
Slechts enkele fragmenten zijn voorzien van een
– soms vaag – patroon van kamstrepen. Ingegladde
versiering komt voor bij de kommen met opgetrok-
ken rand en zwak geknikte wand.

Ook bij de grove groep zijn er enkele opval-
lende eigenschappen waarneembaar. In vergelijking
met vroege La Tène-contexten neemt het aandeel
van de grove, besmeten potvormen duidelijk toe59.
Dit staat in contrast met de waarnemingen in Zuid-
Nederland. In de Zuid-Nederlandse Domburg-I-
groep ebben het besmijten en het aanbrengen van
een wandknik immers opvallend snel weg ten voor-
dele van versiering met vingertopindrukken en

geïnciseerde lijnen60. Ook de gemiddelde wand-
dikte van het grove materiaal uit Denderbelle lijkt
op het eerste gezicht toe te nemen in vergelijking
met oudere contexten. Dit aspect dient echter
genuanceerd te worden door het verschijnen van
grote, dikwandige dolia. Het spreekt voor zich dat
enkele van deze scherven de gemiddelde wanddikte
kunnen beïnvloeden, terwijl de rest van de vormen-
schat in dezelfde wanddikte werd uitgevoerd.

Grofwandige situlae met kenmerkende schou-
derknik zijn afwezig in het vormenrepertorium.
Ze worden vervangen door potten met zwakke
wandknik en vloeiende schouders die de S-vorm
benaderen. De strakke hals van de situlae evolueert
naar een concaaf verloop. De wanden van deze pot-
ten zijn steeds besmeten tot aan de schouder. De
hals en rand werden geglad en/of gepolijst. Ton-
vormige potten zijn eveneens in niet onbelangrijke
mate aanwezig. Veelal betreft het stukken die tot
aan de rand besmeten zijn en van een kleine, naar
buiten gebogen lip werden voorzien. Slechts enkele
stukken vertonen een volledige gladding. Eén rand-
fragmentje van een zeef verwijst naar een vorm die
ook in vroeg La Tène-contexten is gekend. Een hele
reeks kleinere fragmenten van potten met naar
buiten gebogen randprofielen, konden niet met
zekerheid aan één of andere vorm worden toe-
gewezen. Opvallend is verder de aanwezigheid
van grote, massieve voorraadpotten. De stukken
worden gekenmerkt door een naar buiten gebogen
rand, een dekkend patroon van vingervegen en
een dikke wand (gem. 2,5 cm) en - bodem (gem.
3,4 cm).

Het grof aardewerk werd meer frequent versierd
dan het fijne. Vingertopdrukken op de rand komen
veelvuldig voor bij de potten met concave hals.
Tonvormige potten werden in één geval van een
reeks vingertopindrukken op de wand voorzien.
Meer voorkomend is een in vlakken aangebracht
aansluitend patroon van vingertopindrukken of
nagel- en vingerpuntindrukken op zwak geknikte
vormen. Sommige van deze patronen kunnen bij
de echte zgn. “Kalenderberg”-versiering onderge-
bracht worden. In één enkel geval geeft de versie-
ring de indruk een korenaar te willen imiteren.
Kalenderbergversiering en verwante wandbehande-
ling werd in Noord-Franse context veel waargeno-
men op sites die uit de overgang van de vroege naar
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53 Schryvers et al. 2001, 98.
54 Vron & Hamblain: Hurtrelle et al. 1990, 131-132 & 214-215; Villeneuve: Leman-Delerive
1989; Arras: Jacques & Rossignol 1995, 1996, 32; Zuytpeene: Desfossés & Blancquaert 1992;
Coquelles & Fréthun: fase 3: Blancquaert 2000, 359-370; Spiennes: “Cabane A”: Mariën 1961.
55 Kerger 1999.
56 Leman-Delerive 1990, 176.
57 van den Broecke 1987a&b, fase G-H.
58 Van Heeringen 1989, 211-213.
59 cf. ook Blancquaert 2000.
60 Van Heeringen 1989, 211-213.
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de midden-La Tène-tijd dateren61. Andere versie-
ringsmotieven op dikwandig aardewerk zijn een
willekeurig patroon van kruisende, ingegladde lij-
nen, wellicht op dolia, en een dekkend maar niet
dicht patroon van vingertopindrukken op een pot
met zwakke schouderknik. Deze versieringswijzen
komen frequent voor op sites uit de vroege La Tène
maar beleven een tweede bloei in de 4de-3de eeuw
v.Chr., wat tot op heden vooral in enkele Franse
contexten kon aangetoond worden62.

Samenvattend kunnen de algemene karakteristie-
ken van het aardewerk te Denderbelle als volgt
omschreven worden:

-1- een kleiner aandeel van het fijnwandige
kwaliteitsaardewerk in het totale spectrum aan
ceramiek, in vergelijking met sites uit de 5de
eeuw v.Chr.

-2- voorkomen van fijnwandige geknikte schalen
die technisch en vormelijk aansluiten bij de
5de-eeuwse voorbeelden, evenwel zonder
strakke, lineaire geometrische versiering

-3- ontwikkeling van kommen met zwakker
geknikt wandverloop en opgetrokken rand,
eventueel versierd met ingegladde lijnen

-4- opkomst van kommen met meer afgerond tot
S-vormig profiel, cf. late La Tène Moyenne en
Finale

-5- afwezigheid van duidelijk geknikte grofwan-
dige situlae

-6- daarentegen wel ontwikkeling van grofwan-
dige besmeten potten met zwakke knik tot
S-profiel en concave, gepolijste hals.

-7- aanwezigheid van tonvormige, quasi volledig
besmeten potten met zwak ontwikkelde lip

-8- relatief barok versieringspatroon met o.a.
dichte vingertopindrukken en Kalenderberg-
versiering

-9- groot deel van het grove aardewerk is besme-
ten

-10- aanwezigheid van massieve voorraadpotten

5 Synthese

Ondanks de relatief smalle sleuf, leverde de
opvolging van het pipeline traject op de plaats
Denderbelle-Fonteintje resten uit de 4de-3de eeuw
v.Chr. op, en dat op 3 verschillende lokaties op een
zandleemrug. Deze vermoedelijk chronologisch (op
14C-basis) homogene sporen, getuigen van een
landschappelijk gedifferentieerde aanpak waarbij in

de lage zone (zand)leem werd gewonnen, op de hel-
ling wellicht aan landbouw werd gedaan (perceels-
systeem) en aansluitend op de top van de rug
wellicht de bewoning werd uitgebouwd. Helaas
ontbreken op deze laatste plaats de éénduidige
grondplannen van gebouwen. Daar is wellicht de
erosie oorzaak van. Anderzijds benadrukt de positie
van de kuilen rond de palenzwermen, de activiteit
die vanuit deze palenzone uitging. De vondsten
bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk en in mindere
mate natuursteen. Bij deze laatste groep is er zeker
een aandeel van de regionale zandsteenformaties
waar te nemen, doch een aantal andere stukken
werden zeker uit verder af gelegen gebieden aange-
voerd.

Om dit geheel van gegevens te kunnen inter-
preteren dringt een vergelijking met de regionale
en boven-regionale geografische context zich op.
Zoals hoger gesteld is het aantal vindplaatsen uit
de tijd tussen 400 en 200 v.Chr. in Vlaanderen
echter uiterst beperkt. Op regionale – westelijke
Vlaamse – basis zijn enerzijds enkele religieuze,
omgrachte monumenten bekend. We vermelden
rechthoekige omgrachte structuren in Aalter63,
Kooigem64, Kemzeke65 en Steendorp66. Kemzeke
en Aalter werden door radiokoolstofmeting geda-
teerd en in de periode 400-200 v.Chr. geplaatst.
Het aardewerk dat ze opleverden sluit typologisch
aan bij dat van Denderbelle. Ook de oudere
enclosure van Kooigem was nog in gebruik in deze
tijd. Daarvan getuigen zeker het depot dat in de
gracht werd aangelegd67 en mogelijk ook het mate-
riaal uit grachten 1 en 2. Anderzijds zijn in Oost-
en West-Vlaanderen enkele sites gekend waar
bewoningssporen werden vastgesteld. Ongetwijfeld
is de site van Huise-Lozer (zuid) daarvan de meest
interessante. Enkele auteurs plaatsten het begin van
deze vindplaats in de Vroege La Tène68. De Laet69

gaf echter o.i. terecht aan dat het – op het moment
van onderzoek – niet mogelijk was om het einde
van de occupatie op de site goed te dateren. De
opvallende gelijkenissen tussen het aardewerkspec-
trum uit kuilen S, T, AA, GG en O3 en dat van
Denderbelle duiden er o.i. op dat deze site wellicht
gedurende de volledige vroege La Tène en mogelijk
ook nog in de midden-La Tène (kuil O3) dient
gedateerd te worden. Net als in Denderbelle
kenmerkte het sporenbestand er zich door een
groepering van palen langsheen een gracht. Ook
hier werden kuilen tussen en rond de palengroepen
aangelegd. Ook de vorm van de kuilen stemt over-
een met die van site DB-F-II. Typologisch sluit ook
het materiaal van de zoutziederssite van De Panne70

bij dat van Denderbelle aan. Over de aard van de
contexten is echter weinig duidelijkheid. In elk geval
is vooral de vondst van gelijkaardige evoluties van
geknikte schalen als in Denderbelle treffend. Ver-
melden we tenslotte nog de vondst van een klein
aardewerkensemble uit Gijzegem71. Op grond van
zijn typologische kenmerken lijkt het aansluiting te
kunnen vinden bij de vondsten uit Denderbelle.
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61 Jacques & Rossignol 1996,
32; 1998.
62 Idem & 1998.
63 Bourgeois & Rommelaere
1991.
64 Termote 1987.
65 Bourgeois 1991.
66 Van Hove 1998.
67 Termote 1987; Van Door-
selaer 1989.
68 Van Doorselaer 1972, Bour-
geois 1984.
69 1979.
70 Kerger 1999.
71 Bourgeois & De Swaef 2001.
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Wegens het beperkt aantal vondsten is hieromtrent
echter geen zekerheid. Verder oostelijk, voorna-
melijk in Brabant, werden op twee plaatsen tijdens
noodonderzoek voorafgaand aan de bouw van de
HSL, sporen uit de vroege en midden-La Tène
opgemerkt72. Vooral de site van Gingelom-Molen-
veld leverde gestructureerde sporengroepen op.
Net als in Denderbelle betreft het een grachten-
systeem en een groepje palen en kuilen waaruit
geen duidelijke gebouwconfiguratie kan herkend
worden73.

Op boven-regionale basis zijn er meer gegevens
beschikbaar, hoewel hun aantal en inhoud ook
geen zeer verregaande conclusies toelaten. Vooral
in Noord-Frans gebied werden enkele vondst-
complexen aan het licht gebracht die opvallende
gelijkenissen vertonen met die van Denderbelle.
We denken daarbij zeker aan de sites van Loos74,
Villeneuve-d’Asq Les Prés75, Zuytpeene76, Arras-
Industrie77,.... De overeenkomst in het cerami-
sche spectrum van deze vindplaatsen en dat van
Denderbelle wijst op de sterke verbondenheid. Een-
zelfde gelijkend patroon kan ook in Henegouwen
worden waargenomen. Ondanks het vertekenende
beeld dat er door de funeraire ceramiek van de
Haine-groep wordt opgehangen, wijzen bewo-
ningscontexten uit bv. Spiennes78 en Brugelette-
Bois-d’Attre79 opnieuw op de sterke overeenkom-
sten. Wat bewoningsstructuren betreft, biedt de
site van Brugelette de beste aanknopingspunten.
De vindplaats kenmerkt zich immers door een
omgracht complex waarbinnen kleine palengroe-
pen de grondplannen van enkele bijgebouwtjes en
één groter gebouw vormen. Kuilen omringen er de
constructies. De site werd er door 14C meting en
door studie van de vondsten gedateerd op de over-
gang van La Tène Ancienne naar Moyenne80, wat
overeenstemt met de datering van de site in
Denderbelle. We vermoeden dan ook dat de sporen
op DB-F-I tot een gelijkaardig omgracht erf
hebben behoord, een landelijke bewoningsvorm
van het type “ferme indigène” zoals dat uitgebreid
gedocumenteerd kon worden voor de late La Tène-
en de vroeg-Romeinse tijd in het noorden van
Frankrijk. Meer noordelijk zijn er opvallend minder
parallellen, althans zoals lijkt naar voor te komen
uit het beeld van het aardewerk in Zuid-Nederland.
Zeker na 400 v.Chr. wijkt de Marne-invloed er en
ontstaat er een autochtone ontwikkeling in het
ceramiekspectrum. Dit staat in contrast met het
gebied ten zuiden van de Scheldemonding waar het
vondstbestand een homogener beeld suggerereert
voor Noord-Frankrijk, Henegouwen, Oost- en West-
Vlaanderen.

Zowel de natuurwetenschappelijke als de
conventionele dateringsmiddelen plaatsen de
vondstcomplexen in Denderbelle in de 4de en de
3de eeuw v.Chr. Dit betekent dat volgens de klas-
sieke chronologie van Hatt & Roualet, de site
gedateerd dient te worden in de periode La Tène

Ancienne IIa tot het begin van La Tène Moyenne,
met andere woorden op de overgang van de vroege
naar de midden-La Tène periode. Chronologisch
loopt dit tijdstraject gedeeltelijk gelijk met de klas-
sieke datering van de zgn. Groupe de la Haine, een
door Mariën81 afgelijnd begrip. De auteur baseerde
zich vooral op enkele grafcontexten in Henegou-
wen. Later werd duidelijk dat het verspreidingsge-
bied van deze zgn. “groep” zich over een ruimere
zone uitstrekte dan aanvankelijk werd veronder-
steld82. De vraag is echter in hoeverre de cultuur-
diffusionistische benadering van de zgn. groepen
en de mogelijke link met etniciteit heden ten dage
nog gerechtvaardigd is. Over de nederzettings-
ceramiek was overigens relatief weinig geweten.
Door enkele Noord-Franse opgravingen is er wat
meer inzicht gekomen in het gewone gebruiks-
aardewerk uit deze tijd. Het mag duidelijk zijn dat
de vondsten uit Denderbelle duidelijk aansluiting
vinden bij de Noord-Franse vondstcomplexen uit
dezelfde tijd. Enkele parallellen met Nederland zijn
gerechtvaardigd, maar de klemtoon ligt duidelijk
op de zuidelijke associatie. Het ceramiekensemble
uit Denderbelle geeft verder een op radiokool-
stofmeting gebaseerd beeld van het aardewerk-
spectrum uit de periode op de overgang van de
vroege naar de late La Tène, een tijdvak waarvoor
in westelijk Vlaanderen vooralsnog geen uitgebreide
en betrouwbare ceramologische aanknopingspun-
ten voorhanden waren. Het is verder duidelijk
gebleken dat het voorkomen van geknikte schalen
geenszins als gidsfossiel mag gelden voor een date-
ring in de La Tène Ancienne Ia en Ib. Ze komen
duidelijk ook later voor. Een te rigide datering van
deze schaaltjes samen met het niet natuurweten-
schappelijk dateren van vondstcomplexen leidde tot
cirkelredeneringen waardoor enkele sites soms té
vroeg gedateerd dreigden te worden (bv. Huise).
Het mag duidelijk zijn dat het aardewerkbeeld
er één is waarin zowel elementen uit de vroege
La Tène (geknikte schalen, zeven) als trekken uit de
late La Tène (afgeronde knikken tot S-profielen)
weerklinken.

Iron Age features in Denderbelle, Fonteintje
(Lebbeke, prov. of East-Flanders)

An Iron Age site was discovered on a loamy
ridge near the river Dender. It can be divided into
three parts. Site DBF-I: loam-extraction area near
the Dender valley, site DBF-II: settlement area con-
sisting of a concentration of postholes and pits
lined by ditches on the slope and top, and site
DBF-III: on the slope, consisting of ditches (arable
land?). On the basis of the structural evidence in
each section of the ridge, one could summarize that
different activities were carried out according to the
opportunities provided by the landscape.

The sites were dated by 14C to the period 400-
200 v.Chr., the Late Tène Ic-II period. This date
has offered a new insight into the typochronology
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of the pottery assemblages. This large assemblage
consists of coarse and fine pottery. Sharply carinated
bowls and dishes as well as vessels with S-shaped
profiles were present. In earlier studies of pottery
from Iron Age sites in Sandy-Flanders, these
sharply carinated vessels were systematically (and

only on typological grounds) dated in the Early
La Tène (5th century BC.), leaving the 4th and 3rd
century without sites. It has now become clear that
this pottery tradition had a much longer life-span,
which has inevitable consequences for the dating
of sites.
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1 Situering

De opgravingen in Houtem (fig. 1) verliepen
in twee fasen. In een eerste fase (eind maart 1998)
werden vier bijna aaneensluitende grondvlakken

vrijgelegd (fig. 2): een westelijk gelegen gedeelte
aan de Broekgracht3, een deel aan de Kautesteen-
beek4, een grote oppervlakte aan het Houtemveld
zelf (D6-A) en een vierde oostelijk deel vlakbij de
E19 gelegen, op grondgebied Steenokkerzeel (even-
eens Houtemveld genoemd, D6-B). Omdat de
sporen pas verschenen na het openleggen van de
B-sleuf, betrof het hier slechts een vrij smalle opgra-
vingsstrook (ongeveer 6 à 7 m breed). Aangezien
een groot aantal Romeinse sporen aan het licht
kwam en het een stabiele ondergrond betrof, werd
besloten in een tweede fase, nl. na het leggen van
de buizen (fig. 3), de sleuf aan noord- en zuidkant
nog met enkele meters uit te breiden. In deze
tweede fase (begin mei 1998) concentreerde de
aandacht zich op het grote grondvlak A waar de
meeste sporen werden gevonden.

De site is bodemkundig gezien gelegen ten
noorden van de steilrand Vilvoorde-Nederokker-
zeel, die de grens vormt tussen de zandleemstreek
en het Zuid-Brabants leemgebied. Noordwaarts
hiervan daalt het reliëf. De site bevindt zich aan
het bekenstelsel van de Baarbeek, dat deel uitmaakt
van het Dijlebekken. Het huidige landschap bestaat
overwegend uit lage gronden met een groot weide-
areaal. Akkerlanden zijn vooral te vinden op de
hogere delen van de laagplateaus5.
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2 De sporen

Het meest oostelijk gelegen opgravingsvlak
(D6-B) nabij de E19 (fig. 4) had een oppervlakte
van ca. 60 x 7 m. Hierbij werden, naast enkele
paalsporen en kuilen, twee greppels gevonden. De
eerste greppel had een max. breedte van 1,50 m,
een bewaarde diepte van ca. 90 cm en was OW
georiënteerd. De vulling bestond uit een grijs
zanderig pakket met plaatselijk ijzerconcentraties.
Een stukje oostwaarts bevond zich een tweede
greppel met NO-ZW oriëntatie. Deze greppel was
1,30 m breed en leek zich op te splitsen in twee
kleinere greppels. Hij had een lichte homogene
grijze vulling. Tussen de twee greppels in werden
nog enkele kleine paalsporen aangesneden. Uit de
eerste greppel kwam een fragment lokaal aardewerk
in IJzertijdtraditie tevoorschijn, afkomstig van een
handgevormde schaal of kom (fig. 5).

Het centrale opgravingsvlak D6-A was, de twee
werkputten samengerekend, ca. 110 x 13 m groot
(fig. 6). Aan oost- en westkant werd de zone
begrensd door dubbele parallelle greppels, die alle
NNO-ZZW georiënteerd waren. De oostelijke grep-
pels waren 40 tot 55 cm breed en bevatten licht-
grijsbruin zand met ijzerconcentraties en houtskool.
In profiel was een ondiepe komvormige doorsnede
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2 Schematisch overzichtsplan van de sites D4-D5 en D6 (Houtem/Vilvoorde-Steenokkerzeel).
Simplified map of the sites D4-D5 and D6 (Houtem/Vilvoorde-Steenokkerzeel).

3 Het Houtemveld na het leggen van de buizen in de
C-sleuf.
The Houtemveld after the digging of deep trench
C and installation of the pipeline.



te zien. De ruimte tussen de greppels bedroeg onge-
veer 1,25 m. In de zuidelijke uitbreiding van de
sleuf konden we deze greppels verder volgen maar
hier waren ze door de machine minder diep afge-
graven, en dus bijgevolg breder waarneembaar.
In het westen werd het opgegraven areaal even-

eens begrensd door twee greppels. Het ging hier
om bredere exemplaren: van 1,10 m tot 1,75 m
breed, met een homogeen bruingrijze zanderige
vulling. Ze waren resp. ongeveer 10 en 25 cm
diep bewaard. Tussen de greppels en direct ten
oosten ervan werden twee diepe langwerpige kuilen
met heel wat schervenmateriaal aangesneden
(sp. 288-291). Uit de greppels zelf konden geen
archaeologica worden gerecupereerd.

In de zone die door deze vier greppels werd
afgesloten, was een aantal (paal)sporen zichtbaar.
Toch konden slechts enkele gebouwplattegronden
worden herkend (fig. 6). Drie NO-ZW-gerichte
rijen van zware palen waren duidelijk te onder-
scheiden. Het ging om paalkuilen van 0,6 x 0,6 m
tot 1,5 x 2 m groot en een bewaarde diepte van ca.
0,3 tot 1 m. De doorsnedes van de paalkuilen
waren komvormig of recht.
De meest westelijk gelegen rij palen (gebouw A)

behoorde vermoedelijk toe aan een tweeschepige
boerderij van het type Alphen-Ekeren met een cen-
trale rij zware palen als nokbalkdragers (sp. 168,
176/177, 189). Dikwijls zijn van deze gebouwen
enkel de diepe middenstaanders bewaard gebleven.
Dit was ook hier het geval: geen van de omrin-
gende paalsporen kon met de zware palen in ver-
band gebracht worden. De precieze lengte en
breedte van het gebouw kon dan ook niet vastge-
steld worden. We mogen echter uitgaan van een
gemiddelde breedte van ca. 6 à 8 m6.
Een tweede gebouwplattegrond die naar voor

kwam was die van een éénschepige constructie met
zware palen in de langszijden, een latere evolutie-
vorm van het vorige type (gebouw B). Drie dra-
gende palen in elk van de langszijden (waarvan één
hoekpaal) en één dragende centrale nokpaal in één
van de korte zijden tekenden zich af7. De afmetin-
gen van deze constructie bedroegen ca. 8 m in de
breedte en min. 18 m in de lengte. De andere korte
zijde van het gebouw was niet vast te stellen wegens
de geringe breedte van de afgegraven sleuf. De dak-
panresten die zich in de kuilvullingen bevonden
maken het waarschijnlijk dat een pannendak de
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4 Grondplan van opgravingsvlak D6-B.
Plan of excavated plot D6-B.

5 Handgevormde kom uit een greppel (D6-B).
Handmade bowl from a ditch (D6-B).
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6 Opgravingsplan zone D6-
A.
Excavation plan zone D6-A.



constructie afsloot. De mogelijkheid bestaat daar-
naast ook dat deze twee rijen palen twee afzonder-
lijke tweeschepige constructies vertegenwoordigen.
De geringe onderlinge afstand maakt het dan
echter onwaarschijnlijk dat de naast elkaar liggende
gebouwtjes gelijktijdig bestaan hebben.

Of we hier met één- of tweeschepige gebouwen
te maken hebben kan dus niet met zekerheid
gezegd worden. In de inheemse houtbouw was
immers een evolutie waarneembaar waarbij het
dakdragend zwaartepunt werd verschoven van de
lange naar de korte zijden en er dus een overgang
plaatsvond van tweeschepige naar eenschepige
gebouwen. Door het wegwerken van de midden-
staanders kon de vrijgekomen ruimte in het cen-
trum van het gebouw nuttiger worden gebruikt. De
vroegste fase bestond uit tweeschepige gebouwen
met uitsluitend dragende elementen in de lengteas.
Daarna ging men één van de binnenste nokpalen
vervangen door twee zware palen in de langszijden.
Het gewicht van het dakgebinte werd op die
manier dus eveneens verdeeld over de zware palen
in de wanden. Het verdere verloop van de evolutie
was dat meer en meer centrale nokpalen vervangen
werden door dragers in de zijwanden. De laatste
fase in de ontwikkeling was tenslotte een volledig
éénschepige constructie. Deze had nog slechts twee
nokpalen, nl. één in het midden van elke korte
zijde8.

Een derde, mogelijk gelijkaardig gebouw
bevond zich aan de westkant van het opgegraven
oppervlak. Een vierkante kuil van ca. 5,50 x
5,50 m werd na afgraving zichtbaar (gebouw C).
De humeuze vulling bestond uit gevlekt grijsbruin
tot zwart zand met veel houtskoolresten en licht-
grijswitte (kalk?)vlekken, met een opeenstapeling
van lichtgrijze natuurstenen in het midden. Het
verticaal profiel was ca. 25 cm diep en vertoonde
geleidelijk aflopende wanden. Vermoedelijk ging
het hier om een constructie met potstal. Deze werd
in een gedeelte van de boerderij in de bodem
uitgegraven. Het vee werd er niet gehouden voor
melkproduktie, maar in de eerste plaats voor het
vlees en de mest. Door in de potstal de uitwerpse-
len van het vee te mengen met droge stof – stro of

heideplaggen – en enige tijd te laten fermenteren,
ontstond een hoogwaardiger meststof dan voor-
heen9. Potstallen werden eveneens aangetroffen o.a.
in Ekeren, Donk en Wijnegem10 en zouden een
typisch Romeins fenomeen geweest zijn. Botmate-
riaal was niet aanwezig. Voor de concentratie
natuursteen in het centrum van de potstal kon niet
direct een verklaring gegeven worden. De palen die
mogelijk met de potstal in verband staan zijn de
sporen 113 en 255. Of de twee zware paalkuilen
(269 en 257) net ten westen iets met de platte-
grond te maken hebben is niet helemaal duidelijk.
De rest van het gebouw strekte zich waarschijnlijk
buiten het bereik van de sleuf uit. In dat geval zou
de constructie dezelfde oriëntatie kunnen bezitten
als de andere aangetroffen plattegronden op de site.
Sommigen menen dat de ruimte die de potstal
innam ten opzichte van het totale gebouw signifi-
cant was voor het belang van de rundveeteelt in de
regio11. We beschikken in dit geval echter over te
weinig gegevens om hierover een uitspraak te doen.

3 Het vondstenmateriaal 12

De kleine hoeveelheid aardewerk die werd aan-
getroffen op de site Houtemveld is bijna uitslui-
tend afkomstig uit de paalsporen van de huis-
plattegronden, de potstal en enkele grote kuilen.
De ceramiek was bovendien sterk gefragmenteerd
en verweerd.
De twee kuilen bij de westelijke greppels lever-

den, met uitzondering van een wandfragment van
een Dragendorff 29-kom uit de 1e eeuw13, vooral
2e- en 3e-eeuws materiaal op, o.a. een rand van
een geverfde drinkbeker met Karniesrand (Stuart
type 2)14, enkele gladwandige gesmookte scherven
van bekers met een trechtervormige hals en met
kerfbandzones versierde wanden, vergelijkbaar met
exemplaren uit Tongeren en Tienen15 (fig. 7:1-3),
een fragment van een kom met een ronde, naar
binnen verdikte rand (Stuart type 211)16 (fig. 7:4)
en ander ruwwandig aardewerk (fig. 7:5). Daar-
naast werd in kuil 291 nog een (complete!) deuk-
beker (Niederbieber type 33)17 uit Trier aangetroffen.
Deze kan op het einde van de 2e-begin 3e eeuw
gedateerd worden (fig. 7:6, fig. 8).
Het materiaal dat uit de paalsporen van de één-

en tweeschepige plattegronden werd gerecupereerd
wees vooral op een datering in de 1e en 2e eeuw.
De éénschepige constructie leverde ondermeer
fragmenten op van een terra sigillata-kop van Zuid-
Gallische oorsprong (Dragendorff 27)18 (fig. 7:7)
en van fragmenten van Zuid-Gallische borden
(Dragendorff 18/31)19 (fig. 7:8-9). Ook enkele
randen van geverfde drinkbekers (Stuart type 2)20

(fig. 7:10) en fragmenten van bekers in terra rubra
kwamen aan het licht. Naast enkele niet-determin-
eerbare randen in terra nigra (fig. 7:11) werden
ook wandfragmenten van een beker Holwerda
type 26 (Vanvinckenroye type 34)21 herkend. Ook
fragmenten van kookpotten met een uitstaande
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8 De Boe 1988, 48-54.
9 Huijts 1992, 195.
10 Annaert 1995; Annaert & Willems 1994.
11 Slofstra 1991, 143.
12 Met dank aan Alain Vanderhoeven voor de hulp bij de determinatie van het aardewerk.
13 Oswald & Pryce 1920, 66-86 & PL. III-VI.
14 Stuart 1962, 22-23 & Pl. I.
15 Vanvinckenroye 1967, 48-49 & Pl. 16; Thomas (ed.) 1983.
16 Stuart 1962, 79 & Pl. 21.
17 Oelmann 1914, 40-42 & Taf. II.
18 Oswald & Pryce 1920, 186-188 & Pl. XLIX.
19 Oswald & Pryce 1920, 182-183 & Pl. XLV/XLVI.
20 Stuart 1962, 22-23 & Pl. I.
21 Holwerda 1941, 35-36, 86-87; Vanvinckenroye 1967, 27-28.
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of rond omgeslagen rand (Stuart type 201A;
Vanvinckenroye type 105)22, van ruwwandige
kommen (fig. 7:12-17) en van oranje kruiken en
borden werden ingezameld. Wandscherven van
dolia, zoutcontainers en handgevormde kurkurnen
wezen op het vervoeren en opslaan van voedings-
waren. In de tweeschepige constructie werden enkel
fragmenten van kurkurnen aangetroffen.
Uit één van de paalgaten van gebouw 2 kwam

ook nog een metalen pen (7.5 cm lang) tevoor-
schijn. Vermoedelijk werd ze als bouwmateriaal
gebruikt23.
De opvallend geringe hoeveelheid archeologisch

materiaal uit de potstal wijst vooral op een datering
in de 2e eeuw24 en omvat grotendeels kookpotten
(fig. 7:18) en ander ruwwandig gebruiksaardewerk.
Daarnaast werd ook een versierd randfragment
van een Oost-Gallische kom (Dragendorff 36)25

(fig. 7:19) gerecupereerd. In de vulling van een
paalkuil vlakbij de potstal werd nog een bodem-
fragmentje Zuid-Gallische terra sigillata uit de 1e
eeuw aangetroffen.

4 Onderzoek van de plantaardige resten

De twee oostelijk gelegen greppels (sp. 100 en
101), die moeilijk te dateren zijn, twee paalkuilen
die in verband kunnen worden gebracht met een
gebouw uit de 1ste-3de eeuw (sp. 125 en 138), de
potstal (sp. 112) een Romeinse kuil (sp. 291) en
een westelijk gelegen greppel (sp. 293) die even-
eens moeilijk dateerbaar is, werden voor plantaardig
onderzoek bemonsterd. Het steeds terugkerende
probleem in verband met mogelijke contaminatie,
deed zich ook hier voor. In de vulling van de eerst-
genoemde greppels bevond zich nagenoeg geen
plantaardig materiaal, er konden slechts enkele
stuifmeelkorrels van korenbloem in worden her-
kend, wat onmiddellijk de gebruikelijke vragen
opriep26. Daarbij komt nog dat het totaal aantal
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22 Stuart 1962, 71-72 & Pl. 19; Vanvinckenroye 1967.
23 Schaltenbrand Obrecht 1996, 325-328.
24 In overeenstemming met de algemene datering van potstallen in de 2e eeuw, zie o.a. Slofstra
1991.
25 Oswald & Pryce 1920, 192-194, 227-228 & LIII.
26 Zie ook de opmerking bij de bespreking van Vilvoorde/Houtem (D4).

I. IN ’T VEN, W. WOUTERS, T. DEBRUYNE, S. VAN BELLINGEN & B. COOREMANS

7 Romeins aardewerk van site D6-Houtemveld (Houtem/Vilvoorde-Steenokkerzeel). Schaal 1:3.
Roman pottery from site D6-Houtemveld (Houtem/Vilvoorde-Steenokkerzeel). Scale 1:3.



stuifmeelkorrels de door ons vooropgestelde grens
van 100 eenheden, nodig om in aanmerking te
komen voor bespreking van de resultaten27, nooit
haalde. We zullen hier dan ook niet nader ingaan
op de resultaten.
Het spreekt vanzelf dat dezelfde bedenkingen

van toepassing zijn op het macrobotanische mate-
riaal, al kan hier vaak makkelijker het onderscheid
tussen recente en “fossiele” zaden worden gemaakt.
Er werd vastgesteld dat er zich geen onverkoold
materiaal tussen de aangetroffen zaden bevond,
waarvan echter nog niet mag worden afgeleid dat
ook dit materiaal niet afkomstig zou kunnen zijn
uit lagen die niets te maken hebben met de hier
aangetroffen sporen. Desalniettemin durven we ons
toch te wagen aan een korte bespreking van de
resultaten, zij het met de nodige reserve. Het resul-
taat van de analyses is terug te vinden in tabel 1.

Omdat het totale aantal herkenbare resten
tamelijk klein is, kan worden aangenomen dat het
ook hier om zogenaamd nederzettingsruis gaat. Van
wilde planten werden hier en daar resten aange-
troffen van soorten uit diverse milieus. Naast resten
van tredplanten, konden soorten uit akkers, vochtig
grasland en van ruderale plaatsen worden herkend.
Bij de consumptiegewassen zijn de meelvruchten
haver (Avena sp.), gerst (Hordeum vulgare), gierst
(Panicum miliaceum) en spelt (Triticum spelta), en
de peulvruchten linze (Lens culinaris) en erwt
(Pisum sativum) normale verschijningen in de
Romeinse tijd.
Al bij al kan worden gesteld dat dit soorten-

spectrum volledig lijkt te passen in het beeld dat
verwacht kan worden van een plattelandsnederzet-
ting waar landbouw en veeteelt een belangrijke rol
speelden.

5 Interpretatie

De nederzetting waarmee we hier te maken
hebben was een plattelandsnederzetting (‘enclosed
rural settlement’) op slechts enkele kilometers van
de vicus van Elewijt. Aangezien de opgravings-
mogelijkheden beperkt waren konden slechts
enkele gebouwplattegronden gedeeltelijk worden
aangesneden. Het gaat om inheems-Romeinse
woonhuizen, waarvan één een potstal bevatte. Der-
gelijke nederzettingen hadden meestal een aantal
huizen met één of meerdere waterputten die rond
een centrale open plaats waren gebouwd. Ze wer-
den dikwijls omheind door een greppel, die ver-
moedelijk vooral een symbolische functie had (zie
bv. ook Hoogeloon, Donk, Neerharen-Rekem)28.
Ook hier in Houtem zien we dat de site begrensd
werd door veldwegen. Landbouw en veeteelt waren
vermoedelijk de voornaamste activiteiten van de
bewoners.
De plattegronden die aan het licht kwamen

behoren tot het Alphen-Ekeren29(-Oelegem)type,
het meest gangbare type in de inheemse bewoning
tijdens de Romeinse tijd op de zandgronden van
N-België en Z-Nederland. Aanvankelijk dacht men
dat dit huistype uitsluitend voorkwam in dit
gebied, wat niet het geval bleek te zijn. Het werd
immers eveneens aangetroffen in de Vlaamse zand-
streek30 en in het aangrenzend lössgebied van
Brabant. Ook in het zuidelijke landsgedeelte zijn
voorbeelden van dergelijke constructies gevonden
(bv. Hamois bij Ciney)31. In het noorden vormen
Rijn en Maas de grens met een verspreidingsgebied
met driebeukige huizen32. AE-Plattegronden
werden niet enkel op landelijke nederzettingen
aangetroffen (zoals bv. Donk, Wijnegem33), maar
ook als voorlopers of tegelijkertijd met Romeinse
villa’s (bv. Hoogeloon, Neerharen-Rekem34), in vici
(bv. Grobbendonk, Kontich35) en in stedelijke con-
texten in Tongeren36. De oorsprong van dit
huistype blijft onzeker. Het vroegste voorbeeld zou
al dateren van rond het midden van de 1e eeuw
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27 Zie ook hfdst. 1: natuurwetenschappelijke methodes (dl. I).
28 Slofstra 1991, 148-152.
29 Van der Sanden 1977 & o.a. Cuyt 1998.
30 Vermeulen 1992, 185-188, 198-201; zie ook De Clercq 2000, 37-42.
31 Van Ossel 1980 & 1981.
32 Vanderhoeven 1996, 197.
33 Van Impe 1983; Van Impe, Strobbe & Vynckier 1984; Cuyt 1982, 1983, 1984, 1985, 1987,
1991.
34 De Boe 1983, 1983b, 1985.
35 De Boe 1977, 1984; Verbeeck, Lauwers & De Boe 1986; Verbeeck & Lauwers 1987;
Annaert 1994.
36 Vanderhoeven, Van de Konijnenburg & De Boe 1987; Vanderhoeven, Vynckier & Vynckier
1991, 1992, 1993; Vanderhoeven, Vynckier, Ervynck & Cooremans 1992.
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8 Deukbeker uit Trier, gevonden in kuil 291 aan het
Houtemveld.
Colour-coated folded beaker from Trier, found in
pit 291 at the Houtemveld.
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Tabel 1:
Lijst van de aangetroffen zaden en vruchten. Verkoold tenzij anders vermeld (*=gemineraliseerd, PS=potstal;
PK=paalkuil, K=kuil; x=enkele; fr.=fragmenten).
List of the seeds and fruits. Charred unless otherwise indicated (*=mineralised; PS=sunken byre;
PK=posthole; K=pit; x=some; fr.=fragments).

Nummer 112 125 138 291
Structuur PS PK PK K
Volume (in liter) 10 10 10 10
Gebruiksplanten
MEELVRUCHTEN

Avena sp. - 2 - - haver
cf. Avena sp. - - 1 - haver?
Hordeum vulgare - 2 - 2 gerst
cf. Hordeum sp. fr. - - 1 - gerst?
Panicum miliaceum - - - 1 gierst
Triticum cf. spelta - - - 2 spelt?
Triticum spelta lemma basis - - - 17 spelt aarbasis
Triticum cf. spelta lemma basis - 5 - - spelt? aarbasis
Triticum sp. lemma basis - - - 15 tarwe aarbasis
Triticum sp. kaf fr. - 12 3 21 tarwe kafragmenten
Cerealia fr. 4 15 15 7 graanfragmenten
Cerealia kaf fr. 1 10 - 20 graan kaffragmenten
Cerealia embryo - 1 - - graankiem

VERZAMELDE VRUCHTEN
Corylus avellana fr. - - - 1 hazelnoot
Prunus sp. fr. - - - 1 pruim s.l. pitfragmenten
cf. Prunus sp. fr. - - 1 - pruim s.l. pitfragmenten

PEULVRUCHTEN
Lens culinaris - - 1 - linze
Pisum sativum - 1 - - erwt

Wilde planten
AKKERPLANTEN
Anthemis cotula - - - 1 stinkende kamille
Bromus secalinus type - - 1 1 dreps
Chenopodium album - 2 - 1 melganzenvoet
Rumex acetosella 2 - - - schapezuring
Vicia sativa ssp. nigra - 1 - - wikke
Vicia hirsuta/tetrasperma - 4 4 5 ringelwikke/vierzadige wikke
Vicia hirsuta/tetrasperma fr. x - - - ringelwikke/vierzadige wikke

TREDPLANTEN EN PLANTEN VAN RUIGTEN EN RUDERALE PLAATSEN

Matricaria maritima ssp. inodora - 3 - 1 reukloze kamille
Polygonum aviculare - 3 - - varkensgras
Polygonum lapathifolium - 4 - - beklierde duizendknoop
Veronica hederifolia - - 2 - klimopereprijs

GRASLANDPLANTEN
Cynosurus cristatus - 2 1 - kamgras
Eleocharis palustris - 2 - - waterbies
Festuca/Lolium - - - 1 zwenk-/raaigras
Plantago lanceolata fr. - 1 - - smalle weegbree
Poa annua/Phleum sp. - 1 1 1 straat-/doddengras
Poa sp. - - - 1; 1* beemdgras
Poaceae - - - 1* grassen
Poaceae fr. x 10 - x grassen
Trifolium sp. 4 5 1 4 klaver

PLANTEN VAN OEVERS EN WATERKANTEN

Alisma sp. embryo - 2 - - waterweegbree kiem
Galium palustre 1 - - - moeraswalstro
Montia fontana - - 3 2 groot bronkruid
Polygonum mite - 5 - 2 zachte duizendknoop



v.Chr.37. Het einde van het Alphen-Ekerenhuis zou
zich situeren na het midden van de 3e eeuw n.Chr.,
waarschijnlijk onder invloed van een economische
terugval in het rijk, in combinatie met politieke
instabiliteit en Germaanse invallen38.
De schaarse culturele archaeologica uit Houtem

laten uitschijnen dat de site gedurende langere tijd
bewoond moet geweest zijn. Het merendeel van het
materiaal is te dateren in de 1e en 2e eeuw, hoewel
ook materiaal uit de eerste helft van de 3e eeuw
nog aanwezig is. Zowel geïmporteerd aardewerk uit
o.a. het zuiden van Gallië en het Rijnland als
gewoon inheems gebruiksaardewerk kwamen voor.
Mogelijk verliepen de handelscontacten van
de nederzetting via de vlakbij gelegen vicus van
Elewijt.

A Gallo-Roman rural settlement at the Houtem-
veld in Houtem (Vilvoorde-Steenokkerzeel,
Prov. of Flemish-Brabant)

The excavations in Houtem took place in two
phases. In the first phase (end of March 1998) four
almost adjoining areas were excavated: a western
part at the Broekgracht (D4), a part at the Kautes-
teenbeek (D5), an extensive area at the Houtem-
veld itself (D6-A) and a fourth eastern part near
the E19, on the territory of Steenokkerzeel (also
called Houtemveld, D6-B).
The settlement (site D6-A) was an “enclosed

rural settlement” only a few kilometres from the

vicus of Elewijt. Because the possibilities were lim-
ited, only a few building plans could be excavated.
These were native-Roman dwellings, one with a
sunken byre. Such settlements usually had a num-
ber of houses with one or more wells built around
a central open space. They were often enclosed by
a ditch, which probably had a chiefly symbolic
function. The site in Houtem was also bounded by
tracks. Agriculture and cattle breeding were prob-
ably the main activities of the inhabitants.
The buildings are of the Alphen-Ekeren

(-Oelegem)-type, the most common type of native
habitation found on the sandy soil of the northern
parts of Belgium and the Netherlands during the
Roman period. Initially it was thought that this
type of dwelling only occurred in these regions, but
discoveries in the Flemish sandy area and in the
adjoining loess area of Brabant show that this was
not the case. Other examples of these type of build-
ings have been found in the south of the country.
To the north, the rivers Rhine and Maas form the
border with the area of three-aisled houses.
The rare cultural archaeologica from Houtem

seem to indicate that the site was inhabited for a
long period. Most of the material can be dated in
the 1st or 2nd century, but there is also material
from the first half of the 3rd century. Imported
wares, including pottery from the south of Gaul
and the Rhine area, as well as ordinary indigenous
earthenware for everyday use were found. The trad-
ing contacts of the settlement possibly took place
via the nearby vicus of Elewijt.
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MOEILIJK IN TE DELEN SOORTEN EN GROEPEN

Bromus sp. fr. - - - 3 dravik
Carex sp. fr. - 1 - - zegge
Chenopodium sp. - 1 - - ganzenvoet
Chenopodium sp. fr. 2 - - 2 ganzenvoet
Odontites/Euphrasia - 1 - - helmogentroost/ogentroost
Polygonum sp. - 3 - 1 duizendknoop
Ranunculus sp. fr. - 4 - - boterbloem
Rumex sp. - - - 1* zuring
Indeterminata - - - 2; 4*
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1 Inleiding

Volgens prospectiegegevens van de Katholieke
Universiteit Leuven (KUL) konden in de zone
tussen Groenstraat en Wijgmaalsesteenweg zowel
Romeinse als volmiddeleeuwse sporen verwacht

worden3. Op basis hiervan werd met de werfleiding
van Distrigas afgesproken een voorafgraving van de
teelaarde te realiseren zodat het archeologisch
onderzoek kon beschikken over twee extra weken
tijd bovenop de contractueel voorziene vijf werk-
dagen. Afgezien van de vondst van één wandscherf
in terra sigillata, werd er geen enkel spoor aange-
troffen dat wees op Romeinse aanwezigheid. Ter
hoogte van de Groenstraat (fig. 1) en ook langs de
Waterstraat (cf. infra) werden daarentegen wel de
verwachte volmiddeleeuwse sporen vastgesteld. Het
opgravingswerk aan de Groenstraat werd afgerond
op de voorziene drie weken.
De site bevindt zich op het zandlemig laag-

plateau van Tildonk en in het afwateringsgebied
van de Dijle. Het plateau sluit in het zuiden aan
bij het versneden Brabants leemplateau en in het
noorden bij de zandige bodems. Het huidige land-
schap wordt gedomineerd door akkerbouw4.

2 De sporen

Het onderzoek bracht, naast greppels en
enkele grotere kuilen, in hoofdzaak paalsporen
aan het licht, verspreid over een min of meer
driehoekige oppervlakte van nagenoeg 2000 m2

(ca. 55 op 35 m). Er werden ongeveer 180 sporen
onderzocht.
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4 Scheys & Baeyens 1960.
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2.1 EEN BOOTVORMIG GEBOUW

Uit de aangetroffen paalsporen kon een aantal
gebouwplattegronden gedistilleerd worden (fig. 2):
De eerste is een typische bootvormige houtbouw
(fig. 2A & fig. 3) van ca. 14 x 7 m, die noordoost-
zuidwest georiënteerd is. Het gaat hier om een boer-
derijtype dat algemeen verspreid was in het noord-
westen van Europa van de 9e tot de 12e eeuw. De
constructie is drieschepig en wordt gevormd door
vier paren van dakdragende palen in de langszijden
en twee korte zijden van vier palen. Rondom dit
geheel bevinden zich een aantal lichtere wandpalen
in een gebogen lijn, waardoor de plattegrond zijn
typisch bootvormig uitzicht krijgt. De afstand tussen
de verschillende gebinteparen bedraagt ca. 2 m. Aan
de westkant van het gebouw zijn de twee centrale
palen van de korte zijde duidelijk dieper ingeplant
dan de overeenkomstige palen van de oostelijke korte
zijde. Dit werd gedaan omwille van de grotere druk
die werd uitgeoefend door de overheersende westen-
winden. Deze vier palen maken waarschijnlijk deel
uit van de buitenste dwarsverbanden en hebben dus
eveneens een dragende functie. Elke dakdragende
paal heeft op zijn beurt een parallelle lichtere paal
aan de buitenzijde. Deze hielpen om de wand te
ondersteunen en het dak boven de zijbeuken te dra-
gen. Aan de zuidkant zijn slechts drie van deze palen
bewaard gebleven. Aan de noordzijde is de bewa-
ringstoestand iets beter en konden vier van deze
palen vastgesteld worden. Kenmerkend is dat ook
tegenover de korte zijden paalsporen zijn waar te
nemen. Zowel aan de oost- als aan de westkant zijn
nog drie van de vier paalsporen aanwezig.

In het horizontale vlak zijn de diepe paalkuilen
overwegend afgerond rechthoekig van vorm. De
kleinere palen hebben een eerder vierkante vorm.
De afmetingen lopen uiteen van 0,4 x 0,5 m tot
1,1 x 0,8 m voor de dragende palen en 0,3 x
0,3 m tot 0,6 x 0,7 m voor de kleine palen. Bij
gelijkaardige gebouwen in Dommelen5 zijn de
meeste paalkuilen asymmetrisch, d.w.z. de profielen
vertonen een rechte en een schuine wand. De paal
zelf wordt meestal tegen de schuine wand in de kuil
geschoven en tegen de steile wand rechtgezet. In
Tildonk werden hiervan slechts uitzonderlijk voor-
beelden gevonden. De paal is in veel gevallen in
het midden van de kuil geplaatst. De meeste paal-
kuilen hebben een vrij symmetrische doorsnede. In
een aantal paalkuilen zijn nog sporen van een kern
zichtbaar. De dikte van de palen varieert van 15 tot
35 cm. De maximale diepte van de zwaarste palen
bedraagt ca. 40 cm. Het merendeel van de palen is
echter slechts ongeveer 15 cm diep. Ze bevatten
meestal een donkerbruine zandlemige tot lemige
vulling, waarin op sommige plaatsen houtskool en
verbrande leemfragmenten aanwezig zijn.

In het midden van de noordelijke lange zijde
bevinden zich tussen de dragende palen en de over-
eenkomstige wandpalen nog twee extra paalsporen,

met ongeveer dezelfde afmetingen als de andere
palen. Deze zouden kunnen wijzen op de aanwezig-
heid van een ingang6. Deze zou zich in dat geval
situeren op de plaats waar het gebouw ongeveer het
breedst is. De ruimte tussen de palen is daarentegen
niet groter dan bij de andere palen van de construc-
tie. Verdere aanwijzingen werden niet aangetroffen.

Binnenin het gebouw werden enkele kuilen
aangesneden. Eén van deze kuilen meet 0,6 x
0,8 m, is 15 cm diep en gevuld met een homogeen
grijsbruin zandlemig pakket. De ligging van deze
kuil zou kunnen suggereren dat we hier met een
haard te doen hebben. Er zijn echter nergens
brandresten of schroeisporen terug te vinden. Een
andere mogelijkheid is dat het hier om een centrale
nokbalkdrager gaat, waardoor de constructie ook
een vierschepige plattegrond zou kunnen gehad
hebben7. De twee andere kuilen zijn iets kleiner
en liggen niet in de centrale as van het gebouw.
In profiel is geen verkleuring meer zichtbaar.
Hun functie blijft dan ook onduidelijk. Verdere
informatie omtrent de binnenindeling van deze
boerderij was niet voorhanden. Of er dus een
opdeling was tussen een woongedeelte en een
mogelijk stalgedeelte is niet duidelijk.

Het gevonden gebouw vertoont een sterke gelij-
kenis met de plattegrond van gebouw 10 (type A4)
te Dommelen (Nedl.)8, dat gedateerd wordt in het
laatste kwart van de 12 eeuw-1e helft 13e eeuw.
Overeenkomsten zijn tot op zekere hoogte even-
eens te vinden in een gebouwplattegrond uit Sint-
Oedenrode-Olland/Houthem (Nedl.)9 (fig. 4). Wat
echter opvalt zijn de relatief kleine afmetingen van
het houten gebouw in Tildonk. Vergelijkbare con-
structies in Dommelen en Sint-Oedenrode varië-
ren tussen de 18-23 m lengte en 10-14 m breedte.

2.2 EEN SPIJKER

Een tweede constructie die werd aangesneden is
een bijna vierkante opslagplaats of spijker (fig. 2B)
aan de noordkant van het terrein. De afmetingen
bedragen ca. 3 x 3 m. Het gaat om paalkuilen
die max. ca 50 cm diep zijn. Ze hebben een
donkerbruingrijze lemige vulling met hier en daar
fragmenten van houtskool. Bij enkele kuilen
zijn nog sporen van een paalkern te zien. Gelijk-
aardige spijkers werden o.a. ook in Dommelen10

opgegraven.

2.3 WATERPUTTEN

Daarnaast werden ook enkele waterputten aan-
getroffen. In het uiterste westen van het opgra-
vingsvlak kwam een waterput van ca. 2 m diame-
ter (fig. 2C) aan het licht, die wegens tijdsgebrek en
wateroverlast machinaal moest worden uitgegraven.
De sporen konden gevolgd worden tot op een
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5 Theuws, Verhoeven & Van
Regteren Altena 1988, 279.
6 Zie ook Wijnegem gebouw
B (3); Cuyt 1984, 126-130.
7 Zie ook Wijnegem gebouw
6/7: Cuyt 1986, 85-86; &
Herk-de-Stad: Wouters, Coore-
mans & Ervynck 1995/1996.
8 Theuws, Verhoeven & Van
Regteren Altena 1988, 376-383.
9 Heesters 1976, 66-68.
10 Theuws, Verhoeven & Van
Regteren Altena 1988, 404-405.
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2 Opgravingsplan (A: drie-
beukige boerderij; B: vier-
postenspijker; C/D: water-
putten).
Excavation plan (A: three-
aisled farmhouse; B: four-
post configuration; C/D:
wells).

Middeleeuwse bewoningssporen aan de Groenstraat te Tildonk-Haacht



diepte van ca. 1,30 m. De vulling heeft een trech-
tervormig profiel en bestaat uit een donkerbruin
pakket met veel houtskool en verbrande leemresten
waaronder een ander lichtbruin pakket zit (fig. 5).
De put moet dus, nadat hij in onbruik was geraakt,
in meerdere fasen zijn opgevuld. Op het diepste
punt, onder een laag houtskool en verbrande leem,

sluit een ca. 20 cm dikke laag stenen bij wijze van
filter de put af.
Ook in het oostelijk gedeelte van het opgravings-

terrein werd een waterput aangesneden (fig. 2D).
Deze moest eveneens machinaal uitgehaald worden
en kon niet volledig in profiel worden opgetekend.
Mogelijk gaat het hierbij zelfs om twee vlak naast
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3 Doorsnede van gebouw A.
Section of building A.
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4 Grondplan Dommelen gebouw 10 (Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988) en St. Oedenrode-
Olland/Houthem (Heesters 1976).
Plan Dommelen building 10 (Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988) and St. Oedenrode-
Olland/Houthem (Heesters 1976).



elkaar gelegen waterputten. Ze konden tot op een
diepte van ca. 0,7 m gevolgd worden. De vulling
bestaat uit donkergrijsbruine vrij compacte zand-
leem met fragmenten verbrande leem en houtskool.
Uit één van de putten kon heel wat archeologisch
materiaal gerecupereerd worden.

2.4 GREPPELS

In het noordwesten en het noordoosten werd
de site begrensd door een soms vrij ingewikkeld
greppelsysteem (fig. 6). In het noordoosten, ver
verwijderd van de Groenstraat, kon een gedeelte
van een 1,5 m brede, naar het noordwesten lopende
gracht over een lengte van 15 m gevolgd worden.
Het zuidoostelijke verloop ligt buiten de werksleuf.
De gracht sluit zonder twijfel aan bij het grachten-
systeem verderop in het noordwesten. Dit systeem
bestaat in essentie uit één gracht, die zich meerdere
keren opsplitste in smallere greppels. Uiteindelijk
mondt dit systeem uit in een kruispunt van grach-
ten (ca. 2 x 2 m diameter). De noordwestwaarts
lopende arm heeft een breedte van ongeveer 1 m en
is nog 7 m lang waarneembaar. Hij maakt een hoek
van 90° naar het zuidwesten en loopt parallel aan
de Groenstraat verder. De andere aangesneden
armen konden niet verder waargenomen worden.
Zij vallen immers buiten de werksleuf. Aan de
zuidkant zijn greppels afwezig. De grachten zijn alle
tussen 20 en 50 cm diep en hebben een homogene
grijze zandlemige vulling. Ze zullen zowel een
drainerende als een afbakenende functie gehad
hebben.

3 Ceramiek

In de paalkuilen van het bootvormige huis werd
geen archeologisch materiaal aangetroffen.
De vondsten uit waterput C zijn zeer beperkt.

In het bovenste pakket werden slechts twee
scherven gevonden. Het gaat om dunwandige
witbeige Andenne-wandfragmenten, die afkomstig
zijn van een pot met lensvormige bodem. Opval-
lend is de gele loodglazuurvlek die zich op een van
de fragmenten bevindt. Een datering tot 1150 kan
hiervoor verondersteld worden11.
De aangetroffen vondsten uit put D omvatten

heel wat fragmenten van Andenne-aardewerk
die alle wijzen op een vroege datering in de 10e-
11e eeuw. Het gaat ondermeer om een wit- tot
geelbeige middelmatig hard gebakken randfragment
met een rozige binnenzijde, dat afkomstig is van een
eivormige kruik. Deze zou stammen uit de periode
voorafgaand aan Andenne-periode I (fig. 7:1)12.
Dergelijk materiaal werd o.a. ook aangetroffen te
Wijnegem Steenakker13. Daarnaast werd ook een
fragment van een tuitpot in Andennewaar (fig. 7:2)
aangetroffen14. Twee witbeige fragmenten van
kookpotten met gesmookte rand hebben een niet
ingesneden sikkelvormige rand die in het eerste

kwart van de 11e eeuw thuishoort (fig. 7:3-4)15.
Tenslotte kwamen ook een aantal grijze reducerend
gebakken wandfragmenten met een zorgvuldig
afgewerkte radstempelversiering aan het licht.
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11 Borremans & Warginaire
1966.
12 Borremans 1998, 119-131.
13 Cuyt 1984, 126-130.
14 Zie ook Giertz 1996, 49.
15 Zie ook Theuws, Verhoeven
& Van Regteren Altena 1988,
329-334.
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5 Doorsnede van waterput 20/21.
Section of well 20/21.

6 Greppelsysteem van de middeleeuwse bewoningssite
aan de Groenstraat (Tildonk/Haacht).
Ditch system of the medieval settlement at the
Groenstraat (Tildonk/Haacht).



Deze kunnen in de 10e eeuw geplaatst worden16
(fig. 7:5).
Uit één van de grachten kwam een rand-

fragment ongeglazuurde witbeige Andennewaar
tevoorschijn dat afkomstig is van een kookpot. De
manchetvormige rand laat toe het in het midden
van de 12e eeuw te dateren (fig. 7:6)17. In één van
de paalkuilen vlakbij het meest zuidelijk gelegen
grachtgedeelte werd een gelijkaardig randfragment,
afkomstig van een meer open vorm, aangetroffen
(fig. 7:7). Ook een bodemfragment met geknepen
voet in vroeg-steengoed (Zuid-Limburgs, 13e eeuw)18

kwam hier aan het licht.
De losse vondsten die over het terrein verspreid

lagen, hebben een 13e-eeuwse of latere datering.
Het gaat ondermeer om twee fragmenten in
Andenne-waar: een bleekoranje wandfragment met
een gele loodglazuurversiering met verticaal
opgelegde banden, vermoedelijk afkomstig van
een kan, en een witbeige wandfragment, waarvan
de buitenkant volledig bedekt is met gele loodgla-
zuur en horizontale ingekerfde lijnen als versiering
(fig. 7:8-9)19.

4 Onderzoek van de plantaardige resten

Op deze site werden de resten van een boerderij
opgegraven die globaal gezien in de 10de tot
12de/13de eeuw kan worden gedateerd. Het

grachtensysteem dat in essentie uit één enkele
gracht bestaat die zich in meerdere smallere
greppels opsplitst, werd zowel voor macrobotanisch
als palynologisch onderzoek bemonsterd. Ten
behoeve van de studie van zaden en vruchten werd
bovendien één van de twee waterputten (fig. 2:D)
bemonsterd. Omdat het assemblage plantaardige
macroresten uit de verschillende onderzochte
sporen een homogene samenstelling vertoonden,
werden de resultaten afkomstig van verschillende
monsters uit eenzelfde spoor samengebracht. Twee
van de vijf monsters voor palynologisch onderzoek
waren bijzonder arm aan materiaal en werden niet
opgenomen in de tabel.
In het algemeen bleek de oogst aan plantaardige

resten trouwens, zoals enigszins gevreesd gezien
de bewaringsomstandigheden, eerder pover. De
macroresten werden zowel in verkoolde, onver-
koolde als gemineraliseerde toestand aangetroffen.
De resultaten van de analyses zijn samengevat in
tabel 1 en 2. Van gebruiksplanten konden enkele
verkoolde macroresten van graan, namelijk rogge
(Secale cereale) en gerst (Hordeum vulgare) worden
herkend. Deze twee soorten worden vaak aange-
troffen in middeleeuws Vlaanderen. Rogge is een
typisch broodgraan, bestemd voor menselijke con-
sumptie, terwijl gerst eerder als veevoer werd
gebruikt. Het belang van de granen komt boven-
dien duidelijk naar voor in de pollenanalyse waar
het percentage aan graanstuifmeel zelfs oploopt tot
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18 Bruijn 1962-63, 400-404,
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Tabel 1:
Zaden aangetroffen in een waterput en enkele grachten. Verkoold tenzij anders vermeld (°=onverkoold;
*= gemineraliseerd; fr.=fragmenten; x=enkele; xx=tientallen; +=aanwezig)
Seeds recovered from a well and some ditches. Charred unless otherwise indicated (°=waterlogged;
*=mineralised; fr.=fragments; x=some; xx=tens; +=present)

Nummer 58B 183 185 187
Structuur waterput gracht gracht gracht
Totaal volume 10 l 39 l 10 l 20 l

Gebruiksplanten
MEELVRUCHTEN

Hordeum sp. - - - 1 gerst
Secale cereale 1 fr. 2 2 - rogge
Secale cereale rachis fr. - 2 - - rogge aarspilfragment
Cerealia fragmenten 15 11 4 11 graan
Fagopyrum esculentum fr. 1 - - - boekweit

OLIEGEWASSEN
Linum usitatissimum kapselfr. - 25 - 1 vlas kapselfragment

VERZAMELDE VRUCHTEN
Rubus sp. - - - 1 fr.° braam
Sambucus nigra - 3° 10° 9° gewone vlier
Sambucus sp. fr. - xx° xx° xx° vlier

Wilde planten
AKKERONKRUIDEN
Anthemis cotula - 2 - - stinkende kamille
Capsella bursa-pastoris - - - 3° herderstasje
Chenopodium album 3° 5° 3° 11° melganzenvoet
Chenopodium polyspermum - 2° - - korrelganzenvoet
Polygonum lapathifolium 1 2° - 18° beklierde duizendknoop
Raphanus raphanistrum hauwfr. - 1 - - knopherik
Rumex acetosella - 2 - - schapezuring
Scleranthus annuus - 1° - 1fr.° eenjarige hardbloem
Solanum nigrum - - - 1° zwarte nachtschade
Stellaria media - - - 20° vogelmuur
Veronica hederifolia - 1 - - klimopereprijs
Vicia hirsuta/tetrasperma 1 3 1 3 ringelwikke/vierzadige wikke

RUDERALEN
Galium aparine 1 - - - kleefkruid
Polygonum aviculare 2° 2° - - varkensgras

GRASLANDPLANTEN
Galium mollugo type - 1 - - glad walstro type
Poa sp. 1* 3° 1° 2* beemdgras
Trifolium sp. - 1 - - klaver

PLANTEN VAN VOCHTIGE STANDPLAATSEN

Montia fontana 1° 25° 2° - groot bronkruid

OVERIG
Asteraceae sp. - 1 - - composietenfamilie
Atriplex sp. 2° 5° - - melde
Brassica sp. fr. - - - 2° kool
Bromus sp. fr. 1 - - - dravik
Lamium 1° - - - dovenetel
Mentha arvensis/aquatica - - - 1 akker-/watermunt
Polygonum sp. - 1 - - duizendknoop
Ranunculus sp. - 1° - - boterbloem
Rumex sp. - - - 1 zuring
Viola sp. fr. - - - 3° viooltje

INDETERMINATA - + - -
Cenococcum - + - -



279

Middeleeuwse bewoningssporen aan de Groenstraat te Tildonk-Haacht

Tabel 2:
Resultaten van het palynologisch onderzoek van de grachten.
Results of the palynological research of the ditches.

Spoornr. 183 184 187
Boompollen
Alnus 6,9 0,7 11,8 els
Betula 4,5 1,9 3,8 berk
Carpinus 2,2 - 0,4 haagbeuk
Corylus 10,3 2,7 12,2 hazelaar
Fagus 0,5 - 0,8 beuk
Fraxinus 0,7 - - es
Ilex 0,2 - 0,8 hulst
Juglans 0,5 0,2 0,4 walnoot
Pinus 3,8 1,2 4,2 den
Prunus 0,4 - - pruim
Quercus 1,8 - 0,4 eik
Tilia 0,2 0,2 2,5 linde
Ulmus - 1,0 0,4 olm
Totaal BP 31,9 8,0 38,0 totaal boompollen

Niet-boompollen
Cerealia 10,3 22,3 8,9 graan
Fagopyrum 0,4 0,7 0,4 boekweit
Centaurea cyanus 14,4 21,1 15,6 korenbloem
Spergula-type 0,4 0,5 - spurrie-type

Anthemis-type - 2,2 1,7 schubkamille-type
Apiaceae 0,4 0,5 0,4 schermbloemigen
Artemisia 3,1 0,2 0,4 alsem
Asteraceae Liguliflorae 0,4 - 1,7 composieten lintbloemigen
Asteraceae Tubuliflorae 3,4 0,2 - composieten buisbloemigen
Brassicaceae 1,1 1,0 1,3 kruisbloemigen
Calluna 3,2 1,5 5,1 struikhei
Caryophyllaceae 0,4 1,9 0,4 anjerfamilie
Centaurea scabiosa 0,5 1,2 0,4 grote centaurie
Cerastium-type 0,2 - 0,4 hoornbloem
Chenopodiaceae 0,9 1,7 0,8 ganzenvoetfamilie
Ericaceae 0,2 - 0,4 heidefamilie
Filipendula-type 0,2 - - spirea
Galium-type 0,2 - - walstro
Hedera 0,2 0,7 0,4 klimop
Lamiaceae 0,5 0,2 - lipbloemigen
Malvaceae 0,2 - - kaasjeskruidfamilie
Papilionaceae (Fabaceae) - 1,7 - vlinderbloemigen
Plantago lanceolata 4,5 1,2 1,7 smalle weegbree
Plantago major-type 0,2 - - grote weegbree-type
Plantago sp. 0,2 1,5 - weegbree
Poaceae 11,6 20,3 10,1 grassen
Polygonum aviculare 6,5 3,1 7,6 varkensgras
Polygonum persicaria 0,7 1,5 0,8 perzikkruid
Polygonum sp. 0,7 0,5 0,4 duizendknoop
Ranunculaceae - 0,2 0,4 boterbloemfamilie
Ranunculus acris-type 1,4 1,7 0,4 scherpe boterbloem-type
Rosaceae-type 0,4 1,0 - rozenfamilie-type
Rumex sp. 1,4 3,4 1,3 zuring
Scleranthus-type - - 0,8 hardbloem-type
Totaal NBP 68,1 92,0 62,0 totaal niet-boompollen
N 554 413 237

Sporen (buiten pollensom)
Anthoceros 2,0 1,8 3,9 hauwmos
Lycopodium 2,3 3,6 1,1 wolfsklauw
Polypodium 0,8 0,2 0,8 eikvaren
Monolete sporen 9,6 0,7 9,5
Trilete sporen 14,4 0,4 15,1



22%, wat zeer veel kan worden genoemd20. Dit
ongewone hoge percentage kan op twee manieren
worden verklaard. Ofwel bevonden de graanvelden
zich in de onmiddellijke nabijheid van dit grach-
tensysteem, ofwel werd het graan ter plekke ver-
werkt. In het bijzonder bij het dorsen kan namelijk
veel stuifmeel vrijkomen. Beide verklaringen beho-
ren tot de mogelijkheden. Vermits aan dit greppel-
systeem een drainerende en afbakenende functie
van de boerderij wordt toegeschreven21, stemmen
deze resultaten volledig overeen met wat in derge-
lijke situatie verwacht kan worden.
Boekweit (Fagopyrum esculentum) mag een

relatief vroege vondst worden genoemd. Er konden
zowel enkele pollenkorrels als een vruchtklep van
worden herkend (fig. 8). Boekweit wordt spora-
disch aangetroffen in de Romeinse tijd en zou vanaf
de Karolingische periode in onze streken geleidelijk
opgang maken22. Het is pas vanaf de 14de eeuw
dat het echt courant voorkomt23. Vlas (Linum
usitatissimum) is een van oudsher gewaarde olie-
en vezelplant. De aanwezigheid van kapselfrag-
menten doet vermoeden dat dit gewas ter plaatse
werd verbouwd. Alle hier teruggevonden cultuur-
gewassen vormen normale verschijningen in de
beschouwde periode.
Vlier (Sambucus nigra) en braam (Rubus sp.)

horen tot de categorie van vruchten die in de
omgeving kunnen zijn verzameld. De resten van
deze vruchten waren zonder uitzondering onver-
koold. Over het probleem van de mogelijke her-
komst van deze resistente structuren verwijzen we
graag naar de opmerking bij de bespreking van de
resultaten van Opwijk-Hulst24. Opvallend is hier
wel de observatie dat in de vulling van de waterput,
met bewaring onder de grondwatertafel, minder
onverkoold materiaal werd aangetroffen dan in de
grachten die “droog” werden opgegraven. Deze
waarnemingen impliceren dat de onverkoolde
resten in het algemeen met de nodige omzichtig-
heid dienen te worden benaderd. Uiteraard geldt
dezelfde redenering voor de aangetroffen stuif-
meelkorrels, waar het bovendien veel moeilijker uit
te maken is of deze al dan niet tot de oorspronke-
lijke vulling moeten gerekend worden25.
De onkruidsoorten die werden aangetroffen,

kunnen voor het grootste deel in verband gebracht
worden met menselijke activiteiten. Onkruiden die
zich het best thuis voelen in graanakkers eisen een
belangrijke plaats op in de tellijsten. Wikke (Vicia
hirsuta/tetrasperma) en knopherik (Raphanus rapha-
nistrum) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.
Eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus) is een
soort die, samen met de korenbloem (Centaurea
cyanus) vooral tussen de rogge in akkers op zandige,
lemige bodems voorkomt, precies de ondergrond
uit de omgeving26. Het stuifmeelspectrum sluit
goed aan op deze resultaten. In het pollendiagram
komt het belang van de korenbloem duidelijk naar
voor. Het overvloedige voorkomen van koren-
bloempollen in middeleeuwse sites op zandlemige
gronden is een fenomeen dat regelmatig opduikt27.

Dit typische akkeronkruid kan perfect worden
gelinkt aan de grote hoeveelheden graanpollen.
Vogelmuur (Stellaria media) en herderstasje (Cap-
sella bursa-pastoris) zijn algemene onkruiden van
akkers maar ook van tuinen en braakliggende per-
celen. Andere typische onkruiden die duiden op
intense menselijke activiteiten zijn grote weegbree
(Plantago major) en varkensgras (Polygonum avi-
culare). Daarnaast werden ook soorten met een
voorkeur voor graslanden herkend. In het pollen-
spectrum scoren de grassen (Poaceae) hoge percen-
tages, maar ook smalle weegbree (Plantago lanceo-
lata) en komposieten (Asteraceae) kunnen hierbij
gerekend worden28.
Het percentage boompollen lijkt op het eerste

zicht vrij hoog, behalve dan in één van de greppels.
De verschillen zijn evenwel hoofdzakelijk te wijten
aan de wisselende percentages van els (Alnus) en
hazelaar (Corylus) in de beschouwde contexten. Els
en hazelaar zijn beide katjesdragende bomen die
grote hoeveelheden stuifmeel produceren welke
gemakkelijk door de wind worden verspreid en
regelmatig de verhoudingen scheef trekken door
hun massale stuifmeelproductie. Els, een soort die
van vochtige standplaatsen houdt, zal waarschijnlijk
een plaats langs de kant van de greppels hebben
gevonden. Hazelaar prefereert een drogere stand-
plaats en duidt eerder op een open dan op een
gesloten karakter van het landschap. Hij werd
mogelijk aangeplant in de omgeving van de boer-
derij. Het beeld dat hier wordt weerspiegeld is
typisch voor de Middeleeuwen waar bossen op
grote schaal werden gekapt om land- en akkerbouw
mogelijk te maken. Deze interpretatie sluit overi-
gens perfect aan bij de archeologische interpretatie
van deze site.
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20 Heim 1970.
21 Zie boven.
22 Van Haaster 1997, 62.
23 Lindemans 1952, deel 2,
118; Van Haaster 1997.
24 Zie site D1: Opwijk-Hulst
(prov. Vlaams-Brabant, deel I).
25 Zie hfdst 1, dl. I.
26 Zie boven.
27 Aalst en Hamont ongepu-
bliceerde persoonlijke data.
28 Zie tabellen.
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8 Vruchtklep van boekweit (Fagopyrum esculentum).
Valve fragment of buckwheat (Fagopyrum esculentum).



Samengevat kan worden gesteld dat bij de
consumptiegewassen normale soorten voor de
beschouwde periode hun opwachting maken. Het
beeld dat van de omgeving werd verkregen,
namelijk een open, door de mens gemanipuleerde
milieu, sluit volledig aan bij wat kan verwacht
worden in de gegeven omstandigheden. De resul-
taten van de studie van de macroresten en pollen
vullen elkaar goed aan, al moeten ze steeds met de
nodige voorzichtigheid worden benaderd omdat de
herkomst van het materiaal in sommige gevallen
niet geheel duidelijk is.

5 Interpretatie

Wat betreft de algemene datering van de site
kan gesteld worden dat het schaarse schervenmate-
riaal grotendeels thuishoort in de 10e tot 12e/13e
eeuw. Een meer precieze datering van de gebouw-
plattegrond binnen deze periode kon niet uit de
opgravingsgegevens worden afgeleid. De gelijkenis-
sen met de plattegronden van gebouw 10 te Dom-
melen (einde 12e-begin 13e eeuw) en Sint-Oeden-
rode-Olland/Houthem (12e eeuw)29 wijzen echter
eerder op een datering naar het einde van deze peri-
ode toe.
De afwezigheid van een gracht in het zuiden

doet vermoeden dat het oude akkergebied van deze
site langs die zijde aansloot, terwijl ten noordoosten
een zone lag die mogelijk niet in eigendom was van
de bestudeerde boerderij. Dat we hier te maken
hebben met een zogenaamd Einzelhof, een eenzaam

in het landschap gelegen boerderij, ontstaan bij de
ontginning op particulier initiatief van de nabij-
gelegen gronden, lijkt ons een verdedigbare inter-
pretatie (fig. 9). Dit hoeft niet te betekenen dat de
ontginning van het omliggende land niet zijn
wortels had in een verder liggend verleden. In dat
kader lijken immers de vroegmiddeleeuwse vond-
sten aan de Waterstraat (cf. dl. I) te passen. Dat we
hier slechts een gedeelte van een grotere nederzet-
ting hebben aangesneden lijkt ons minder waar-
schijnlijk. Zo ontbreken archeologische sporen aan
de noordwestzijde van de Groenstraat. Bovendien
tonen grotere nederzettingen uit de 12de eeuw
zoals Dommelen30 aan dat gelijktijdige erven niet
gescheiden werden door zulke grachten. Dat Einzel-
höfe daarentegen door zulke systemen werden
omgeven, blijkt dan weer uit opgravingen als die
van Blixembosch bij Eindhoven31.

Medieval settlement traces near the Groenstraat
in Tildonk (Haacht, Prov. of Flemish-Brabant)

The excavations at the Groenstraat in Tildonk,
besides ditches and a few larger pits, mainly uncov-
ered postholes, scattered over a more or less trian-
gular surface area of about 2.000 m2. A typical
boat-shaped wooden building was discovered with
dimensions of approximately 14 m by 7 m, with a
northeast-southwest orientation. It belongs to a
type of farm that has been found all over the north-
west of Europe, dating from the 9th to the 12th
century. The three-aisled construction is formed by
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29 Theuws, Verhoeven & Van
Regteren Altena 1988, 286.
30 Theuws, Verhoeven & Van
Regteren Altena 1988, 302-304.
31 Arts 1993, 106-115.

Middeleeuwse bewoningssporen aan de Groenstraat te Tildonk-Haacht

9 Reconstructie van de middeleeuwse bewoning aan de Groenstraat (Tildonk/Haacht).
Reconstruction of the medieval settlement near the Groenstraat (Tildonk/Haacht).



four pairs of roof supporting posts forming the
long sides, with two short sides of four posts.
Round this complex there are a number of smaller
wall posts set out in a curved line, giving the ground
plan its typical boat-shaped form. The building
bears a strong resemblance to the ground plan of
building 10 (type A4) in Dommelen (NL), which
has been dated to the last quarter of the 12th cen-
tury-first half of the 13th century. Certain similar-
ities can also be found in a ground plan from Sint-
Oedenrode-Olland/Houthem (NL). However, the
relatively small dimensions of the wooden building
in Tildonk are striking. The small amount of pot-
tery found on the site mainly dates between the
10th-12th/13th century.

The second construction to be excavated was a
four-post construction or spijker. A number of wells
were also found. To the north-west and the north-
east the site was boundaried or enclosed by a some-
times rather complicated system of ditches. The
absence of a ditch to the south leads to the assump-
tion that the old field area of the site linked up on
this side, whereas, to the north-east, lay a zone that
was possibly not owned by this farm. Presumably
we have a so-called Einzelhof here, a farm isolated
in the landscape, which originated when the sur-
rounding land was developed by private initiative.
It is unlikely that this building was part of a larger
settlement. There are, for example, no archaeolo-
gical features to the north-west of the Groenstraat.
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1 Situering

De vindplaats situeert zich in het golvende
zandleemlandschap dat zich uitstrekt van de Velp
tot aan de hoge rug gevormd door het Diestiaan
van Korbeek-Lo tot St. Joris-Winge. Het reliëf daalt

in noordelijke richting naar de vallei van de
Molenbeek en in oostelijke en zuidoostelijke
richting naar de Velp. Het Hagelands landschap
wordt gekenmerkt door gebouwen in gehuchten en
op hoger gelegen plaatsen, velden die langs alle
kanten bezet zijn met bossen en zeer verspreid
liggende weiden4.
De site op de zuidoostelijke helling van de Bos-

kouter was bekend dankzij prospectiegegevens van
de K.U.Leuven. Bij een plaatsbezoek vooraf werden
op het terrein grote concentraties Romeinse tegulae
aangetroffen. De teelaarde van het VTN-traject
werd hier dan ook één maand vroeger dan voor-
zien afgegraven om grondiger archeologisch onder-
zoek mogelijk te maken. Een sleuf van ca. 33 x
60 m werd vrijgelegd. Een aantal Romeinse sporen,
net onder de ploeglaag gelegen (in de A-sleuf ),
kwam hierbij aan het licht (fig. 1-2).

2 Een Romeins gebouw (Pl. VIII)

De bebouwde zone werd afgebakend door twee
grachten van ca. 1,5 m breed met een noordwest-
zuidoostelijk verloop (sp. 93 & 167). De zuidelijke
gracht was ongeveer 60 cm diep bewaard en gevuld
met een grijs lemig pakket met grind, dakpannen-
gruis en verbrande leemresten. De andere gracht
was bijna even diep en gevuld met homogene grijs-
bruine leem met enkele houtskoolfragmenten.
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1 Afdeling Monumenten & Landschappen, Phoenix-
gebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 3, 1210 Brussel.
2 K.U. Leuven, Afdeling Archeologie, Blijde-Inkomst-
straat 21, 3000 Leuven.
3 Erfgoedsite Tienen, Grote Markt 3-6, 3300 Tienen.
4 Scheys 1956.
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Romeinse gebouwsporen aan de Boskouterstraat in Kerkom

(Boutersem, prov. Vlaams-Brabant)
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Tom Debruyne3 & Brigitte Cooremans

1 Lokalisatie van de site aan de Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).
Location of the site near the Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).



In het gebied dat door deze grachten begrensd
werd tekende zich een rechthoekig gebouw af met
een totale oppervlakte van 37 x 19 m (fig. 3). De
muren waren voor het grootste gedeelte uitgebro-
ken. Waar de muur plaatselijk nog aanwezig was
bestond ze uit ruwe kwartsietblokken. De dikte van
de muren bedroeg min. 45 cm, max. 1 m. De
vulling van de funderingssleuven bestond hoofd-
zakelijk uit licht- tot feloranje leem met veel
pannengruis en panfragmenten, verbrande leem en
houtskool. In de noordoostelijke hoek van het
gebouw waren de negatieve muren meer zandlemig
te noemen en eerder grijsbruin van kleur.
Qua binnenindeling bestond het gebouw uit

een centrale plaats waarrond verschillende ruimtes
geschikt waren. Het verloop van de zuidelijke muur
was het duidelijkst te volgen. Centraal lagen drie
ruimtes van elk 6 op 4 m binnenwerks. Deze
werden aan weerszijden geflankeerd door twee aan
de noordzijde geopende ruimtes van 5 op 4 m
binnenwerks. Parallel aan de westmuur was nog een
ruimte zichtbaar met een breedte van 4 m op een
lengte van min. 9 m binnenwerks. De uitbraak-
sporen van de buitenste zijde van de zuidmuur
waren waarneembaar tot op een diepte van onge-
veer 30 cm, die van de binnenzijde tot op een
diepte van 70 à 80 cm. Tegen de buitenzijde van de
zuidelijke muur bevond zich over een lengte van
6 m een humeus pakket met dakpannen en gruis
(sp. 70-73) (fig. 4). Dit pakket (1), dat doorsneden
werd door een postmiddeleeuwse gracht (4),
bevatte het merendeel van de archaeologica die op
de site werden aangetroffen. Onder het pakket
werden twee greppeltjes (2-3) waargenomen, die
echter niet aanwezig waren in de doorsnede aan de
binnenzijde van de muur. Mogelijk ging het om
greppels die een toegangsweggetje vanuit de vallei
naar het gebouw flankeerden.

De oostelijke muur kon eveneens vrij duidelijk
gevolgd worden, hoewel de noordelijke hoek
zich pas aftekende na een verdieping van 20 cm.
De max. diepte van deze muur bedroeg ongeveer
80 cm. Ongeveer 0,5 m oostwaarts werd een
30 cm brede parallelle greppel aangesneden die
vermoedelijk diende als afwatering voor het regen-
water dat van het dak liep. Hij was 20 cm diep en
net zoals de muurresten met puin en dakpannen-
gruis gevuld. In de zone tot aan de gracht een 7-tal
m verder werden nog heel wat verspreid liggende
(paal?)sporen waargenomen, die omwille van tijds-
gebrek echter niet meer onderzocht konden
worden. Vanaf ca. 10 m ten oosten van de ooste-
lijke muur werden geen sporen meer aangetroffen.

Het verloop van de westelijke muur is niet
duidelijk gebleken uit de opgraving. De zuidelijke
hoek en een stuk van de muur konden worden
opgetekend. Tot bij de gracht op 13 m ten zuid-
westen van de muur werden sporen aangetroffen.
Deze waren echter allemaal vrij vaag, aangezien het
hele terrein hier bedekt was met een grijsgroen

vochtig pakket met veel grind, pannengruis, hout-
skoolresten en verbrande leem (mogelijk hout-
bouw-destructielagen?). Wegens tijdsgebrek werden
deze vage sporen en enkele verspreid liggende paal-
gaten niet meer opgetekend. De noordelijke hoek
en het noordelijk gedeelte van de muur werden ook
na verdieping niet meer waargenomen.
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2 De opgravingen aan de Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).
The excavations near the Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).

3 Reconstructie van de Romeinse bewoning aan de Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).
Reconstruction of the Roman settlement near the Boskouterstraat (Kerkom/
Boutersem).



In de middenbeuk van de constructie werden
enkele grote paalkuilen, mogelijk pijlers, aangesne-
den. Op ongeveer 3 m ten oosten van de oostelijke
steunbeer bevond zich een vierkante fundering
(1 x 1 m) in kwartsiet (sp. 44). Op dezelfde afstand
aan de westzijde van de westelijke steunbeer, was
een mogelijk uitbraakspoor van een zelfde element
aanwezig (sp. 5). Beide waren ongeveer 0,5 m diep
bewaard.
In het centrale gedeelte konden op het eerste

zicht de resten van een rij van vier middenstaanders
vastgesteld worden. De paalkuilen waren elk op ca.
6 m afstand van elkaar gelegen, maar verschilden
nogal qua structuur. Het meest oostwaarts gelegen
spoor 46 (1 x 1 m) was gedeeltelijk in kwartsiet-
blokken bewaard gebleven (40 cm diep). De rest
van de vulling bestond uit donkerbruine, compacte
leem met dakpanfragmenten. De min of meer
ronde kuil 23 (0,7 m diam.) was slechts 10 cm diep
en bevatte een grote hoeveelheid houtskool en ver-
brande leemfragmenten. Spoor 43 (1,7 x 1,2 m)
was volledig uitgebroken (tot op 0,5 m diepte) en
bevatte enkel puin en kalkbrokken. Een vierde
paalspoor in deze rij werd mogelijk gevormd door
spoor 118/119, dat echter niet meer in detail kon
onderzocht worden. Verder naar het westen wer-
den geen paalsporen meer gevonden. Het probleem
bij deze zgn. middenstaanders is dat ze niet exact
in de centrale as van het gebouw lagen, waardoor
de vraag rijst of ze wel voor de dakconstructie
gebruikt werden. De overspanning tussen de
binnenmuren van de noord- en zuidzijde bedraagt
9 m. Of en hoe de middenruimte overdekt was, is
niet helemaal duidelijk. Aangezien het klimaat in
onze streken minder geschikt is voor open midden-
ruimtes was dit misschien wel het geval. Het ont-
breken van afwateringsgreppeltjes langsheen de
binnenmuren wijst mogelijk eveneens in die richting.
De overspanning van het dak moet dan echter wel
erg groot geweest zijn. Mogelijke informatie voor
steunende en/of dragende dakelementen werd
geleverd door de dieptes van de uitbraaksporen: de
binnenzijden van de ruimtes aan noord- en zuid-
muur waren beduidend dieper gefundeerd dan de
buitenzijden. Een precieze verklaring hiervoor kon
echter niet gegeven worden. De middenstaanders
zouden tenslotte natuurlijk ook tot een ouder of
jonger gebouw kunnen behoren.
De constructie die te Kerkom werd aangetroffen

was vermoedelijk een bijgebouw van een Romeinse
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4 Doorsnede spoor 70-71-73. 1: laag dakpannen. 2-3: Romeinse greppels. 4: postmiddeleeuwse gracht.
Section of feature 70-71-73. 1: layer of tiles. 2-3: Roman ditches. 4: postmedieval ditch.

5 Doorsnede van de zuidelijke muur.
Section of the southern wall.

Het verloop van de noordelijke muur kon even-
min volledig gevolgd worden. Het oostelijke deel
met de hoek werd pas na een verdieping van 20 cm
onder het eerste niveau zichtbaar. De funderings-
sleuven waren hier tot op een diepte van ca. 25 cm
bewaard gebleven. Het westelijke deel kon echter
niet worden gelokaliseerd, zelfs niet na een verdie-
ping van 20 tot 30 cm. Het terrein was hier erg
verstoord en bestond uit losse, vrij vochtige lemige
grond met veel keien en zandlenzen. In de noord-
oostelijke hoek aan de binnenkant van de muur
bevond zich over een lengte van ca. 10 m een brede
laag dakpanfragmenten. In het midden van de
noordelijke muur, aan de binnenzijde van het
gebouw, bevond zich een ruimte van 4,5 op 5 m
binnenwerks, waarvan de zuidelijke muur voorzien
was van noordzuid verlopende steunberen. De
muren van de constructie waren tussen 0,7 en 1 m
dik. De westelijke steunbeer, die dezelfde puinvul-
ling had als de muur, was ongeveer 60 cm diep
bewaard. De basis van de oostelijke steunbeer, die
ongeveer even diep was, bevatte nog grote blokken
kwartsiet. Dit was eveneens het geval bij een
gedeelte van de zuidmuur (fig. 5). Centraal aan de
noordmuur van deze constructie aansluitend, werd
nog het begin van een in noordelijke richting
lopend muuruitbraakspoor aangesneden. De moge-
lijkheid bestaat dus dat het gebouw zich verder in
noordelijke richting uitstrekte.



villa. Dergelijke bijgebouwen konden uiteenlopende
functies hebben zoals bewerkings- of opslag-
plaats voor graan, stallen, berging van karren en
landbouwmachines of smidse. De precieze functie
ervan is wegens gebrek aan archeologisch materiaal
dikwijls moeilijk te achterhalen. In bv. Meslin-
L’Eveque (Ath)5 werd een gelijkaardige plattegrond
toegekend aan een smidse. Op het villa-domein van
Anthée6 hadden een aantal planmatig gegroepeerde
bijgebouwen een secundaire woonfunctie, terwijl
andere als werkplaats of stal dienden. Ook in Ham-
bach7 werd een hele reeks plattegronden van bijge-
bouwen met uiteenlopende functies aangetroffen.
In Kerkhove8 daarentegen werd de mogelijkheid
van een logistiek centrum geopperd, als een soort
baanpost met gebouwen voor allerlei functies (vb.
het innen van de annonae).
Een architectonische bijzonderheid in de plat-

tegrond kon mogelijk meer duidelijkheid verschaf-
fen over het gebouw in Kerkom, nl. de nagenoeg
vierkante ruimte met steunberen die tegen de
noordelijke muur was opgetrokken en die erg leek
op een toren. Een dergelijk gebouw kon zowel mili-
taire als economische doeleinden gediend hebben.
Een theorie die dikwijls naar voor wordt gescho-
ven in verband met deze torens is die van de
graansilo. Torenvormige silospijkers kwamen op
meerdere sites o.a. in het Rijnland (Mayen9,
Böckweiler10) en in Groot-Brittannië (Mansfield
Woodhouse11, Iwerne en Stroud12) aan het licht.
De torens waren hier echter steeds aan de buiten-
zijde van het eigenlijke gebouw gelegen. In Köln-
Müngersdorf werd de ontdekking van een vierkant
torengebouw ingepast in een nieuwe interpretatie
van een aantal Laat-Romeinse burgi. Deze zouden
gediend hebben bij de controle van de annona mili-
taris, nl. de belastingen in natura (waaronder graan)
die ten behoeve van het leger moesten worden
betaald. Het graan werd waarschijnlijk ingezameld
bij de landgoederen en dan in silo’s opgeslagen.
Zolang er vrede was dienden geen bijzondere maat-
regelen genomen te worden, het was pas later in de
woelige 3e eeuw dat men de spijkers met wal en
gracht ging beveiligen. Onder druk van de slechte
omstandigheden zou men silotorens dus in militaire
gebouwen veranderd hebben13. Samenvattend kan
echter gesteld worden dat de toren in Kerkom zowel
wat betreft de ligging als wat betreft de afmetingen
afweek van dit soort graanspijkers. Uiteraard kon
de toren ook voor andere doeleinden zijn gebruikt,
die echter niet konden achterhaald worden.

3 De overige sporen

3.1 IJZERTIJD

Op ongeveer 57 m ten westen van de gebouw-
constructie werd een ronde kuil met enkele IJzer-
tijdscherven aangesneden. De kuil was ongeveer
30 cm diep en had schuine, naar buiten verlopende
wanden die bedekt waren met verbrande leem.

Vermoedelijk ging het hier om een graansilo. Stalen
werden genomen ter identificatie van ecofacten
(cf. infra).

3.2 ROMEINSE HOUTBOUWFASE

Tijdens de opgraving kwamen ook nog oudere
sporen aan het licht (Pl. VIII). Onder het dakpan-
nenpakket in de noordoostelijk hoek en ten zuiden
daarvan was een grijs, humeus leemlaagje zichtbaar
met een hoge concentratie aan houtskoolfragmen-
ten, dat kan geïnterpreteerd worden als een oud
loopvlak. Dit werd gesneden door de muuruit-
braaksporen van het gebouw. Het loopvlak kon dus
gerelateerd worden aan een te verwachten oudere
houtbouwfase. Bij het maken van de coupes werd
ook op drie plaatsen een onderliggend paalgat
aangesneden. Een eerste paalgat bevond zich onder
de binnenmuur van de zuidzijde en was bewaard
tot op 45 cm diepte. Het had een komvormige
doorsnede en een gelaagde leemvulling, vermengd
met houtskoolresten. Onder de oostelijke muur was
een min of meer spits toelopend paalgat te zien tot
op 1 m diepte (Fig. 6), met een grijze compacte
vulling waarin houtskool- en verbrande leemfrag-
menten zaten. Een derde lichtgrijs paalgat, even-
eens met spits profiel, tekende zich tot op een
diepte van 70 cm onder één van de steunberen af.
Deze paalsporen maakten vermoedelijk deel uit van
de houtbouw die voorafging aan het optrekken van
de stenen constructie. Door tijdsgebrek kon deze
oudere fase niet verder gedocumenteerd worden.
Houten voorgangers van stenen bijgebouwen
kwamen reeds meermaals aan het licht, bv. in Kerk-
hove14 en bij de villa van Voerendaal15. Sommige
oorspronkelijke inheemse bewoners verwierven
immers na verloop van tijd een zekere mate van
welstand en maakten zich de Romeinse levensstijl
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6 Doorsnede van een oudere paalkuil uit de houtbouwfase.
Section of an earlier posthole of the timber construction phase.



eigen, waarbij ze hun houten huizen meer en meer
gingen vervangen door stenen gebouwen.

3.3 VROEGE MIDDELEEUWEN

Een grote NO-ZW georiënteerde kuil (sp. 51 -
Pl. VIII) (3,5 x 2 m) in het centrale gedeelte van
de middenbeuk werd een vijftal cm verdiept en
leverde aldus een duidelijkere structuur op: een
zevental (paal?)kuilen was te onderscheiden, wat
mogelijk wees op een klein gebouw (Fig. 7). De
kuil was ongeveer 25 cm diep uitgegraven en
gevuld met compacte donkerbruine leem vermengd
met een grote hoeveelheid pannengruis, grind en
houtskoolresten. Twee grotere (paal?)kuilen lagen
in de centrale as van de constructie; de andere
(ca. 0,3 x 0,3 m) tekenden zich aan de rand van de
kuil af. De binnenste kuilen hadden een erg
compacte structuur en waren vooral met dakpan-
fragmenten en verbrande leem gevuld. De omlig-

gende paalgaten bevatten grote hoeveelheden houts-
kool. In profiel was te zien dat tussen de paalgaten
binnenin een vloerniveau met wit zand was aange-
legd. Mogelijk ging het hier om een vroegmidde-
leeuws zgn. ‘Grubenhaus’ van bewoners die zich
vestigden bij het puin van het Romeins gebouw16.
Deze Grubenhäuser dienden vooral als kleine werk-
plaatsen. Archaeologica werden echter niet aange-
troffen. De mogelijkheid bestaat dus eveneens dat
het om een laat-Romeinse structuur gaat.

3.4 POSTMIDDELEEUWSE PERIODE

Een gracht (sp. 71-Pl. VIII) van ca. 0,75 tot
1,25 m breedte, waarin fragmenten postmiddel-
eeuws (vooral eind 17e-begin 18e-eeuws) aardewerk
werden aangetroffen, doorsneed de zuidelijke muur,
met name de meest westelijk gelegen ruimte van
7 x 5 m. Ze kon niet verder westwaarts gevolgd
worden. De grachtvulling bevatte donkerbruine
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7 Een vroegmiddeleeuws Grubenhaus aan de Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).
An early medieval Grubenhaus near the Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).



leem met veel grind, kwartsietfragmenten, houts-
kool en grote panfragmenten en had een maximale
bewaarde diepte van ca. 40 cm.

4 Het vondstenmateriaal 17

Aardewerk (fig. 8) was vooral aanwezig in en
onder het pakket dakpannen bij de zuidelijke muur
(sp. 73, cf. supra). Een uitgebreid gamma aan tafel-
waar, keukenservies en voorraadpotten kwam hier
aan het licht18. Het keukengerei maakt het groot-
ste deel van de vondsten uit: zowel gladwandige als
ruwwandige potten, borden, kruiken en deksels, en
ruwwandige kommen, bekers en wrijfschalen
komen voor. Opvallend is de grote hoeveelheid
(kook)potten die in het pakket aanwezig is. Deze
kunnen uiteraard ook voor het opslaan van voed-
sel hebben gediend. Ook heel wat dolia en amfo-
ren werden aangetroffen. Het materiaal verwijst
overwegend naar de 2e en eerste helft van de
3e eeuw, hoewel ook vroeger materiaal voorkomt.
Als we ervan uitgaan dat we hier met een bijge-
bouw van een villa te maken hebben, zou het dus
mogelijk om een opslagplaats kunnen gaan voor
allerhande goederen en gereedschap in verband met
het boerenbedrijf. De vondst van een metalen hakje
(Fig. 9:1) en een stuk van een maalsteen wijzen even-
eens in die richting. Een bronzen speld (Fig. 9:2;
fig. 10) kwam tenslotte ook nog aan het licht.

4.1 TERRA SIGILLATA

De onversierde terra sigillata omvat bijna uit-
sluitend Oost-Gallische waar, waarvan het meren-
deel afkomstig is van borden Drag. 18/3119. Een
bodemfragment van een kopje (Drag. 33)20 werd
eveneens aangetroffen. Slechts één enkel Zuid-
Gallisch fragment (van een bord Drag. 18)21 kwam
aan het licht. Ook werd een versierd wandfragment
van een Midden-of Oost-Gallische half-bolvormige
kom Drag. 3722 gerecupereerd.

4.2 GEVERFD AARDEWERK

Enkel fragmenten van geverfde bekers in tech-
niek b23 zonder geprofileerde rand24 (Stuart 1962,
type 3) komen voor.

4.3 GESMOOKT AARDEWERK

Gesmookte stukken zijn in vrij grote hoeveel-
heden aanwezig. Ze zijn in grote mate vergelijkbaar
met exemplaren uit Tongeren en Tienen en dateren
hoofdzakelijk uit de 2e en eerste helft van de
3e eeuw. Het gaat vooral om gladwandige borden
(Vanvinckenroye 1967, type 90; Stuart 1962, type
218; Vicus Tienen, nrs. 1-11)25 en bekers (fig. 8:1)
(Vicus Tienen, nrs. 24-28; nrs. 33-35; nr. 29)26.

4.4 BELGISCHE WAAR

Tot de zgn. Belgische waar behoren enkele bekers
in een bleekoranje baksel (Holwerda 1941, type
14)27, die eind 1e - eerste helft 2e eeuw gedateerd
kunnen worden. Daarnaast kwamen ook enkele
fragmenten van kurkurnen (Fig. 8:2) (Vanvincken-
roye 1967, type 31)28 aan het licht.

4.5 GLADWANDIG AARDEWERK

Zowel gladwandige kruiken, borden, kook-
potten als deksels waren op de vindplaats aanwezig.
De kruiken komen voor in beige, roze en oranje
baksels en dateren uit het midden van de 2e eeuw
(Stuart 1962, type 110A-B)29. Enkele borden (Van-
vinckenroye 1967, type 90; Stuart 1962, type 218)30

hebben een eenvoudige naar binnen gebogen rand
(Fig. 8:3). De kookpotten zijn allemaal van het
type met dekselgeul (Stuart 1962, type 203)31 en
dateren uit de tweede helft van de 2e en eerste helft
van de 3e eeuw. Ook enkele deksels in een witbeige
baksel (Stuart 1962, type 219)32 werden nog gere-
cupereerd.

4.6 RUWWANDIG AARDEWERK

Bij de grote hoeveelheid ruwwandige kook-
potten zijn vooral het type met afgeplatte rand
(Stuart 1962, type 201B)33(fig. 8:4) en met
dekselgeul (Stuart 1962, type 203; Gose type 505-
506)34 (fig. 8:5-8) sterk vertegenwoordigd. De iets
vroeger te dateren horizontale randen (Stuart
1962, type 202)35 komen in mindere mate voor
(fig. 8:9-10). De bijhorende deksels (Stuart 1962,
type 219)36 zijn eveneens in grote getale aanwezig
(fig. 8:11-12). Verder werden ook fragmenten van
kommen met een ronde, aan de binnenkant ver-
dikte rand (Stuart 1962, type 211)37 aangetroffen.
Enkele bekerfragmenten met steile rand zijn te
vergelijken met voorbeelden uit Tienen (Vicus
Tienen, nrs. 24-28)38(Fig. 8:13). Een eivormige
beker met een naar binnen toe verdikte rand (de
zgn. Tongerse beker)(Vanvinckenroye, 1967, type
104)39(Fig. 8:14) dateert uit de tweede helft van
de 2e - eerste helft van de 3e eeuw. Borden met een
schuine wand en een naar binnen gebogen rand
werden eveneens ruwwandig afgewerkt (Vanvincken-
roye 1967, type 90; Stuart 1962, type 218)40

(fig. 8:15). Ook fragmenten van borden met hori-
zontale rand (Stuart 1962, type 215)41 (Fig. 8:16)
en van binnen geprofileerde rand (Stuart 1962,
type 217)42 (Fig. 8:17) werden gerecupereerd. In
één van de grachtvullingen bevond zich een bijna
volledige kruik (Fig. 8:18). Eén randfragment
van een kruikamfoor in grijs baksel met roze kern
(Stuart 1962, type 129A)43 werd nog aan de opper-
vlakte gevonden.
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8 Romeins aardewerk ge-
vonden aan de Bos-
kouterstraat (Kerkom/
Boutersem). Schaal 1:3.
Roman pottery found
at the Boskouterstraat
(Kerkom/Boutersem).
Scale 1:3.
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4.7 MORTARIA

Alle aangetroffen wrijfschalen zijn van het type
met hamervormige rand (Vanvinckenroye 1967,
type 91/101; Stuart 1962, type 149)44(fig. 8:19-
20). Het merendeel is vervaardigd in een bleeko-
ranje zandig baksel. Eén ervan heeft een onleesbare
stempel (fig. 8:20). Ook witbeige stukken, soms
met een roze kern, en één lichtgrijs exemplaar
komen voor. Een vierde baksel tenslotte betreft één
randfragment van een rode wrijfschaal met grijze
kern. Een aantal stukken werd vrijwel zeker in de
vlakbij gelegen vicus van Tienen vervaardigd45.

4.8 DOLIA

De dolia zijn vervaardigd in een bleekoranje of
beigewit baksel, soms met een grijze kern. Wat de
vormen betreft behoren alle fragmenten tot het
type Stuart 147 met een brede, naar binnen gerichte
rand46.

4.9 AMFOREN

Bij de amforen overheerst het type Dressel 20
uit de Guadalquivir-vallei in het zuiden van Spanje,
die gebruikt werd voor het vervoer van olijfolie47.
Ook kwamen enkele fragmenten van Zuid-Franse
Gauloise 4-wijnamforen aan het licht48. Eén enkel
wandfragment is mogelijk afkomstig van een
1e-eeuwse vissausamfoor (type Dressel 7/11)49.

4.10 ZOUTCONTAINERS

Twee wandfragmenten van zoutcontainers
bevonden zich eveneens onder de vondsten.

5 Onderzoek van de plantaardige resten

Gedurende de opgravingen aan de Boskouter-
straat te Boutersem/Kerkom kwamen sporen uit
verschillende perioden aan het licht. Veel van deze
sporen werden ook ten behoeve van het botanisch,
zowel palynologisch als macrobotanisch, onderzoek
bemonsterd. De verschillende stalen zijn in de
IJzertijd, Romeinse periode en vroege Middel-
eeuwen te plaatsen. Al vrij vlug rees het vermoe-
den dat er zich mogelijk een probleem voordeed.
Zo kwamen in de Romeinse pollenstalen boekweit,
graan en korenbloemen veelvuldig voor. Dergelijk
assemblage kan onmogelijk als een typisch Romeins
beeld worden aanzien, maar wordt eerder in de
Middeleeuwen verwacht, waar het inderdaad even-
eens werd teruggevonden. Aldus stelt de vraag zich
of het plantaardige materiaal van de verschillende
perioden door doorsijpeling en/of biologische acti-
viteit (aardwormen en mollen) vermengd is geraakt.
Een vraag waarop het antwoord naar alle waar-

schijnlijkheid positief is. Dit roept dan weer de
kwestie op of er dan nog iets zinnigs en weten-
schappelijk verantwoord kan aangevangen worden
met de resultaten van de analyses. Hierop zal helaas
ontkennend moeten worden geantwoord, het risico
op fouten en volledig uit verband gerukte inter-
pretaties is gewoon veel te groot. Daarenboven kan
een wel zeer opvallende gelijkenis tussen de middel-
eeuwse en Romeinse plantenspectra worden waar-
genomen, zowel wat pollen als zaden betreft. De
botanische samenstelling heeft erg veel weg van een
mix van de twee perioden met spelt dat in archeo-
logische context het vaakst in de Romeinse periode
wordt teruggevonden dat samen verschijnt met het
typische middeleeuwse aanbod van rogge en boek-
weit waartussen zich korenbloemen bevinden. Deze
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10 Bronzen speld.
Bronze pin.

9 Metalen vondsten. Schaal 1:3.
Metal finds. Scale 1:3.



waarnemingen hebben er, na rijp beraad, toe geleid
dat een gedetailleerde bespreking van de resultaten
in dit geval wetenschappelijk niet verantwoord lijkt.
Er zal slechts een bondige synthese van de data
worden voorgesteld.

Uit een ronde kuil die werd geïnterpreteerd als
een graansilo uit de IJzertijd werden stalen voor
zowel macrobotanische als palynologische studie
genomen (cf. supra). Het pollenstaal bevatte zo
goed als geen materiaal. De macrobotanische studie
had onder meer als doel eventueel meer inzicht te
krijgen over functie en aard van deze kuil. Alhoe-
wel de overgrote meerderheid van de aangetroffen
resten verkoold is, durven we toch niet zonder meer
aannemen dat we hier met in situ materiaal te
maken hebben. Het hierboven besproken probleem
doet zich ook hier vermoedelijk voor. De aanwe-
zigheid van hennep (Cannabis sativa) roept inder-
daad vragen op. Algemeen wordt immers aan-
genomen dat hennep bij ons pas veel later werd
geïntroduceerd50. Eveneens opmerkelijk is mis-
schien het hoge aandeel aan melganzenvoetzaden.
Bij deze zwarte zaden is het vaak niet mogelijk met
zekerheid vast te stellen of ze al dan niet verkoold
zijn. Het is bekend dat deze soort vroeger soms
voor menselijke consumptie werd gebruikt, maar
de mogelijkheid van contaminatie met recent mate-
riaal mag toch niet uit het oog verloren worden.
Verder bestond de inhoud voor het grootste

deel uit graanresten, maar het betreft hier geen
uitermate grote aantallen zodat vermoedelijk niet
van graanopslag kan worden gesproken (Tabel 1).
Bovendien werden verschillende soorten terugge-
vonden, gemengd met een niet verwaarloosbaar
aandeel aan onkruiden. Mogelijkerwijs werd deze
kuil oorspronkelijk wel als silo gebruikt, maar is
het niet een graanvoorraad die hier verkoold is
geraakt. Het is trouwens niet ongewoon silo’s aan
te treffen die opgevuld zijn met het gewone afval
dat op een nederzetting rondslingert51. Afgezien
van de aanwezige hennep, komt het soorten-
spectrum verder wel vrij goed overeen met het
globale beeld uit de IJzertijd.

Er werden verschillende sporen aangesneden die
vermoedelijk deel uitmaken van een Romeinse villa
(Pl. VIII). Enkele paalgaten, kuilen, greppels, een
fundering en een pannenpakket, werden voor
zaden- en pollenonderzoek bemonsterd. De stalen
uit de greppels bleken zeer arm te zijn aan stuif-
meel en deze resultaten werden dan ook niet opge-
nomen in de tabel. Zoals eerder reeds aangehaald
is de sterke overeenkomst met de pollenspectra uit
de middeleeuwse monsters opvallend. Graanpollen
van het roggetype (Secale), boekweit (Fagopyrum
esculentum) en een relatief hoog percentage aan
stuifmeel van de korenbloem (Centaurea cyanus)
worden eerder in middeleeuwse context verwacht.
Deze resultaten kunnen dan ook niet anders dan als
vrij onbetrouwbaar worden beschouwd. Als gevolg
van deze bijzondere omstandigheden zal niet dieper

op deze resultaten worden ingegaan. Ter illustratie
worden wel nog de resultaten weergegeven in
tabel 2.
De verkoolde macroresten (tabel 3) die konden

worden herkend passen daarentegen wel in het
beeld dat traditiegetrouw wordt verkregen uit
Romeinse opgravingen op leemgrond. Er werden
heel wat resten van meelvruchten teruggevonden
waarbij spelt (Triticum spelta) een belangrijke plaats
inneemt en voornamelijk vertegenwoordigd wordt
door het kaf. Dit fenomeen duikt eveneens op
bij onderzoek van contexten uit het Romeins
Tongeren52 en Tienen53. Bij de onkruiden zijn het
vooral onkruiden uit akkers en grasland die de
hoofdmoot uitmaken van het assemblage.
Daarnaast werd echter relatief veel onverkoold

materiaal aangetroffen waarvan de herkomst erg
twijfelachtig is. In deze leemgronden, en zeker in
contexten boven de grondwatertafel, hebben onver-
koolde resten immers weinig of geen kans bewaard
te blijven gedurende langere tijd.

Ook uit een jongere periode kwamen sporen
aan het licht. Hiervan werden enkele (paal)kuilen
die aan een vroegmiddeleeuws Grubenhaus worden
toegeschreven en een postmiddeleeuwse gracht
bemonsterd. De resultaten van het palynologisch
onderzoek zijn samengevat in tabel 4, deze van de
macrobotanische analyse in tabel 5.
Zoals hierboven reeds aangestipt, vertonen de

resultaten veel gelijkenis met deze uit de Romeinse
periode. Er bevond zich heel wat graanafval tussen
de plantenresten, waarbij spelt ook hier hoofdaan-
deel van de macroresten uitmaakt. Spelt werd tot
nu toe in middeleeuwse contexten in Vlaanderen
slechts zelden aangetroffen. Alleen in de kerk te
Bilzen (8ste tot 10de eeuw54) werd, toen voor de
eerste maal in Vlaanderen, spelt aangetroffen.
Desalniettemin wordt spelt in historische bronnen
courant vermeld55. Bovengenoemde problemen in
acht genomen, durven we het echter niet aan ons
uit te spreken over de mogelijke betekenis van deze
data.
Tussen de stuifmeelkorrels kon rogge en boek-

weit worden herkend. Samen met de hoge con-
centratie aan stuifmeel van de korenbloem geeft dit
een typisch beeld uit de middeleeuwse periode56.
Uit het pollenspectrum komt een typisch open
middeleeuws landschap met veel agrarische ele-
menten te voorschijn. Dit wordt bevestigd door de
resultaten van de macrobotanische studie waar ook
veel elementen uit wei- of hooiland en akkers terug
te vinden zijn.

6 Besluit

Het invoeren van het villa-systeem was een
belangrijk onderdeel in de romanisatie van onze
streken. Deze romanisatie vertoonde echter belang-
rijke regionale verschillen, die geworteld waren in
de hier aanwezige pre-Romeinse culturen. In het
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50 Van Haaster 1997, 58.
51 Bakels & Van der Ham
1980.
52 Cooremans 1995/1996,
Cooremans & Vanderhoeven
1992, 1994.
53 Cooremans 2004.
54 Cooremans 1994.
55 Lindemans 1952; Slicher
van Bath 1960.
56 Aalst (niet gepubliceerd).
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zuiden bevonden zich gemeenschappen die vooral
gebaseerd waren op akkerbouw en een anders ont-
wikkelde sociale organisatie bezaten. In het noor-
den lag de nadruk meer op een pastorale economie
en een minder complexe sociale structuur. Het
villa-systeem, dat een beginnende urbanisatie en
een groeiende welvaart met zich meebracht, ont-
wikkelde zich dan ook eerst in het zuidelijk
gebied57. Romeinse aanwezigheid werd in de streek
tussen Leuven en Tienen al vroeg vastgesteld.
Ondermeer in Lubbeek, Binkom, Attenrode,
Vissenaken en Glabbeek werden resten van bewo-
ning aangetroffen58. In Kerkom zelf kwamen eerder
al twee tumuli aan het licht59. Ongetwijfeld waren
er ook intensieve handelscontacten met de vlakbij
gelegen vicus van Tienen. Een deel van het aarde-
werk in Kerkom werd alleszins van daaruit aange-
voerd.
Belangrijk tenslotte was de oriëntatie (30° west)

van het gebouw aan de Boskouterstraat. Dit was

dezelfde afwijkingsgraad als werd vastgesteld voor
de resten van het Romeins kadaster in Limburg.
Mogelijk werd volgens deze oriëntatie heel Noord-
Gallië gekadastreerd60. Misschien lag het gebouw
evenwijdig met de Romeinse weg die vanuit Tienen
naar het noorden liep en eveneens een gelijkaardige
oriëntatie had. Deze weg liep ofwel via Kerkom
(over de Boskouter?) in de richting van Lubbeek
en verder naar het noorden (Grobbendonk)61 ofwel
meer oostelijk via St.Martens-Vissenaken, Atten-
rode en Rillaar62. Waar het hoofdgebouw van het
villacomplex in Kerkom zou gelegen zijn, is niet
duidelijk geworden. Een mogelijke aanwijzing
vormen de Romeinse munten die aan de opper-
vlakte gevonden werden op de heuvel vlakbij de
Boskouterstraat. Sporen van andere bijgebouwen
werden evenmin ontdekt.
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Tabel 1:
Zaden en vruchten, verkoold tenzij anders vermeld, uit de IJzertijd kuil. (monstervolume = 9 liter; °=onver-
koold; fr.=fragmenten; xx=tientallen; xxxx=duizenden).
Seeds and fruits fruits, charred unless otherwise indicated, from the Iron Age pit (with a volume of 9 litres;
°=waterlogged; fr.=fragments; xx=tens; xxxx=thousands).

Gebruiksplanten
MEELVRUCHTEN
Avena sp. fr. 2 haver
Hordeum vulgare 52 gerst
cf. Setaria italica 75 trosgierst?
Triticum spelta 34 spelt
Triticum spelta lemma basis 25 spelt kaf
Triticum sp. lemma basis 30 tarwe kaf
Cerealia fr. xxxx graanfragmenten
Cerealia kaffr. 8 graan kaffragmenten
Cerealia embryo 1 graankiem
OVERIGE GEBRUIKSPLANTEN
Cannabis sativa 1 hennep
Corylus avellana fr. 1 hazelnoot
Quercus sp. fr. 1 eikel

Wilde planten
Anagallis arvensis 1* guichelheil
Atriplex sp. 15 melde
Bromus secalinus type 13 dreps
Bromus sp. fr. xx dravik
Chenopodium album 220 melganzenvoet (onverkoold?)
Euphorbia helioscopa 1 kroontjeskruid
Festuca / Lolium 1 zwenkgras/raaigras
Montia fontana 3° groot bronkruid
Plantago lanceolata 1 smalle weegbree
Polygonum aviculare 3; fr. varkensgras
Polygonum lapathifolium 2; fr. beklierde duizendknoop
Poaceae sp. 1 grassen
Rumex acetosella 3 schapezuring
Rumex sp. 2 zuring
Trifolium sp. 1 klaver
Vicia satvia cf. ssp. nigra 2 smalle wikke
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Tabel 2:
Pollen uit de Romeinse contexten (sporen buiten pollensom); K=kuil, PG=paalgat, F=fundering.
Pollen from Roman deposits (spores outside pollensum); K=pit; PG=posthole; F= foundation.

Spoornummer 2-3 127 76 96A 77A
Structuur K K PG PG F
Boompollen
Alnus 2,3 14,2 3,7 1,5 2,3 els
Betula 0,4 2,2 - - 1,1 berk
Carpinus - 1,3 - - - haagbeuk
Corylus 3,1 14,2 12,5 0,8 5,7 hazelaar
Fagus - 4,0 0,7 0,4 0,8 beuk
Ilex - - - 0,4 0,4 hulst
Juglans - 0,4 - - - okkernoot
Pinus - 1,8 - 0,8 1,1 den
Prunus 0,8 - 0,7 - - pruim
Quercus 3,1 13,8 2,2 1,5 1,5 eik
Tilia 0,4 19,6 0,7 - 0,4 linde
Ulmus - - - 0,8 - olm
Totaal BP 10,0 71,6 20,6 6,1 13,2
Niet-boompollen
Cerealia 2,3 0,9 2,9 31,2 10,2 granen
Fagopyrum esculentum 2,3 - - 0,4 0,8 boekweit
Centaurea cyanus 9,6 0,9 - 5,3 9,8 korenbloem
Anthemis-type 1,9 - 1,5 0,8 4,9 schubkamille-type
Apiaceae - - - 0,4 - schermbloemigen
Artemisia - 0,4 - - 0,8 alsem
Asteraceae Liguliflorae 5,4 1,3 0,7 1,1 3,0 composieten lintbloemigen
Asteraceae Tubuliflorae 2,3 - 10,3 1,5 7,2 composieten buisbloemigen
Brassicaceae 2,7 - - 0,4 2,3 kruisbloemigen
Caryophyllaceae 1,5 0,4 0,7 - 3,0 anjerfamilie
Centaurea scabiosa 0,4 - 1,5 - 0,4 grote centaurie
Chenopodiaceae 1,1 - - 2,3 1,5 ganzenvoetfamilie
Cirsium-type - 0,4 0,7 - - vederdistel-type
Dipsacaceae 0,4 1,8 2,2 - - kaardenbolfamilie
Ericaceae 4,2 1,3 2,9 1,1 2,6 heidefamilie
Fabaceae - - 0,7 1,1 0,8 vlinderbloemigen
Filipendula-type 0,4 - 0,7 - 1,9 moerasspirea-type
Geraniaceae 0,4 - - - - ooievaarsbekfamilie
Hedera 0,8 1,8 - 1,1 2,3 klimop
Lamiaceae 0,4 - - - - lipbloemigen
Malvaceae - - 0,7 - 0,4 kaasjeskruidfamilie
Plantago lanceolata 3,4 0,9 6,6 4,2 2,3 smalle weegbree
Plantago major-type - - - 0,4 - grote weegbree-type
Plantago sp. 1,5 - 1,5 3,4 1,5 weegbree
Poaceae 23,0 2,2 11,0 26,6 10,2 grassen
Polygonum aviculare 16,5 1,8 26,5 2,3 9,1 varkensgras
Polygonum persicaria - - 0,7 - 0,8 perzikkruid
Polygonum sp. - - 4,4 0,4 3,4 duizendknoop
Ranunculaceae 3,8 0,4 - - 0,4 boterbloemen
Ranunculus acris-type 0,4 6,7 0,7 1,1 2,3 scherpe boterbloem-type
Rosaceae-type 0,8 0,4 1,5 4,2 1,1 rozenfamilie-type
Rumex sp. 1,5 2,2 - 0,8 1,1 zuring
Succisa - - - 0,4 1,1 blauwe knoop
Totaal NBP 87,0 24,0 78,7 90,5 84,9
Indeterminata 3,1 4,4 0,7 3,4 1,9
N 261 225 136 263 265
Sporen
Anthoceros 0,8 - 2,9 1,5 1,1 hauwmos
Lycopodium 1,1 0,9 6,6 4,2 4,2 wolfsklauw
Polypodium 0,77 32,89 2,94 3,42 1,13 eikvaren
Monolete 23,37 69,33 75,00 11,03 15,09
Trilete 1,53 10,67 14,71 0,38 1,51
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Tabel 4:
Pollen uit de middeleeuwse contexten (sporen buiten pollensom); PG=paalgat, G=gracht.
Pollen from medieval contexts (spores outside pollensm); PG=posthole; G=ditch.

Spoornummer 51-1 51-6 71
Structuur PG PG G

Boompollen
Alnus 1,0 12,6 2,1 els
Betula - 0,9 0,6 berk
Carpinus 0,5 - 0,3 haagbeuk
Corylus 2,0 5,8 3,1 hazelaar
Fagus - - 0,3 beuk
Ilex - - 0,3 hulst
Juglans - 0,3 - okkernoot
Pinus 9,1 13,8 1,8 den
Prunus - 0,3 0,3 pruim
Quercus 0,5 1,2 4,0 eik
Sambucus - 0,3 - vlier
Tilia 0,5 - - linde
Ulmus - 0,3 0,3 olm
Totaal BP 13,7 35,7 13,2

Niet-boompollen
Cerealia 13,2 5,5 2,1 granen
Fagopyrum 1,0 1,2 0,3 boekweit
Centaurea cyanus 20,8 20,3 4,6 korenbloem
Anthemis-type 2,0 0,3 1,5 schubkamille-type
Apiaceae - 0,3 1,2 schermbloemigen
Artemisia 1,0 - 1,2 alsem
Asteraceae Liguliflorae 1,5 1,5 20,6 composieten lintbloemigen
Asteraceae Tubuliflorae - 1,5 3,4 composieten buisbloemigen
Brassicaceae 1,0 - 4,0 kruisbloemigen
Caryophyllaceae 1,5 1,2 1,2 anjerfamilie
Centaurea scabiosa 0,5 0,3 1,2 grote centaurie
Chenopodiaceae - 0,6 1,2 ganzenvoetfamilie
Cirsium-type - - 0,3 vederdistel-type
Dipsacaceae 1,0 - - kaardenbolfamilie
Ericaceae 4,6 4,9 0,9 heidefamilie
Fabaceae 1,0 0,9 1,2 vlinderbloemigen
Fallopia convolvulus - 0,6 - zwaluwtong
Filipendula-type - - 0,3 moerasspirea-type
Hedera 1,5 0,9 - klimop
Plantago lanceolata 1,0 0,9 4,0 smalle weegbree
Plantago sp. 1,0 0,9 2,8 weegbree
Poaceae 11,2 4,9 19,3 grassen
Polygonum aviculare 17,8 10,2 2,8 varkensgras
Polygonum sp. 0,5 2,8 0,3 duizendknoop
Ranunculaceae - - 3,1 boterbloemfamilie
Ranunculus acris-type 2,0 0,6 2,1 scherpe boterbloem-type
Rosaceae-type - 0,6 2,1 rozenfamilie-type
Rumex sp. - - 0,6 zuring
Solanum nigrum-type - - 0,3 zwarte nachtschade-type
Succisa - 0,6 - blauwe knoop
Valerianaceae - 0,3 - valeriaanfamilie
Totaal NBP 84,3 62,2 82,8
Indeterminata 2,0 2,2 4,0
N 197 325 326

Sporen
Anthoceros 3,0 2,8 0,9 hauwmos
Lycopodium 5,6 8,9 2,5 wolfsklauw
Polypodium 1,0 1,5 0,6 eikvaren
Monolete 22,3 5,5 24,5
Trilete 2,0 0,9 3,1
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Tabel 5:
Macroresten uit de middeleeuwse contexten, verkoold tenzij anders vermeld (fr.=fragmenten; xx=tientallen;
xxx=honderden; xxxx=duizenden).
Macroremains from medieval contexts, charred unless otherwise indicated (fr.=fragments; xx=tens;
xxx=hundreds; xxxx=thousands).

Spoornummer 51-2a 51-2b 51-5 51-6 51-10 51-V3
Structuur PG PG PG PG K K
Volume (in liter) 10 9 6 3 9 9
Gebruiksplanten
MEELVRUCHTEN
Avena sp. fr. - - 2 - 1 - haver
Hordeum sp. - - - - 2 - gerst
Panicum miliaceum 1 - - - - - gierst
cf. Setaria italica - - - - - 2 trosgierst?
Triticum spelta - - - - 13 - spelt
Triticum cf. spelta - - 1 - - - spelt?
Triticum cf. spelta lemma basis - - 11 2 - 17 spelt? kaf
Triticum spelta lemma basis 4 - 11 8 145 4 spelt kaf
Triticum sp. 1 2 - - - - tarwe
Triticum sp. kaf 43 1 54 14 xxxx - tarwe kaf
Cerealia 7 - 3 - - - graan
Cerealia fr. xx 5 x x xxx 25 graafragmenten
Cerealia kaffr. 11 - 10 6 - - graan kaffragmenten
OVERIGE
Lens culinaris - - - - - 1 linze
Sambucus ebulus - - 1 - - - kruidvlier
Wilde planten
Agrostis sp. - - 1 - 1 - struisgras
Asteraceae - - 4; 1 fr. - 1 1 composieten
Bromus secalinus type 3 fr. - 1 - 10 - dreps type
Bromus sp. fr. - - xx 3 xxx 3 dravik
Carex flava type 1 - - - 3 1 gele zegge
Carex ovalis type 2 - 2 - 12; fr. - hazezegge
Carex cf. pallescens - - - - 4 - bleke zegge
Carex paniculata type - - - - 4 - pluimzegge
Carex sp. - - 6 - 20 6 zegge
Centaurea sp. fr. - - - - - 1 centaurie
Centunculus/Samolus - - - - - 2 dwergbloem/waterpunge
Chenopodium album 1 - - 1 9; fr. 2 melganzenvoet
Chenopodium ficifolium 1 - - - - - stippelganzenvoet
Chenopodium glaucum 1 - - - - - zeegroene ganzenvoet
Chenopodium sp. 2 - - - - - ganzenvoet
Chenopodiacea type - - - - 3 - ganzenvoet familie type
Cynosurus cristatus - - 1 - 5 - kamgras
Eleocharis palustris - - - 1 - - waterbies
Fallopia convolvulus 1 - - - - - zwaluwtong
Festuca cf. pratensis - - - - - 1 beemdlangbloem
Festuca/Lolium - - - - 1 - zwenk-/raaigras
Galium mollugo type - - 2 - 3 6 glad walstro
Galium palustre - - 8 - 27 5 moeraswalstro
Glyceria cf. declinata - - - - 1 - getand vlotgras
Glyceria cf. maxima - - - - 1 - biesgras
Glyceria/Digitaria - - 1 - - - vlot-/vingergras
Luzula cf. multiflora - - 1 - - 11 velbloemige veldbies
Lychnis flos-cuculi - - - - 1 - echte koekoeksbloem
Matricaria maritima ssp. inodora - - - - 1 - reukloze kamille
cf. Medicago lupulina - - 4 - - - hopklaver
Mentha arvensis/aquatica - - 1 - - - akker-/watermunt
Mercurialis annua 1 fr.° - - - - - tuinbingelkruid
Montia fontana - - 1 fr.°? 2°? 3°? - groot bronkruid
Plantago lanceolata - 1 fr. 5 1 3 5 smalle weegbree
Polygonum aviculare 1 - 4°? - 9°? 1 fr. varkensgras



A Roman building near the Boskouterstraat in
Kerkom (Boutersem, Prov. of Flemish-Brabant)

The site on the south-eastern slope of the Bos-
kouter was already known from earlier prospection
data. The topsoil along the VTN-route was there-
fore removed one month earlier than planned to
enable a more thorough archaeological investiga-
tion.
A Roman rectangular building measuring 37 m

x 19 m was uncovered (Pl. VIII). The walls for the
greater part had been knocked down and removed.
The remaining walls were made of rough quartzite
blocks. The interior plan showed a central room
with several rooms surrounding it. Two ditches ori-
entated northwest-southeast enclosed the area of
the building. Presumably this building was the
annex of a Roman villa. Such annexes could have
different functions: rooms to process or store grain,
stables, sheds for carts and agricultural machines or
a forge. An architectural peculiarity of the ground
plan in Kerkom is the almost square room with
buttresses built against the north wall. This bears a
strong resemblance to a tower. Its precise function,
however, remained unclear.

A lot of earthenware was found in and under
a stack of roof tiles along the south wall. An exten-
sive range of tableware, kitchenware and storage
pots was discovered. The majority of the assem-
blage was kitchenware: pots, plates, jars and
lids, bowls, mugs and mortaria. The great number
of pots recovered is interesting. The pots may
also have been used for storing food. A large num-
ber of dolia and amphora were also found. The
assemblage mainly dates to the 2nd and first half
of the 3rd century. If this building were indeed an

annex to a villa, it may have functioned as a store-
house for various goods and tools related to farm-
ing.
A Roman presence in the region between Leu-

ven and Tienen was already established early on.
Evidence for this is to be found in, for instance,
Lubbeek, Binkom, Attenrode, Vissenaken and
Glabbeek. Two tumuli had been discovered previ-
ously in Kerkom. There were undoubtedly also
intensive trading contacts with the nearby vicus of
Tienen. Some of the pottery found in Kerkom was
probably imported from there.
The orientation (30° west) of the building on

the Boskouterstraat was also important. The build-
ing had the same degree of deviation that was
established for the rest of the Roman land register
in Limburg. It is possible that the whole of North-
ern Gaul was surveyed according to this orienta-
tion. The building may have been constructed on
a parallel to the Roman road from Tienen to the
north which had a similar orientation. The main
building of the villa complex in Kerkom was not
found. One possible siting for it is the findspot
where Roman coins were discovered, on the hill
near the Boskouterstraat.
The excavations also uncovered features from

other periods. To the west of the building a round
pit containing some Iron Age potsherds and car-
bonised grain remains was found. The pit may orig-
inally have been used as a silo.
A former floor level or surface was uncovered

under a stack of roof tiles in the north-eastern
corner of the Roman building and extending to the
south of it. This level could be related to the
(assumed) older timber construction phase. Whilst
making and recording sections, underlying post-
holes were seen in three places. Due to the lack of
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Polygonum lapathifolium - - 2 fr. - 2 fr.°? 2 fr. beklierde duizendknoop
Polygonum mite - - - - 1 fr.°? 1 fr. zachte duizendknoop
Polygonum sp. - - - 1 fr. - 1 duizendknoop
Poa annua/Phleum sp. 1 - - - - - straat-/doddengras
Poa sp. 1* - - - 3 3 beemdgras
Poaceae fr. - - 10 3 xx 6 grassen
Prunella vulgaris - - - - 9 3 gewone brunel
Raphanus raphanistrum - - - - - 2 knopherik
Rhinanthus sp. - - 1 - - 1 ratelaar
Rumex acetosella - - 2 - 2 3 schapezuring
Rumex sp. - - 2 - 10 - zuring
Scirpus setaceus - - 1°? - - 1°? borstelbies
Scleranthus annuus 1°? - 2°? - - - eenjarige hardbloem
Stellaria cf alsine - - - - 1 - moerasmuur
Stellaria graminea - - 1 - - 1 grasmuur
Trifolium sp. 3 - 30 6 110 19 klaver
Vicia sativa ssp.nigra - - 2 - 2 - smalle wikke
Vicia satvia cf. ssp. nigra 3 1 1 - 2 3
Vicia hirsuta/tetrasperma 4 - 2 - 2 - ringelwikke/

vierzadige wikke
Vicia sp. - - - 1 - - wikke
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1 Lokalisatie van de vindplaats.
Location of the site.

1 Inleiding

Eén van de meest interessante zones op het
tracé van de Distrigasleiding is ongetwijfeld de
kruising van de aardgasleiding met de Romeinse
baan Tienen-Tongeren. Dit gedeelte van Haspen-

gouw is een zeer vruchtbaar gebied met een zacht
golvend landschap en volgens onze prospectiegege-
vens is het nagenoeg permanent bewoond gewor-
den van het laat-Paleolithicum tot op heden6. Het
door ons onderzochte tracé van de aardgasleiding
is een lange strook van ca. 700 m, gelegen ten zui-
den van de Romeinse baan en ten westen van de
Molenbeek, een zijtak van de Kleine Gete (fig. 1).
De zone is gekend onder het toponiem Panbrugge
dat blijkbaar verwijst naar de aanwezigheid van
een permanente brug over de Molenbeek. De brug
en de bijhorende weg gaan waarschijnlijk terug
op het tracé van de Romeinse baan Tienen-Tonge-
ren. Bovendien is er sprake van een gehucht op
deze plaats dat om één of andere reden in de loop
der eeuwen verlaten is geworden maar waarvan
gezegd wordt dat het teruggaat op veel oudere
bewoning.

Op het einde van de 19de eeuw werd een
beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd naar
aanleiding van wegenwerken op de baan van
Dormaal-Neerlanden, die de linkeroever van de
Molenbeek volgt7. Hierbij werden de funderingen
van een Romeins gebouw opgegraven dat bestond
uit een viertal vertrekken. Langs drie zijden (noord,
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oost en zuid) werden (verdedigings-)grachten vast-
gesteld die niet nader onderzocht werden. Tijdens
de opgraving werd een munt van Constantijn de
Grote (306-337) gevonden. De resultaten van
deze opgraving laten verschillende interpretaties
toe. De aanwezigheid van een laat-Romeinse bur-
gus op deze plaats kan niet worden uitgesloten
alhoewel de wetenschappelijke bewijzen hiervoor
voorlopig nog ontbreken, evenals deze voor de ove-
rige rivierovergangen van de Romeinse baan Tienen-
Tongeren8.
De site van Neerlanden-Panbrugge werd opnieuw

geëvalueerd in het kader van het ‘Frankenproject’,
een Vlaams-Nederlands onderzoeksproject dat liep
van 1997 tot 2000. Oppervlakteprospectie en lucht-
fotografie leverden echter geen bruikbare informatie
op zodat de site binnen het onderzoeksproject als
niet-prioritair werd geklasseerd. Toen de kans zich
voordeed om via de Distrigasleiding een kijkje te
nemen in de ondergrond van de regio, vonden we
dat we deze gelegenheid niet mochten laten voor-
bijgaan. Na overleg verkreeg de K.U. Leuven van
het I.A.P. (nu VIOE) de toestemming om het
archeologisch terreinonderzoek in deze zone ter
harte te nemen.

2 Resultaten van het onderzoek

Het onderzoek leverde, zoals verwacht, vooral
archeologische sporen op in de laaggelegen terrei-
nen, kort bij de Molenbeek. Veruit de meeste
sporen kwamen te voorschijn in de 200 m
lange strook ten oosten van de baan Dormaal-
Neerlanden die we gevolgd hebben tot aan de
Molenbeek. Ten westen van de baan troffen we
over een afstand van meer dan 500 m nauwelijks
archeologische sporen aan. Ook nu concentreert
de bewoning zich hoofdzakelijk in de valleigron-
den en worden de hoger gelegen heuvels enkel
gebruikt voor landbouw. Het tracé omvat de voor
Haspengouw typische goed gedraineerde leemgron-
den met gevlekte textuur b-horizont (Aba-gron-
den) of begraven textuur b-horizont op geringe
diepte (Abp-gronden). Het terrein helt vrij sterk af
naar het oosten (richting Molenbeek) waardoor er
erosie is opgetreden. Op het hoogste punt, in het
westen van het onderzochte deel, kwam de onge-
stoorde grond te voorschjn vlak onder de bouw-
laag en kunnen er archeologische sporen verdwe-
nen zijn. In de lager gelegen gebieden diende een
tamelijk dik pakket colluvium te worden verwij-
derd vooraleer de structuren voldoende zichtbaar
waren. De eigenlijke alluviale vlakte wordt nage-
noeg enkel gebruikt als weide en de grond is er
dan ook erg humeus en donker van kleur.

Het onderzochte tracé wordt door de baan
Neerlanden-Dormaal in een westelijke en ooste-
lijke helft verdeeld (fig. 2). Op vraag van het
I.A.P. (nu VIOE) liet Distrigas het terrein ten
westen van deze weg voorafgaandelijk afgraven

over een breedte van ongeveer 6 m. Op dat ogen-
blik werden, aan weerszijden van de weg, ook de
grondwerken voor het doorsteken van de aardgas-
leiding uitgevoerd, waarbij aan de oostzijde een
ruimere strook van zowat 12 m breed werd vrijge-
legd, gevolgd door een smallere sleuf verder oost-
waarts. Deze terreinen werden van 27 februari tot
10 maart 1998 archeologisch onderzocht. Op
17 maart werd de zone ten oosten van de weg
verder afgegraven tot aan de Molenbeek waarna ook
hier een archeologisch onderzoek kon plaatsgrij-
pen. Dit werd uitgevoerd in de periode van 18 tot
30 maart 1998. Later werd ook het westelijke tracé
verder afgegraven en door ons geprospecteerd over
een afstand van 500 m vanaf de weg Dormaal-
Neerlanden. De eigenlijke aanleg van de diepe
aardgasleiding werd sporadisch gevolgd maar
leverde geen bijkomende archeologische informatie
op. Voor het uitvoeren van het terreinwerk wer-
den, naargelang de mogelijkheden en behoeften,
diverse medewerkers en studenten van de K.U.
Leuven ingezet.

De eigenlijke onderzoekssleuf had een
gemiddelde breedte van 5 tot 8 m. Hier en daar
kon ze enigszins verbreed worden zodat de arche-
ologische structuren in hun geheel konden wor-
den onderzocht. Niettemin blijft het beeld van
de site noodzakelijkerwijs beperkt tot een lange
band die een eerder willekeurige strip vrijlegt van
de oorspronkelijke nederzettingen. Dit verslag is
voornamelijk een beschrijving van de aangetrof-
fen grondsporen en de analyse van de inhoud.
Alhoewel de opgraving heel wat nieuwe informa-
tie over de bewoningsgeschiedenis van
de regio heeft opgeleverd is ze toch te beperkt voor
verregaande conclusies. De sporen worden chro-
nologisch beschreven en vervolgens van west naar
oost.

2.1 EEN MICHELSBERGSKUIL?

Op 24 m ten oosten van de weg werd een
ronde kuil (kuil 1) met een diameter van 1 m
opgemerkt. De kuil was door de kraan aangesne-
den waardoor ze slechts 20 cm diep bewaard was.
In de losse grond naast de kuil werd een fragment
van een loper-maalsteen in kwartsiet gevonden.
De vulling had een witgrijs-gevlekte tot egaal-
bruine kleur met wat houtskool partikels. De
brokkelige ceramiekfragmenten zijn afkomstig
van diverse grote recipiënten en bevatten een opval-
lende magering van verbrande silex. Silexartefacten
ontbreken. Alhoewel een datering in de vroege-
of midden-Bronstijd ook tot de mogelijkheden
behoort zijn we geneigd om de kuil op basis van
de kenmerken van de ceramiek te situeren in een
Michelsbergcontext. Vergelijkbare ceramiek kwam,
in associatie met karakteristiek silexmateriaal van
de Michelsbergcultuur, te voorschijn in het nabu-
rige Wange9.
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2.2 IJZERTIJDSPOREN

2.2.1 Ten westen van de weg Dormaal -
Neerlanden

De uitgegraven sleuf bevatte in deze zone zeer
weinig sporen. Hier en daar werden wat kleine
scherven of een zeldzame silex of brok ijzer opge-
merkt in de gemengde laag onder de bouwlaag.
De meeste scherven schijnen thuis te horen in een
eerder late IJzertijdcontext. Op de top van de
helling, op een afstand van 380-390 m van de weg,
werden 8 vrij ondiepe paalgaten (13-19 en 21)
gecoupeerd. De onderlinge samenhang is door de
beperkte oppervlakte moeilijk te duiden. Ze bevat-
ten trouwens geen dateerbaar materiaal.

Op 294 m ten westen van de weg werden twee
kleine kuilen gevonden. Een ovale kuil (kuil 10)
met een maximale doormeter van 2 m en maxi-
maal bewaarde diepte van 85 cm bevatte een grijs-
bruine vulling met tamelijk veel houtskool en
brokken verbrande leem. Op 40 cm onder het
sleufniveau lagen 3 grote kwartsietstenen, moge-
lijk van een haardconstructie. Het eerder beperkt
aantal kleine ceramiekfragmenten dateren deze
structuur in de late IJzertijd. Een ondiepe kuil
er vlak naast (kuil 11) vertoonde een bruingrijze
vulling met tamelijk veel fragmenten van houts-
kool en verbrande leem. De zeldzame aardewerk-
scherven kunnen eveneens worden toegewezen aan
de IJzertijd.

2.2.2 Ten oosten van de weg

Een ronde kuil (kuil 2) met een diameter van
1,2 m was nog 35 cm diep bewaard (fig. 3). De
bruingrijze vulling bevatte tamelijk veel houtskool
en een paar kleine fragmentjes verbrand been.
Onderaan bevond zich een 5 cm dikke, compacte
laag met zwartverbrande graankorrels. De vorm
van de kuil en de bewaarde graankorrels wijzen op
een silo-structuur. In de vulling werden 2 frag-
menten van armbanden in een zachte steen aange-
troffen (fig. 4). De bewaringstoestand van beide
fragmenten is verschillend zodat moeilijk is uit te
maken of ze van dezelfde of van 2 gelijkende arm-
banden afkomstig zijn. De meest verzorgde
scherven zijn afkomstig van geschouderde potten
met konische hals (fig. 5), uitgevoerd in een fijn
gemagerde pasta met geglad oppervlak. Op diverse
plaatsen in de kuil vonden we sterk gefragmen-
teerde scherven van een lage kom met zacht
geknikte wand (fig. 5). Andere scherven zijn
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2 Algemeen plan van de onderzochte sporen te Neer-
landen-Panbrugge.
General plan of the archaeological features exca-
vated at Neerlanden-Panbrugge.



afkomstig van dikwandige potten met een forse
bodem. Typologisch kan de kuil in de Hallstatt tot
vroege La Tène-periode gesitueerd worden. Graan-
korrels uit deze silo werden ingeleverd voor een
14C-datering. Dit gaf het volgende resultaat: 2480
± 40 BP (UtC-90031) met 68.2 % confidence:
770 BC (1.00) – 520 BC; met 95.4 % confidence:
780 BC (1.00) – 410 BC. Volgens Mark Van
Strydonck van het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium vallen de monsters juist in een
grote wiggle, vandaar de grote onnauwkeurigheid.

De analyse van de graankorrels door Corrie
Bakels van de universiteit van Leiden leverde vol-
gend verslag op:
Kuil 2 is een ronde kuil met de voor onder-

grondse silo’s typische vorm. Het graan lag op de
bodem in een compacte laag van 5 cm dik. Voor
het onderzoek waren geen zeefprocedures nodig.
De samenstelling van een halve liter verkoolde
resten staat vermeld in bijgaande tabel (tabel 1).
Het is duidelijk dat er in de kuil meerrijïge bedekte
gerst (Hordeum vulgare) lag. Aan de korrels kleven
nog kafresten. De gerst lag er als behoorlijk zuiver
product. Een miniem aantal korrels van spelttarwe
(Triticum spelta) vertegenwoordigt het enige andere
cultuurgewas. Weliswaar vermeldt de tabel ook
haver (Avena sp.), maar bij gebrek aan determi-
neerbare kafresten van haver kan niet gezegd wor-
den of dit gekweekte of wilde haver is. Wij houden
het op wilde haver, een onkruid. De spelttarwe

bevindt zich tussen de gerst en stond mogelijk op
dezelfde akker. Het kan om een secundair opge-
schoten getuige van het vorige gewas op de akker
gaan. Er is dan spelt geteeld in het seizoen vóór de
gerst. Een andere mogelijkheid is dat de spelt op
het boerenerf tussen de gerst is geraakt.
Buiten de wilde haver zijn er andere onkrui-

den, waarbij een draviksoort, kleefkruid (Galium
aparine) en ringelwikke (Vicia hirsuta) overheer-
sen. De dravik behoort tot het dreps-type (Bromus
secalinus-type) waartoe drie draviksoorten beho-
ren, maar de dravik uit kuil 2 is aan de smalle
kant voor de naamgever dreps. Vandaar dat alleen
de andere twee, akkerdravik en zachte dravik
zijn genoemd. Gezien de context is akkerdravik
(Bromus arvensis) het meest waarschijnlijk. Alle
soorten kunnen als akkeronkruid aangemerkt
worden. In verhouding tot de graankorrels zijn er
maar weinig onkruidzaden. Ook zijn het soorten
die even hoog worden als gerst of in de halmen
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3 Plan en doorsnede van kuil 2.
Plan and section of pit nr. 2.

4 Fragmenten van armbanden in een zacht gesteente
uit kuil 2. Schaal 1:3.
Fragments of bracelets in a soft limestone from
pit nr. 2. Scale 1:3.

5 Voorbeelden van de ceramiek uit kuil 2. Schaal 1:3.
ome examples of the ceramic finds from pit nr. 2. Scale 1:3.



klimmen. Zij geraken gemakkelijk tussen de aren.
De conclusie is dat er op de bodem van de silo
een partij gerst lag die al aardig geschoond was.
Voor menselijke consumptie hoefde alleen nog het
kaf verwijderd te worden. Voor het brouwen van
bier, voor het benutten als hoogwaardig veevoer,
of voor gebruik als zaaigoed voor volgend jaar was
deze gerst zonder verdere bewerking geschikt.

Waardoor het graan verkoold is geraakt, is niet te
zeggen. Er wordt wel gezegd dat zulke lagen ont-
staan bij het uitbranden van de laatste resten om
de kuil schoon op te leveren voor hergebruik.
In dit geval is er dan wel erg veel achtergeble-
ven. Het graan was nog in goede conditie, niet
gekiemd of anderszins aangetast, zodat het ‘uit-
branden’ wellicht toch een te simpele verklaring is.
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Tabel 1:
De botanische macroresten uit de kuilen 2 en 7 (analyse door Corrie Bakels).
The botanical macro remains from pits 2 and 7 (analysis by Corrie Bakels).

kuil 2 7
onderin

volume monster, liters 0,5 1,5

Avena sp. 7 7 haver
Avena, kafnaald . 12
Hordeum vulgare > 10000 13 bedekte meerrijïge gerst
Hordeum aarspil, fragm. 2 .
Hordeum, kafnaald . 1
Triticum aestivum . 4000 broodtarwe
Triticum aestivum, aarspil, fragm. . 15
Triticum spelta 6 6000 spelttarwe
Triticum spelta, bases aartje 2 116
Triticum spelta/dicoccum . 17 spelttarwe/emmertarwe
Triticum, kafnaald . 49
Papaver somniferum . 1 maanzaad

Corylus avellana . 3 hazelnoot

Atriplex patula/prostrata . 6 uitstaande/spiesbladige melde
Bromus arvensis/hordeaceus 83 . akkerdravik/ zachte dravik
Bromus secalinus-type . 155 mogelijk dreps
Chenopodium album 1 4 melganzenvoet
Daucus carota . 1 peen
Fallopia convolvulus . 11 zwaluwtong
Galium aparine 132 . kleefkruid
Lapsana communis 1 1 akkerkool
Lolium sp., niet L. temulentum 3 15 raaigras
Medicago sp./Melilotus sp. 1 . rupsklaver/honingklaver
Papaver argemone . 2 ruige klaproos
Persicaria lapathifolia 2 1 duizendknoop
Phleum sp. . 1 doddegras
Picris sp. . 1 bitterkruid
Plantago lanceolata . 4 smalle weegbree
Poa sp., niet Poa annua . 4 beemdgras
Polygonum aviculare . 4 varkensgras
Rumex sp. 2 1 zuring
Stellaria graminea . 1 grasmuur
Thlaspi arvense . 1 witte krodde
Tripleurospermum maritimum . 8 kamille
Trifolium sp. . 5 klaver
Vicia hirsuta 36 22 ringelwikke
Vicia sp. 2 . wikke
Indeterminata 5 .

Sklerotia . 194



Silo’s uit de IJzertijd met een laag verkoold
graan op de bodem worden vaker aangetroffen, al
zijn zij niet algemeen. Bekend uit België zijn twee
silo’s uit Neerharen-Rekem10. In één daarvan lag
voornamelijk emmertarwe (Triticum dicoccum) en
in de andere een mengsel van emmer en gerst. Een
ander geval is gemeld uit Evergem-Ralingen, waar
voornamelijk eikels, gemengd met wat gierst en
andere granen, op de bodem lagen11. Voor silo’s
met een compacte laag zuivere gerst, zoals in Neer-
landen, zijn er parallellen in het departement Aisne,
Frankrijk12. Wat al deze silo’s gemeen hebben is
dat er een schoon product, met weinig onkruid,
op de bodem lag.

Een langwerpige zwartbruine vlek van 2,50 m
lengte en 1,25 m breedte (kuil 7) had een opmer-
kelijk profiel (fig. 6-7). Het grootste deel van de
vulling bestond uit een dik pakket oranjerode
verbrande leem dat op bepaalde plaatsen een zeer
compacte structuur had. Hiertussen werden tien-
tallen scherven gevonden van hoge en lage potten
en kommen met besmeten wanden, al of niet
voorzien van een enigszins geglad bovendeel en
met afgeronde of van vingerindrukken voorziene
randen (fig. 8). De onderste lagen waren dunner
en meer complex gestructureerd en bevatten geen
verbrande leem. Ze bevatten weinig archeologisch
materiaal maar twee lagen bestonden voor een
groot deel uit verbrande graankorrels en waren
gescheiden door een zanderige beige laag. Vermoe-
delijk is de vulling het resultaat van een brand van
een constructie met een lemen bovenstructuur die
ineen is gestort. Alhoewel de ceramiek bestaat uit
grotere en minder verzorgde recipiënten dient ook
hier een datering in de Hallstatt tot vroege La Tène-
periode naar voor geschoven te worden. Dit wordt
trouwens bevestigd door de 14C-datering van de
graankorrels die het volgende resultaat opleverde:
2475 ± 40 BP (UtC-90030) met 68.2 % confi-
dence: 770 BC (1.00) – 510 BC; met 95.4 % con-
fidence: 770 BC (1.00) – 410 BC. Ook deze mon-
sters vallen juist in een grote wiggle, vandaar de
grote onnauwkeurigheid13.

De analyse van de graanresten door Corrie
Bakels geeft volgend resultaat:
Kuil 7 is geïnterpreteerd als het restant van een

afgebrande constructie met lemen bovenstructuur.
Op de bodem van de ‘kuil’ lagen twee partijen
verkoold graan, gescheiden door een min of meer
steriel laagje beige, zanderige, grond. Een monster
uit de onderste laag is geheel door ons geanaly-
seerd (tabel 1). Een scan van de bovenste laag liet
zien dat dit identiek materiaal was. De grond is
uitgezeefd met een set zeven waarbij de kleinste
maaswijdte 0,25 mm bedroeg.
Het verkoolde graan is een mengsel van spelt-

tarwe (Triticum spelta) en broodtarwe (Triticum
aestivum). Verder zijn er enkele korrels van meer-
rijïge bedekte gerst (Hordeum vulgare) aanwezig.
Er zijn niet alleen korrels, maar ook kafresten en

zelfs kafnaalden van deze graansoorten gevonden.
We nemen aan dat het graan met kafnaalden en al,
dus volledig ongedorst, verkoold raakte. Het geringe
aantal kafresten kan te wijten zijn aan het feit
dat kaf bij brand snel tot as vergaat. Inderdaad zat
er in de beige, zanderige matrix een component as.
Behalve het graan zat er in het monster één

maanzaadje (Papaver somniferum). De haver
(Avena sp.) kan wilde haver geweest zijn. Restjes
hazelnootschaal (Corylus avellana) en een reeks
wilde kruiden completeren de lijst. Veel van de
kruiden zijn akkeronkruiden. Een dravik van het
Bromus secalinus-type domineert. Hier gaat het
mogelijk wèl om dreps (Bromus secalinus). Ringel-
wikke (Vicia hirsuta) volgt. Niettemin zijn er ook
soorten die eerder in graslanden thuishoren, zoals
wilde peen (Daucus carota), raaigras (Lolium sp.,
die hier zeker geen dolik betreft), beemdgras (Poa
sp.), bitterkruid (Picris sp.), grasmuur (Stellaria
graminea) en klaver (Trifolium sp.). Het is natuur-
lijk mogelijk dat de akkers, waarop de graansoor-
ten geteeld werden, erg vergrast waren. Aanneme-
lijker is het echter dat er veevoer verbrand raakte.
De sklerotia van een schimmelsoort horen bij één
van de grassoorten. Zij ontwikkelen zich op de
bloeiende plant en zijn dus niet ontstaan tijdens
de opslag.
Het monster is een mengsel van verschillende

producten. Het is namelijk zelfs niet aannemelijk
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mondelinge mededeling.

M. LODEWIJCKX, L. OPSTEYN, I. ROOVERS, K. VANBRABANT, C. BAKELS & F. KUMPS

6 Kuil 7.
Pit nr. 7.
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7 Plan en doorsnede van kuil 7.
Plan and section of pit nr. 7.

8 Voorbeelden van de ceramiek uit kuil 7. Schaal 1:3.
Some examples of the ceramic finds from pit nr. 7. Scale 1:3.



dat de spelttarwe en de broodtarwe van een
gemengde verbouw op één akker kwamen. Spelt-
tarwe is een zogenaamde bedekte tarwe die een
andere verwerkingsproces moet ondergaan dan
broodtarwe vóór er meel gemalen kan worden.
Het is dus heel onpractisch om ze vóór het dorsen
vermengd te hebben. De verbrande partij produc-
ten bevat dus tenminste twee soorten ongedorst
graan en hooi, en mogelijk ook nog restjes gerst,
maanzaad en hazelnoten. De verklaring van dit
alles kan het beste gezocht in een afgebrande voor-
raadschuur of huis met graanzolder. In die schuur
lagen dan meerdere partijen agrarische producten,
deels nog ongedorst.

In de onmiddellijke nabijheid van kuil 7 wer-
den 4 paalgaten (4, 8, 9, 31) onderzocht. Ze had-
den een doormeter van 60 tot 80 cm en waren
nog tot op een diepte van 40 cm onder het sleuf-
oppervlak bewaard. Omwille van de beperkte
oppervlakte kon er geen samenhangende structuur
worden vastgesteld. De grijsbruine vulling bevatte
enkele kleine scherfjes die een datering in de vroege
IJzertijd waarschijnlijk maken. Een langgerekt
maar ondiep (ca 20 cm) spoor dateert mogelijk uit
dezelfde periode.

2.3 ROMEINSE RESTEN

Op 28 m ten oosten van de weg werden enkele
scherven van Romeinse kruikwaar aangetroffen
(punt 3). Ze werden gevonden op het sleufopper-
vlak en bevonden zich aldus aan de basis van de
menglaag (oud colluvium) die zich situeert tussen
de huidige bouwlaag en de ongestoorde grond.
Er kon nog een vage verkleuring waargenomen
worden in de nabijheid van de scherven zonder
dat een duidelijke structuur kon worden afgelijnd.

2.4 MIDDELEEUWSE SPOREN

De meeste middeleeuwse sporen bevinden zich
in een zone van 95 tot 125 ten oosten van de weg.
Deze zone ligt feitelijk reeds de alluviale vlakte van
de Molenbeek, meer bepaald tussen het aarden
pad dat zich situeert op de rand van het laagterras
en de Molenbeek zelf. Het terrein wordt momen-
teel ingenomen door weiden.

Hier werd een groot aantal paalgaten aange-
troffen, geïsoleerd of enigszins gegroepeerd. Acht
paalgaten staan blijkbaar in twee uit elkaar wij-
kende rijen (49, 51, 50, 41 en 52, 40, 45, 48). De
beperkte breedte van de opgraving laat niet toe
hun relatie in een ruimer verband te plaatsen.
Andere paalgaten in de omgeving (27, 39, 42 en
44) zijn nog moeilijker met een constructie in ver-
band te brengen. Alle paalgaten zijn duidelijk
afgelijnd, hebben een ronde, lichtovale of vier-
kante doorsnede en een egale donkergrijze tot

grijsbruine vulling. Ze reiken slechts 10 tot 35 cm
onder het huidig sleufoppervlak. De meesten
bevatten kleine scherven van Andenneceramiek,
ondermeer met de karakteristieke lensvormige
bodems, soms met standvinnen.

In de direkte omgeving werden ook nog 6
kuilen opgegraven (kuilen 33, 46, 54, 60, 62, 43).
Ze hebben een ovale of onregelmatige vorm en
een donkergrijze tot grijsbruine vulling. Ze zijn
meestal dieper en onregelmatiger dan de paalgaten
en bevatten slechts weinig archeologisch materiaal.
Naast wat fragmenten van Romeinse dakpannen
bestaat het archeologisch materiaal vooral uit
karakteristieke scherven van Andenneceramiek en
vroeg rood aardewerk met spaarzame glazuur.
De functie van deze kuilen en hun relatie tot de
paalgaten is onduidelijk.

Op 160 m ten oosten van de weg en op 27 m
ten westen van de Molenbeek werd een recht-
hoekige vlek van 2,6 m op 1,6 m (vlek 65) onder-
zocht die juist juist onder de teeltlaag te voorschijn
kwam (fig. 9). In de noordwestelijke hoek was er
een smalle uitbreiding naar het westen van 1,5 m
op 0,5 m. De vullling bestond uit een zeer com-
pacte massa verbrande leem die op sommige plaat-
sen steenhard was. Hier en daar bevonden zich
grote fragmenten of ‘platen’ verbrande leem in de
vulling. Heel wat brokken vertoonden sporen van
organische magering. Enkele scherven van rood
aardewerk met paars glazuur werden aangetroffen.
Onderaan bevond zich een dikke, zwarte en erg
compacte laag met houtskool. Juist onder deze
zwarte laag werd een volledig kruikje in rood
aardewerk aangetroffen (fig. 10). De grote brok-
ken verbrande leem met duidelijke sporen van
organische magering duiden op een bovenbouw
die door brand vernield is. Of het hier gaat om
een kelder met trappenhuis, een oven met lucht-
kanaal in één van de hoeken of een andere soort
constructie is helemaal niet duidelijk. Op basis
van het ceramiekensemble stellen we een datering
in de tweede helft van de 13de eeuw voor.

Vermelden we dat we in de donkere onder-
grond van de alluviale vlakte twee donkergrijze
stroken van ongeveer 15 m breedte, parallel met
de Molenbeek, opmerkten. Aan de oppervlakte
lagen middeleeuwse scherven w.o. Andenne-
ceramiek en grijs aardewerk. Met behulp van een
boor werd vastgesteld dat de ondergrond bestond
uit een zware, klei-achtige en vrij natte vulling.
Blijkbaar gaat het hier om grachten of secundaire
lopen van de Molenbeek die zorgden voor de goede
afwatering van de alluviale vlakte.

Tenslotte dienen we nog een rechthoekige kuil
(kuil 5) van 1,5 m op 1 m te vermelden (fig. 11).
Ze is gelegen op slechts 25 m van de weg af en
kwam te voorschijn bij het trekken van een kleine
bijkomende proefsleuf. Langs de rand was een
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duidelijk afgetekende rode band zichtbaar maar in
profiel was de kuil nog maar een twaalftal cm diep
bewaard. De vulling bestond grotendeels uit oran-
jeroodverbrande leem waarin enkele grote vlekken
houtskool voorkwamen. In het centrum bevond
zich een grijsbruine vlek die enkel houtskoolparti-
kels bevatte. Er werd geen archeologisch materiaal
aangetroffen. Omwille van de regelmatige vorm
vermelden we deze kuil bij de middeleeuwse spo-
ren. Mogelijk gaat het eveneens om een construc-
tie in hout en leem die door brand werd vernield.

3 Besluit

De opgravingen te Neerlanden-Panbrugge die-
nen, zoals de rest van het onderzoek langs de
Distrigasleiding, beschouwd te worden als nood-
opgravingen (fig. 12). Een aantal sporen en struc-
turen kon worden onderzocht zonder dat het
geheel van de nederzetting kon worden vrijgelegd.
Dankzij de tussenkomst van het I.A.P. (nu VIOE)
en de welwillendheid van Distrigas, kon echter
voldoende tijd voor het onderzoek worden uitge-
trokken. Ook voor de verwerking van de resulta-
ten was er voldoende tijd voorhanden.

Opmerkelijk is de vondst van een nederzetting
uit de vroege IJzertijd. De structuur van de neder-
zetting blijft voorlopig onbekend maar het archeo-
logisch materiaal is goed bewaard. De analyse van
de graanresten uit de beide kuilen (kuilen 2 en 7)
door Corrie Bakels heeft spectaculaire resultaten
opgeleverd. De in de kuilen 2 en 7 aanwezige
graansoorten zijn in de IJzertijd gebruikelijke
soorten, mits er gekeken wordt naar nederzettin-
gen op loess. Op zandgronden wordt broodtarwe
niet of nauwelijks aangetroffen. Maanzaad is daar-
entegen zeldzaam in de vondstberichten. Dit kan
te maken hebben met het geringe formaat van de
zaden. In het Rijnland komt het gewas echter in
de La Tène-periode voor14.

Het onderzoek te Neerlanden heeft niet de ver-
hoopte laat-Romeinse aanwezigheid aangetoond.
De grachten die vorige eeuw werden aangesneden
blijken zich buiten het tracé van de aardgasleiding
te situeren. Wel wordt de Romeinse aanwezigheid
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9 Plan en doorsnede van kuil 65.
Plan and section of pit nr. 65.

10 Een kruikje in rood aardewerk uit kuil 65. Schaal 1:3.
A small red clay jug from pit nr. 65. Scale 1:3.



op de site bevestigd door de aanwezigheid van wat
scherven en fragmenten van Romeinse dakpannen
die ook over verschillende velden in de omgeving
verspreid liggen.

De middeleeuwse structuren zijn kort aan de
Molenbeek gelegen. Mogelijk gaat het om een
uitloper van het dorp Panbrugge dat traditioneel
wat meer noordelijk wordt gesitueerd maar waar-
van tot op heden geen concrete sporen zijn aange-
troffen. Alhoewel de vulling en het vondstenmate-
riaal grotendeels éénvormig is, is de structuur van
de nederzetting nog volledig onklaar. Ook de
functie van de kuilen kon niet éénduidig worden
bepaald. Op basis van de ceramiek kan de neder-
zetting in de tweede helft van de 13de eeuw geda-
teerd worden.

Vergelijkbaar materiaal hebben we in de afge-
lopen jaren op diverse plaatsen in de regio aange-
troffen. Telkens gaat het om eerder monumentale
sporen in associatie met Andenneceramiek en
vroeg rood aardewerk, nl. te Overhespen15, Wange16

en Orsmaal-Gussenhoven17, allen gelegen langs de
Kleine Gete. Mogelijk staat het verlaten(?) van
deze sites in verband met de stichting en de pro-
motie van de stad Zoutleeuw door de graven
van Leuven en later de hertogen van Brabant, als
grensstad en fortificatie tegen de prinsbisschop
van Luik. Leeuw, het latere Zoutleeuw, is stroom-
afwaarts van de Kleine Gete gelegen en kende op
het einde van de 13de en het begin van de 14de

eeuw een spectaculaire groei als één van de offici-
ële steden van het Hertogdom Brabant18. Mogelijk
is de bevolking weggetrokken uit de landelijke
nederzettingen in de omgeving en heeft ze haar
geluk gezocht in de veelbelovende handelsstad die
Zoutleeuw later zou worden.

4 Dankwoord

Met dank aan Werner Wouters van de Afd.
Monumenten & Landschappen (ex-I.A.P.) voor
de samenwerking, Mark Van Strydonck voor de
14C-dateringen, Eliane Mahy voor het tekenwerk,
Chris Peleman voor de ceramiekbehandeling en de
studenten archeologie voor de gewaardeerde hulp
op het terrein.

An early Iron Age settlement and medieval
features at Landen/Neerlanden-Panbrugge
(Prov. of Flemish Brabant)

The archaeological research at Neerlanden-Pan-
brugge was carried out by scholars and students of
the Dept. of Archaeology and Art History from the
University of Leuven (K.U.Leuven), in cooperation
with the IAP (now VIOE). The analysis of the
macro remains was undertaked by Dr. Corrie
Bakels of the University of Leiden (The Nether-
lands).

The archaeological features in this area were
mainly limited to the valley floor of the local rivulet
or stream, the Molenbeek. Apart from a small pit
(pit 1), apparently belonging to the Michelsberg
Culture, several pits (2 and 7) and postholes (4, 8,
9 and 31) from the late Bronze or Early Iron Age
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12 De werkomstandigheden.
The working conditions.

11 Plan en doorsnede van kuil 5.
Plan and section of pit nr. 5.



came to light. A cylindrical pit (pit 2) with a diam-
eter of 1.2 m probably served as a silo. It contained
a 5 cm-thick layer of carbonised grain at its base
(analysis by Dr. Corrie Bakels). The fill also
included burnt bone fragments and two fragments
of one or two bracelets of comparable type made
from a soft stone (limestone). Sherds of different
types of pots were found from which a shallow
bowl and a shouldered beaker could be recon-
structed. Radiocarbon dating of the carbonised
grain furnished a date of 2480 ± 40 BP (UtC-
90031). A dark-coloured pit (pit 7, 2.5 m x 1.25 m)
contained a thick layer of burnt loam and numer-
ous sherds of pots with a coarsened exterior and
polished shoulder and rim. Two layers at the bot-
tom level included carbonised grain (analysis by Dr.
Corrie Bakels), which produced a 14C-date of 2475
± 40 BP (UtC-90030). The analysis of the grain
from the two pits yielded remarkable results. A pit
shaped like a silo (pit 2) contained a thick layer of
carbonised hulled barley at the bottom. Although
some spelt wheat was mixed through, the grain was

more or less free of weed seeds. The other pit (pit 7)
held a mixture of spelt wheat and bread wheat,
mixed with the remnants of field weeds and grass-
land plants. It also produced an opium poppy seed
and fragments of hazelnut shell. This find may rep-
resent the remnants of foods, crops and hay stacked
in a structure that burned down. The grains found
represent crops that are common for Iron Age con-
texts on loess soils.

Roman finds were scarce within the excavation
trenches but medieval occupation was prominent
close to the river. A large number of postholes and
waste pits indicated the presence of several
dwellings, although their structure and dimensions
are not known due to the limited extent of the
excavation trenches. Red and white clay (Andenne)
pottery associated with these pits dates to the first
half of the 13th century. These remains are assumed
to be a part of the deserted medieval village of Pan-
brugge, that according to historic sources, was once
located in this area.
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1 Lokalisatie van de site te Rullen.
Location of the site at Rullen.

1 Inleiding

In 1998 werd tijdens de werken van Distrigas de
prehistorische vindplaats van Rullen aangesneden
(fig. 1). Eén van ons (I.M.), verantwoordelijk voor
het archeologisch onderzoek op het traject tussen
Juprelle en de grens met Duitsland, stootte er op

verschillende concentraties van artefacten. Aangezien
de site van Rullen gelegen is in het Vlaamse lands-
gedeelte, bracht zij het Instituut voor het Archeo-
logisch Patrimonium op de hoogte van de vondst.
De firma Distrigas gaf gedurende enkele dagen uit-
stel van de werken om de vindplaats te onderzoe-
ken4. Dit neemt evenwel niet weg dat de tijd ruim
onvoldoende was om de site op een grondige manier
te onderzoeken. Sommige structuren konden dan
ook slechts rudimentair – soms té rudimentair –
onderzocht worden. Toch stelde deze kortstondige
opgraving ons, voor het eerst sinds archeologische
opgravingen plaatsvonden in Rullen, in staat een
beeld van de silexexploitatie te schetsen5.

2 Geomorfologie

De site ligt vlak bij het gehucht Rullen, op
ongeveer twee kilometer ten zuiden van het
centrum van Sint-Pieters-Voeren. De ondergrond
van het gebied bestaat uit krijt van het Boven
Maastrichtiaan, rijk aan vuursteen, bedekt door een
eluviale ophoping van silex knollen, zelf bedekt
door Oligocene fijne zanden6. Tengevolge van de
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1 Katholieke Universiteit Leuven, Eenheid Prehistorische
Archeologie, Redingenstraat 16, 3000 Leuven.
2 Plantenstraat 38, 3500 Hasselt.
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straat 15, 3700 Tongeren.
4 Chow 2000; Creemers et al. 1998, 1999.
5 Het onderzoek ter plaatse werd geleid door Isabelle
Masson-Loodts (Distrigas) en Guido Creemers (Provinciaal
Gallo-Romeins Museum Tongeren en het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium), aangevuld door tijdelijk ver-
schillende archeologen en handlangers van het Instituut voor
het Archeologisch Patrimonium, en verschillende vrijetijds-
archeologen. Ook E. Meijs hielp mee, waarvoor onze dank.
6 Albers & Felder 1980.
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talrijke oplossingsverschijnselen in het Krijt is het
reliëf van deze eenheden erg onregelmatig. Ook
tengevolge van hellingsprocessen is het eluvium
vaak vermengd geworden met Oligocene zanden.
Het geheel is afgevlakt door een discontinue laag
van Laat Pleistocene leem. De droge valleien die
het gebied draineren naar de Voervallei versnijden
deze laagopvolging, waardoor de eluviale ophoping
van silexknollen vaak dagzoomt. De bodem die
zich ontwikkeld heeft op de hellingen wordt op de
bodemkaart als Gba (stenige leemgronden met
textuur B horizont) beschreven. Uitgaande van deze
geologische en geomorfologische situatie is het te
verwachten dat het silexeluvium voornamelijk
bereikbaar is op de hellingen van het krijtplateau en
van de droge dalen. De site van Rullen is inder-
daad precies op een dergelijke plaats gelegen.
De vindplaats wordt inderdaad doorsneden door
een droge vallei die verder loopt naar het noord-
westen, in de richting van de Voer.

3 Historiek van het onderzoek

Het was sinds lang bekend dat de Voerstreek in
de prehistorie bezocht werd voor het ontginnen van
vuursteenknollen. De eerste site in Rullen werd in
1893 ontdekt door De Puydt7. Hij kwam tot het
besluit dat de prehistorische mens hier op zoek was
geweest naar vuursteenknollen, maar dat er geen
ondergrondse mijnbouw nodig was om de knollen te
exploiteren8. Structuren van ontginningsactiviteiten
werden niet aangetroffen. De site was gekenmerkt
door de aanwezigheid van vuurstenen klingen en
ongepolijste bijlen met talrijke halffabrikaten. Er
werden ook gepolijste bijlen in vuursteen, en in
hardsteen van vreemde herkomst aangetroffen.

Later ontdekten Hamal-Nandrin, Servais en
Fraipont9 een tweede site te Rullen die Rullen-Haut
werd genoemd om ze te onderscheiden van de vind-
plaats van De Puydt die als Rullen-Bas (fig. 2) werd
aangeduid10. Ook hier werden in de buurt van het
lithisch materiaal geen exploitatieplaatsen gevonden.
Deze site wordt gekenmerkt door de productie van
afslagen. Klingen zijn zeldzaam en vaak onverzorgd.
De ongepolijste bijlen die werden aangetroffen,
hebben een rudimentair karakter. Afslagbijlen zijn
aanwezig. Polijsting is volledig onbestaand.

Vanaf 1974 heeft Florkin11 zich toegelegd op
een systematische studie van Rullen-Bas en zijn
omgeving. Hij ondernam er een opgraving van
42 m2, waarin een aantal debitageateliers worden
aangetroffen. De productie bestaat uit klingen en
afslagen. De aangetroffen werktuigen werden op
afslagen aangemaakt. Om die reden vermoedt
Florkin dat de afslagen gemaakt werden voor eigen
gebruik op de mijnsite en dat de klingen bedoeld
waren om uitgevoerd te worden naar woonplaatsen.

Vanaf 1987 organiseerde de Société Liégeoise
de Recherche Préhistorique opgravingen op de site
van Rullen-Haut12. Het opgravingterrein nam een
oppervlakte in beslag van 38 m2 en was gelegen op

een terras tegen de helling van de droge vallei van
de Voer (fig. 2).

Bij de verschillende opgravingcampagnes zijn
in die tijd geen structuren van vuursteenextractie
aangetroffen maar enkel debitageateliers. Zowel te
Rullen-Haut als te Rullen-Bas kwamen er bij de
verschillende opgravingen scherven van ruwe cera-
miek te voorschijn. De scherven laten niet toe vol-
ledige profielen te reconstrueren. De ceramiek is
vaak gemagerd met vuursteen, kwarts, chamotte en
houtskool. Zij kon tot op heden aan geen enkele
gekende culturele groep worden toegeschreven. De
door Florkin gepubliceerde scherven sluiten veelal
aan bij een bezetting uit de Metaaltijden.

Met betrekking tot de juiste plaatsing van ‘Bas’
en ‘Haut’ was er heel wat verwarring. J. Denoël13

heeft gepoogd hieromtrent wat klaarheid te schep-
pen. Hij meende ook een aantal structuren te
kunnen herkennen op luchtfoto’s. Wij volgen hem
in de plaatsing van Haut en Bas (fig. 2). Overigens
blijken de talrijke prospecties en opgravingen aan
te tonen dat het gebied ook intensief werd gebruikt
gedurende de IJzertijd.

4 De opgraving

Van de 34 m brede sleuf (fig. 2) die werd gegra-
ven voor de aanleg van de gasleiding, was slechts
een breedte van 15 m beschikbaar voor archeolo-
gisch onderzoek. In deze sleuf was de bouwvoor
mechanisch verwijderd. Door het verwijderen van
de bouwvoor kwamen een aantal structuren te
voorschijn, genummerd van 1 tot 16. Hun plaat-
sing wordt aangegeven op een topografisch profiel
(fig. 3). De positie van de verschillende structuren
werd bepaald aan de hand van de afstand in meter
(fig. 3) west van de kruising van de Peerdsweg met
de gasleiding (kruis op fig. 2).

Na het registreren en inzamelen van alle vond-
sten die aan de oppervlakte zichtbaar waren, werd
de eigenlijke sleuf voor de gasleiding (de zoge-
naamde C-sleuf ) gegraven op 6 m van de noorde-
lijke en 9 m van de zuidelijke sleufrand. Op die
manier kreeg men ook een beeld van de stratigra-
fische opbouw van de site (fig. 4). Volgende strata
konden geobserveerd worden:

1 - oranje Oligocene zanden
2 - wit-gele Oligocene zanden
3 - bruine leem, rijk aan vuursteenknollen
4 - Oligocene zanden, rijk aan vuursteenknollen
5 - bruine leem
6 - donker bruine leem
7 - extractiekuil opgevuld met leem en zand
8 - verstoring
9 - colluvium

Dit profiel geeft een goed beeld van de complexe
stratigrafische opbouw van het gebied. Op vele
plaatsen, voornamelijk in de lagere delen van de val-
lei, dagzoomt (colluviaal) leem, waarin bovenaan,
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omwille van het verwijderen van de bouwvoor, enkel
nog resten van de bodemhorizonten werden aange-
troffen. Deze leem dekt al dan niet verplaatste
Oligocene zanden af. Soms zijn deze zanden rijk aan
eluviale vuursteenknollen, waarvan de kwaliteit sterk
van plaats tot plaats wisselt. Op enkele plaatsen was
de onderkant van archeologische structuren zichtbaar.

5 Structuren

Onder de bouwvoor kwamen er in de opgra-
vingsleuf talrijke concentraties van vuursteenknollen
en van artefacten te voorschijn. Deze concentraties
hebben aanleiding gegeven tot het openleggen van

een aantal structuren, waarvan sommige konden
opgegraven worden, maar waarvan andere slechts
vluchtig konden onderzocht worden. De structuren
worden beschreven in hun voorkomen van West
naar Oost.

5.1 STRUCTUUR 1

Van 262W (dit is op 262 m west van gaslei-
dingpaal PK 23) tot 291W bevond er zich een
concentratie van lithisch materiaal, gelegen op het
plateau ten westen van de droge vallei. Het is een
grote 29 m lange rechthoekige oppervlakte bezaaid
met silexknollen die door vorstverwering van heel

315

Neolithische vuursteenontginning op de site van Rullen-Voeren

2 Ligging van de site van Rullen met de aanduiding van het verloop van de gasleiding (donkere band). De kruising
tussen de Peerdsweg en de gasleidingsleuf is het aanvangspunt van de meetafstanden van de opgraving. Enkel het
lichtgrijze deel leverde herkenbare concentraties en sporen op en kon onderzocht worden.
Location of the site at Rullen with indication of the trajectory of the gas pipeline (dark border). Distances
in the excavated area were measured from the point where the ‘Peerdsweg’ and the trench of the pipeline
are intersecting. Only the light grey part delivered recognisable traces and flint scatters and was subjected
to further examination.

3 Topografisch profiel van de gasleidingsleuf in het gearceerde deel van fig. 2.
Topographical profile of the trench of the pipeline in the hatched part on fig. 2.



slechte kwaliteit zijn. Binnen deze zone zijn twee
kuilen gevonden van recente datum. Waarschijn-
lijk zijn het sporen van archeologisch onderzoek uit
het begin van deze eeuw. Deze structuur werd niet
verder onderzocht.

5.2 STRUCTUUR 2

Op 260W werd een kuil aangesneden die slechts
1,7 m diep is en de vorm had van een onregelmatige
trechter met een diameter aan de opening van onge-
veer 5,2 m (fig. 5). Zij werd aangesneden in het
noordprofiel van de sleuf voor de aanleg van de
gasleiding zelf, zodat we er kunnen van uitgaan dat
het centrum van de kuil oorspronkelijk dieper was.
De kuil is uitgediept tot in een geel zand met spo-
radisch wat leem en wit zand en vuursteenblokken
van zeer goede kwaliteit. Hoger werd zand en leem
versneden waarin talrijke vuursteenblokken van
goede kwaliteit voorkomen. In de kuilvulling bevond
zich centraal een concentratie van artefacten.

Deze situatie toont aan dat de prehistorische
mens ook op zoek was naar vuursteenknollen in
sedimenten die reeds duidelijk verplaatst waren
door hellingsprocessen zoals hier het geval is met
het geel Oligocene zand dat reeds vermengd was
met Pleistocene leem (laag 1).

5.3 STRUCTUUR 3

In de nabijheid van deze kuil, op 250W, kwam
onder de bouwvoor een concentratie van artefacten
te voorschijn. Hier werd op het afgegraven oppervlak
een systematische inzameling van artefacten gedaan
over een oppervlakte van 15 op 13 m (fig. 6). Er
kwam een onregelmatige concentratie voor van debi-
tageafval. Het is best mogelijk dat deze artefactcon-
centratie samen hoort met de hoger beschreven kuil.

In deze concentratie stelt men een dominantie
van klingdebitage vast: 10 van de 16 achtergelaten
kernen dragen duidelijk de negatieven van gedebi-
teerde klingen. De vorm van deze kernen is alge-
meen prismatisch of piramidaal (fig. 7). Drie prisma-
tische afslagkernen zou men ook kunnen definiëren
als mislukte klingkernen op basis van hun vorm en
van de regelmatige, parallelle debitagevolgorde die
kenmerkend is voor klingdebitage (fig. 7). De grote
hoeveelheid kernflanken, tabletten en gebroken
klingen bevestigt de dominante klingproductie.
Tenslotte signaleren we de aanwezigheid van micro-
klingen die kunnen verwijzen naar een mesolithische
traditie. Het is echter waarschijnlijker dat dit louter
toevallige producten zijn van het debitageproces.

Het onderzoek met een metalografisch micro-
scoop onder sterke vergroting14 op een primair
kerntablet van deze concentratie heeft uitgewezen
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4 Verloop vanWest naar Oost van het Noord-profiel dat kon opgetekend worden in de uitgraving waarin de buizen
werden aangebracht (zogenaamde C-sleuf ). Legende zie tekst.
East-West section of the Northern profile of the pipeline trench (so-called C-trench).



dat er micromorfologische striae aanwezig zijn die
kenmerkend zijn voor het contact met een benen
voorwerp. Deze striae lopen verder op de slagbult-
negatieven van de debitagetafel. Ze duiden op het
gebruik van indirecte percussie met een benen
‘punch’ voor de debitage van de klingen.

5.4 STRUCTUUR 4

Op 196W werd een artefactconcentratie aan-
getroffen die als een driehoekige vorm vanuit de
noordelijke sleufrand te voorschijn kwam. Deze
concentratie loopt dus zeer waarschijnlijk door in
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5 Profiel van de kuil van structuur 2. 1: geel en wit zand met leem; 2: wit zand met vuursteenknollen; 3: leem
met vuursteenknollen; 4: Colluviale zandige leem; 5: B-horizont van de bodem met talrijke artefacten; 6: opvul-
ling van de kuil met leem en houtskoolfragmenten.
Profile of the ditch of structure 2. 1: yellow and white sand with loam; 2: white sand with flint cobbles;
3: loam with flint cobbles; 4: colluvial sandy loam; 5: B-horizon of the soil with numerous artefacts;
6: filling of the ditch with loam and charcoal fragments.

6 Dichtheid van de artefacten in het ingezameld deel van structuur 3.
Artefact density in the excavated part of structure 3.
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7 Lithisch materiaal van structuur 3. Schaal 2:3.
Lithic artefacts of structure 3. Scale 2:3.



het Noorden. In deze structuur werd een opper-
vlakte van 11 m op 9 m systematisch ingezameld
(fig. 8). Blijkbaar gaat het hier om twee discrete
concentraties. Het ingezamelde lithisch materiaal
omvat hoofdzakelijk debitageafval. De concentratie
kan beschouwd worden als een debitage atelier dat
naar alle waarschijnlijkheid samen hoort met de
exploitatiekuil van structuur 5.

In tegenstelling tot structuur 3, zijn de negen
hier opgegraven kernen producten van een afslag-
debitage (fig. 9). Er zijn weinig tabletten en flanken
gerecupereerd en men heeft geen enkele kernrand-
kling gevonden. De aanwezigheid van een dertig-
tal klingen kan betekenen dat de kernen in een
vroeger stadium als klingkernen werden gebruikt.
Het is bovendien niet eenvoudig een onderscheid
te maken tussen afslagen en mislukte klingen.
We merken op dat een kern ook als klopper werd
gebruikt. Tussen het debitageafval werd ook een
halffabrikate bijl gevonden die wijst op een productie
van bijlen op deze site.

5.5 STRUCTUUR 5

De spreiding van artefacten op 177W liet
vermoeden dat er hier een exploitatiekuil kon voor-
handen zijn. Machinaal werd er een noordwest-
zuidoost zes meter lange zoeksleuf getrokken en in
het profiel werd een kuil aangetroffen. Bij het aan-
leggen van de zoeksleuf kon vastgesteld worden dat
de wanden van de sleuf niet erg stabiel waren en
dat je dus moet rekenen met betrekkelijk schuine
wanden. Dit laat veronderstellen dat de kuil aan de
oppervlakte ongetwijfeld groot moet geweest zijn.
De lay-out van de kuil werd evenwel niet verder
onderzocht.

Het zuidoost profiel (fig. 10) maakt duidelijk dat
Oligocene zanden (5), rijk aan vuursteenknollen,
zich dicht bij de oppervlakte bevinden. Dit is blijk-
baar de aanleiding geweest voor het maken van een
kuil tot een diepte van 3,7 m, waarbij vanaf 3 m
talrijke vuursteenknollen (8) werden aangetroffen.
Het profiel heeft slechts een klein deeltje (7) aan-
gesneden van de exploitatie die zich wellicht in
oostelijke richting uitstrekt. Op deze plaats (7)
waren de meeste knollen reeds weggenomen en ver-
vangen door lenzen leem en zand. In deze vulling
kon wat houtskool ingezameld worden. Deze
houtskool mag ongetwijfeld als contemporain aan
de exploitatie beschouwd worden.

Het resultaat van een 14C datering van de houts-
kool is als volgt: 4580 ± 40 BP (IRPA-1273). De
kuil diende dus naar alle waarschijnlijkheid voor de
extractie van de vuursteenknollen die hier over een
dikte van minstens 80 cm voorkomen. Na de extrac-
tie werd de kuil wellicht snel opgevuld met geel en
bruin zand (6), geel zand en houtskoolrijke leem (4).
Laag 3 is een loopoppervlak waarop debitageresten
voorkomen. De aanwezigheid van houtskool wijst
op vuur dat in de buurt werd gebruikt.

Iets ten Oosten van structuur 4, op 170W, werd
een andere kuil met een diepte van 0.8 m aangetrof-
fen. Hierin werd wat debitageafval aangetroffen.

5.6 STRUCTUUR 6

Op 107W, werd een artefactconcentratie aange-
sneden. De concentratie is niet duidelijk afgebakend.
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8 Dichtheid van de artefacten in het ingezameld deel van structuur 4, legende zoals in
figuur 6.
Artefact density in the excavated part of structure 4. Legend: see figure 6.

9 Artefacten uit de structuur 4. Schaal 2:3.
Artefacts from structure 4. Scale 2:3.



Een groot aantal artefacten uit een zone van 4 op
2 m werd ingezameld. Ook in dit debitageatelier
treft men vooral afslagen aan. Waarschijnlijk zijn
deze afslagen evenwel het afvalmateriaal van een
bijlproductie. Hier werden dan ook vier halffabri-
kate bijlen met een lengte van ongeveer 13 cm aan-
getroffen. Drie klingkernen werden aangetroffen.
De aanwezigheid van slechts twee tabletten, twee
flanken en vier kernrandklingen bevestigt de
geringe klingproductie van dit atelier. Opmerkelijk
is het voorkomen van een kern voor afslagen en
enkele afslagen en klingen uit Lousbergvuursteen.

5.7 STRUCTUUR 7

Op 107W werd in het noordelijk gedeelte van
de gasleidingsleuf een kuil aangesneden waarvan
het profiel kon opgetekend worden (fig. 11).

De kuil heeft schuin oplopende wanden. De
kuil werd gegraven doorheen een bruine colluviale
leem (1), vermengd met kleine vuursteenknollen.
De opvulling van de kuil bestaat uit leem (2-5).
Laag 6 is een houtskoolrijk niveau waarin een aan-
tal afslagen, verbrand vuursteen en ook ceramiek-
scherven werden aangetroffen. Zij is afgedekt door
de resten van de Holocene bodem met sporen van
faunaturbatie (8).

Blijkbaar heeft deze kuil geen concentratie van
goede kwaliteit vuursteenknollen aangesneden.
Waarschijnlijk heeft deze kuil niet geleid tot exploi-
tatie, wellicht omdat ze niet op een goede plaats
was aangelegd.

Onder de ceramiek is er een groep van een 45-
tal scherven die aan de binnenzijde zwartbakkend
zijn. Het overgrote deel van de scherven is glad-
wandig; een 9-tal scherven zijn ruw besmeten. Het
grootste gedeelte van deze scherven is lichtbruin tot
oranje-achtig, een 15-tal scherven zijn eerder
donkerbruin. De meeste scherven zijn gemagerd
met zand, enkele daarenboven met chamotte.
In verschillende scherven, voornamelijk in de
besmeten exemplaren, konden we wat verbrande
vuursteenfragmentjes en ook wat mergelfragmen-
tjes ontwaren. De scherven hebben door de band
een dikte van 8 - 10 mm. Enkele zijn wat dunner.
De besmeten scherven zijn echter dikker, tot circa
14 mm.

Een tweede groep bestaat uit een 20-tal scher-
ven die oranjeachtig/lichtbruin tot donkerbruin
zijn aan de binnenkant. De buitenkant toont een-
zelfde variatie, maar is door de band iets lichter van
kleur. De meeste zijn gemagerd met zand. Enkele
scherven zijn daarenboven gemagerd met chamotte,
enkele scherven met wat spaarzame fragmentjes
vuursteen en mergel. Slechts een tweetal scherven
hebben een besmeten buitenkant. De dikte varieert
van een 7-tal, tot een 11-tal mm. Er is een frag-
ment van een vlakke bodem en een rand van een
klein kommetje.

Een viertal dikkere scherven (11 - 14 mm.),
allicht afkomstig van verschillende grotere recipi-
ënten, hebben een magering met chamotte en wat
mergelfragmentjes. De kleur, zowel aan binnen- als
aan buitenkant, is erg variërend, gaande van donker-
bruin, over lichtgrijs, tot lichtbruin/oranje.
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10 Zuidoost profiel van structuur 5. Aan de top van het profiel is de bouwvoor reeds verwijderd. Legende zie tekst.
Southeast profile of structure 5. On top of the profile the plough layer is already removed. Legend: see text.



Een klein groepje van een 8-tal dunwandige
(6 - 8 mm.) scherfjes is allicht afkomstig van één
recipiënt. Ze zijn zwart gebakken in de kern.
Binnen- en buitenkant zijn lichtbruin (plaatselijk
wat zwartbakkend) en geglad. Enkele dragen een
ondiepe kamversiering, waarvan het patroon door
het fragmentair karakter niet te bepalen is. Tenslotte
zijn er een drietal fragmenten verbrand huttenleem.

Het schervenmateriaal moet allicht in de Metaal-
tijden geplaatst worden.

5.8 STRUCTUUR 8

Iets ten zuiden van structuur 7, maar eveneens
op 107W, werd een haardstructuur vastgesteld.
De haard (fig. 12, S1) heeft een oppervlakte van
ongeveer 1 op 1,4 m. In het midden kwamen hout-

skoolvlekken voor. Er werden haardstenen, ver-
brande lithische artefacten en verbrand
schervenmateriaal gevonden. S2 en S3 zijn ondiepe
kuilen waarvan de functie niet kon achterhaald
worden.

5.9 STRUCTUUR 9

Op 81W werden een aantal haarden bloot-
gelegd. De haarden zijn bewaard tot op een
maximale diepte van 20 centimeter onder de bouw-
voor. Ze bevatten zeer veel houtskool en enkele
vuursteenfragmenten. Haardstenen zijn er talrijk.

5.10 STRUCTUUR 10

Van 60W tot 75W komt een zone voor die rijk
is aan debitageafval. Deze zone is min of meer
cirkelvormig en in het noorden afgesneden door de
grens van de werf. De concentratie is zichtbaar in
het noordprofiel van de sleuf van de gasleiding. Uit
dit profiel blijkt dat zich hier een greppelstructuur
bevindt met veel houtskool en enkele stukken silex
en ceramiek.

6 Archeologisch materiaal

6.1 LITHISCH MATERIAAL

Uit de analyse van het lithisch materiaal blijkt
dat de kwaliteit van het vuursteen erg verscheiden
is. Bij het opgraven werd bijna uitsluitend debita-
geafval aangetroffen. De werktuigen die bij de
opgraving te voorschijn kwamen beperken zich tot
geretoucheerde afslagen. In structuur 3 wijzen de
zeer talrijke kernen voor klingen en ook de kern-
verversingen op een productie gespecialiseerd in
klingen. In structuur 8 zijn een aantal halffabrika-
ten van bijlen aangetroffen. Het grote aantal afsla-
gen wijst er op dat knollen werden omgewerkt tot
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11 Profiel van structuur 7. Voor de legende zie tekst.
Profile of structure 7. Legend: see text.

12 Haard van structuur 8.
Hearth in structure 8.



tweevlakkige stukken. Van structuur 4 kan moei-
lijker achterhaald worden wat de doelstelling van
de debitageactiviteit was. Alles bij elkaar laat het
geheel een eerder ruwe indruk na, wat zou kunnen
wijzen op een niet al te gespecialiseerde groep van
mensen die verantwoordelijk was voor de vuur-
steenontginning.

De structuren die bij dit onderzoek werden
aangesneden verbinden de reeds gekende sites
Rullen-Haut en Rullen-Bas met elkaar. Het onder-
scheid dat men vroeger meende te onderkennen
tussen de debitagetechnieken van Rullen-Haut en
Rullen-Bas lijken in het licht van het huidig onder-
zoek louter toevallig te zijn. Het lijkt er inderdaad
op dat de centra waar bijlen, klingen of afslagen
domineren door elkaar voorkomen en wellicht
meer te maken hebben met de aangetroffen grond-
stof of de vraag naar bepaalde eindproducten dan
met onderscheiden menselijke groepen die elk een
deel van het gebieden zouden ontgonnen hebben.
Het lijkt dan ook best de termen van Rullen-Haut
en Rullen-Bas niet meer te gebruiken en het geheel
te omschrijven als Rullen15.

6.2 CERAMIEK

Bovenop de reeds vermelde ceramiek werd er
hier en daar wat ceramiek aangetroffen bij het
onderzoeken van de verschillende structuren. Het
zijn evenwel steeds kleine fragmenten die niet
toelaten een vorm te reconstrueren. De ceramiek is
veelal donkergrijs tot oranje van kleur, slecht gebak-
ken en met grof zand gemagerd. De dikte van deze
scherven is 6 tot 7 mm. Er is ook wat harder gebak-
ken ceramiek met een orange-bruine buitenkant en
een oranje-rode kern. Deze scherven zijn 7 tot
8 mm dik. Wellicht hoort deze ceramiek thuis in
de latere Bronstijd en in de IJzertijd.

6.3 LOSSE VONDSTEN

Een bijl uit Lousbergvuursteen heeft een dikte
van 2,4 cm (fig. 15, 1). Opmerkelijk is het feit dat
deze bijl niet gepolijst is. Er werden twee fragmen-
ten van gepolijste bijlen gevonden. Het eerste heeft
een eerder smalle snede en een ovale doorsnede
(fig. 15, 2). Het vuursteen waaruit deze bijl
vervaardigd is kan niet met zekerheid achterhaald
worden, maar we vermoeden dat het van Rijckholt-
Sint-Geertruid afkomstig kan zijn. Van het andere
fragment is enkel de snede aanwezig. Zeer waar-
schijnlijk gaat het ook hier om import.

7 Besluit

Uit de ligging van de sleuf en het verspreid
voorkomen van structuren van ontginning en van
debitage kan men besluiten dat de reeds gekende
sites, Rulen-Haut en Rullen-Bas, in feite tot een

enkele zone van vuursteenexploitatie horen. Ze
kunnen ruimtelijk moeilijk van elkaar onderschei-
den worden en kunnen best worden beschouwd als
horende tot een enkele ontginningzone waarin tal-
rijke van elkaar onderscheiden kleinere ontginnin-
gen hebben plaats gehad. De exploitatie van deze
zone was niet eenvoudig. Er is immers geen dui-
delijke geologische structuur aanwezig die de pre-
historische mens kon leiden bij het uitkiezen van de
plaats waar exploitatie van vuursteen renderend
was. Inderdaad, de karstwerking in het Maastrich-
tiaan heeft het vuursteeneluvium dusdanig met het
Oligocene zand vermengd dat er geen echte “lagen”
van vuursteen voorkomen. Bovendien werd er in
het Pleistoceen nog leem aangevoerd die het geheel
afdekte. Deze leem werd evenwel voornamelijk op
de hellingen weggeërodeerd, terwijl in de vallei een
colluvium ontstond. Het zeer grillige patroon van
het voorkomen van de verschillende geologische
eenheden komt bijzonder goed tot uiting in het
profiel van de leiding zelf (fig. 4). Tenslotte zijn al
deze processen verantwoordelijk voor het chaotisch
voorkomen, zowel ruimtelijk als in de diepte, van
de voor debitage goed geschikte vuursteenknollen.
Het is wel duidelijk dat de meeste kans om een
goed bereikbare opeenstapeling van vuursteen-
knollen te ontmoeten op de hellingen ligt.

De exploitatie is, wellicht ook tengevolge van
dit eerder chaotisch voorkomen van vuursteen-
knollen, ook geen onderneming met grote allures
geweest, waarbij grote oppervlakken aan een min of
meer systematische exploitatie werden onderwor-
pen, zoals dit blijkbaar toch wel het geval was bij
de meer arbeidsintensieve diepere mijnbouw. Uit
de resultaten van dit en van vroeger onderzoek
blijkt Rullen het toneel geweest te zijn van een
kleinschalige intermittente extractie. De extractie-
kuilen lijken klein te zijn, hoewel ze, omwille van
het niet geconsolideerd zijn van de Oligocene
zanden, toch bovenaan een grote oppervlakte
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14 Haarden van structuur 9.
Hearths in structure 9.

13a
Artefacten van structuur 8.
Schaal 2:3.
Artefacts in structure 8.
Scale 2:3.
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hadden. Wellicht was elke kuil het resultaat van het
zoeken naar vuursteen door een of slechts enkele
mensen die een korte tijd in de zone actief waren.
De huidige opgravingen hebben niet de mogelijk-
heid gehad een extractiekuil aan een grondig onder-
zoek te onderwerpen om er de precieze afmetingen
van na te gaan.

Het ingezameld vuursteen behoort duidelijk
tot wat in de literatuur als Rullen-vuursteen
is gekend16. De ingezamelde vuursteenknollen
werden blijkbaar ter plaatse verwerkt. Bij die
verwerking werden er twee mogelijke doelstellingen
nagestreefd: productie van klingen in structuur 3 of
productie van halffabrikaten van bijlen in structu-
ren 6 en 8. Het lijkt er op dat elk debitage atelier
een van deze doelstellingen nastreefde. We kunnen
er van uitgaan dat de doelstelling werd aangepast
aan de wisselende kwaliteit van de opgedolven
vuursteenknollen en aan de vereisten die de exploi-
tanten nastreefden. Soms was de kwaliteit van het
ingezamelde vuursteen van die aard dat het zich
goed leende voor een laminaire productie. Andere
keren was het mogelijk halffabrikaten van bijlen
te vervaardigen. Hierbij werden natuurlijk veel
afslagen geproduceerd die ter plaatste werden achter-
gelaten.

Het geheel van de debitageresten, met beperkte
sporen van intensieve voorbereiding van de eind-
producten, laat vermoeden dat de exploitanten zelf
geen echte specialisten van een systematische debitage
waren, zoals we die kennen uit meer gespeciali-
seerde mijnbouwcentra zoals Spiennes en Rijkholt.

Blijkbaar was het wel nodig enige tijd (enkele
dagen?) ter plaatse te verblijven om het vuursteen
te ontginnen en om de gewenste halffabrikaten te
vervaardigen. De aanwezigheid van wat ceramiek,
haarden, houtskool en vervuilde grijze zones in
het gebied laat vermoeden dat de exploitanten hier
voor een korte tijd een kamp opsloegen. Het
achterlaten van een zeer beperkt aantal werktuigen
en gebroken gepolijste bijlen wijst in diezelfde
richting. Sporen van een meer permanente bewo-
ning werden niet aangetroffen.

Uit het voorhanden zijnde archeologisch mate-
riaal kan niet nagegaan worden tot welke “cultu-
rele groep” de ontginners van Rullen behoorden.
Chronologisch horen ze thuis in een niet nader
omschrijfbaar Laat Neolithicum. De enkele sporen
van ruwe ceramiek die hier en op de andere plaat-
sen te Rullen werden aangetroffen wijzen ook in
die zin. Voorlopig kan niet met zekerheid gesteld
worden dat zij tot de Seine-Oise-Marne cultuur
horen17. De bezoekers van het gebied hadden blijk-
baar ook contact met de Lousbergexploitatie in
de buurt van Aken, Duitsland. Zoals uit tabel 2
blijkt is de datering die bekomen werd op houts-
kool uit structuur 5 gelijktijdig met deze van de
Lousberg te Aken18. Het voorkomen van een aan-
tal artefacten en ook een gepolijste bijl uit Lous-
bergvuursteen wijst op onderlinge contacten tussen
deze beide gebieden die minder dan 25 km van
elkaar verwijderd zijn. Valkenburg valt iets later.
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Rijkholt is duidelijk ouder. Overigens kan men
vaststellen dat Rullen nog tot in de Bronstijd in
gebruik was. Wellicht kunnen we er van uitgaan
dat Lv-1336 meer te maken heeft met de IJzertijd
bewoning van het gebied dan met de ontginning
van vuursteen.

Samenvattend kan men vooropstellen dat het
gebied van Rullen werd gebruikt voor extractie van
vuursteenknollen van wisselende kwaliteit. De
extractie was het werk van kleine groepen mensen
van het Laat Neolithicum en wellicht ook van de
Bronstijd. De productie was gericht op het bekomen
van klingen en van ongepolijste bijlen, die werden
verspreid naar de ommelanden. De exploitatie was
wellicht intermittent en de exploitanten waren geen
grote vaklui in het vuursteenbewerken. Op de site
wordt enkel het debitageafval aangetroffen.

Neolithic flint quarrying at Rullen (Voeren)

In the course of the Distrigas pipeline con-
struction in 1998, a few archaeological structures
related to prehistoric quarrying activities were
investigated at Rullen. In spite of the limited time

available, this investigation provided evidence on
the quarrying activities at Rullen and on the pre-
historic communities in the area. Although prehis-
toric flint exploitation had been known in this area
since 1893, true quarry pits had not previously
been investigated. Former studies of knapped
flint scatters, however, indicated on the one hand,
at Rullen-Bas, preferential blade debitage and the
presence of polished axes, and on the other hand,
at Rullen-Haut, a flake-oriented production and
primarily (unpolished) flake axes.

The site at Rullen is located in a region that is
rich in flint. However, the flint cobbles are situated
in secondary, eluvial or colluvial contexts that can
most readily be found on the valley edges. There
were thus no closely packed flint layers available
for systematic mining.

In all, traversing a length of some 200 metres,
sixteen structures could be examined in the 15m
wide trench. In the deeper so-called C-trench, des-
tined for the pipeline itself, quarry pits could for
the first time be examined and documented within
a stratigraphic profile. Although, due to the lack of
time, these pits could not be examined in great
detail, the documentation provided evidence on the
rather small-scale and occasional character of these
prehistoric flint quarrying operations. The local
geological conditions, in fact, did not allow for true
mining activities, which obviously did occur at
other Neolithic sitesl.

The lithic material from the various structures
almost exclusively consisted of knapping debris.
Tools are extremely rare. Although the manufac-
turing process seems to have focused on blade and
(semi-finished) axe production, the assemblage is
hardly sophisticated technologically. Seemingly no
true specialists have been at work here.

The former interpretation of two separate indus-
tries, at Rullen-Haut and Rullen-Bas respectively, is
no longer valid. The production of axes, blades and
flakes is in fact amalgamated on different spots and
various stages of quarrying. The choice for any type
of production may be related to the incipient forms
of available raw material.

The rather undiagnostic type of pottery that is
present in small quantities, may presumably be
ascribed to the Late Bronze Age and the Iron Age.
The absence of specific archaeological material in
general, makes it hard at the present time to define
the ‘culture group’ the exploiters actually belonged
to. Generally speaking, they can be dated to the
Late or Final Neolithic, as confirmed by a 14C date
on charcoal from one of the excavated structures.
The quarrying tradition seems to have continued into
the Bronze Age.

Although traces of permanent settlement dur-
ing flint exploitation are lacking, pottery and
hearths indicate that at least some temporary camp
sites must have been established, probably by small
groups of people. The flint would have been worked
on the spot and the blades and rough-wrought axe
products would have been exploited.
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Artefacts in structure 8. Scale 2:3.
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Tabel 1
Het archeologisch materiaal van een aantal structuren.
Artefact assemblages of various structures.

Structuur 3 Structuur 4 Structuur 8

Kern voor klingen/Blade cores 11 1 3
Kernen voor afslagen/Flake cores 7 8 7
Kernverversingen/Core rejuvenation 41 6 4
Corticale afslagen/Cortical flakes 317 126 362
Afslagen/Flakes 817 570 2614
Klingen en Microklingen/Blades and microblades 292 27 61
Werktuigen/Tools 18 7 10
Bijlen/Axes 0 1 4

Totaal/Total 1503 746 3065
Lousberg vuursteen fragmenten/Lousberg flint fragments 0 1 36

Tabel 2
Beschikbare 14C-dateringen van mijnbouwsites in de omgeving.
Available 14C-dates from mining sites nearby.

Site Date (BP) Reference

Rullen-Bas 2010 ± 40 Lv-1336
Lousberg 2490 ± 380 KN-3093
Rullen-Bas 3570 ± 70 Lv-1138
Rullen-Haut 3770 ± 80 Lv-1858
Cadier en Keer 4150 ± 60 GrN-10463
Valkenburg 4235 ± 45 GrN-6783C
Valkenburg 4385 ± 60 GrN-6782C
Rullen 4580 ± 40 IRPA-1273
Lousberg 4580 ± 140 KN-2662
Lousberg 4650 ± 60 KN-3291
Lousberg 4740 ± 160 KN-3305
Lousberg 4850 ± 90 KN-3296
Ryckholt 5000 ± 40 GrN-5549
Ryckholt 5065 ± 45 GrN-9058
Ryckholt 5070 ± 60 GrN-4544
Ryckholt 5080 ± 45 GrN-9085
Ryckholt 5090 ± 40 GrN-5962
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Pl. V:
(a) Algemeen plan van de Romeinse site Antwerpse Heirweg (Sijsele/Damme); (b) Gebouwplattegronden.
(a) General plan of the Roman site Antwerpse Heirweg (Sijsele/Damme); (b) Ground plans of the buildings.



Pl. VI:
Algemeen grondplan van de site Maldegem-Burkel (fasen 1992 en 1997).
General plan of the site Maldegem-Burkel (excavations 1992 and 1997).



Plaat VII:
Algemeen grondplan van de site Zele-Kamershoek met aanduiding van de voornaamste structurele eenheden.
General plan of the site Zele-Kamershoek with indication of the most important structural units.



Plaat VIII:
Algemeen grondplan van de site aan de Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).
General plan of the site near the Boskouterstraat (Kerkom/Boutersem).




