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Een korte archeologische interventie ten zuiden van het 
Romeinse castellum te Oudenburg (prov. West-Vlaanderen) 

Sofie Vanhoutte 

1 Situering en aanleiding voor het onderzoek 

Sinds de zomer van 2001 is er na jaren stilte 
o p n i e u w volop archeologische activi tei t in het 
c en t rum van O u d e n b u r g . Sinds de wijziging van 
he t gewestplan waarbij het c en t rum van O u d e n 
burg als archeologisch waardevol word t bes tem
peld, moe t voor bodemingrepen advies worden 
gevraagd aan het Ins t i t uu t voor het Archeo lo 
gisch P a t r i m o n i u m . D i t advies is b i n d e n d . In 
de week van 10 to t 14 februari 2 0 0 3 w e r d e n 
de percelen aan de Hoogs t r aa t nrs . 5 en 7 in 
O u d e n b u r g 1 aan een archeologisch o n d e r z o e k 
onde rworpen (fig. 1 : 1 ; fig. 2) . D i t kon gebeu-

1 Deze percelen zijn op het kadaster te lokaliseren op afdeling 1, sectie B, 725p 
en 725 c/3. 
2 Prof. Dr. Jozef Mertens kon tijdens opgravingscampagnes in 1956 en 1957 door 
middel van een tiental proefsleuven het grondplan van het castellum vastleggen: Merrens 
1958, 19. Zie ook onder andere Merrens 1987 a en b. 
3 Hollevoet 1992, 197-198. Met name in de zuidelijke helft van het perceel 756n, 
zich verder uitstrekkend naar het westen en zuiden (Hollevoet 1993, 213-214). 
4 Inhumatiegrafvelden toebehorend aan de jongere fasen van het kamp werden 
in de jaren '60 door prof. Dr. J. Mertens ontdekt ten westen van het castellum (fig. 
1: 4 en 5) (Mertens & Van Impe 1971). 
5 Hollevoet 1992, 198-200. Namelijk in de noordelijke helft van perceel 756n 
en op het perceel 753a3. 
6 Met dank aan Els Patrouille (IAP) die het begin van de werken opvolgde. De 
plannen op het terrein werden getekend door Sylvia Mazereel (IAP). Franky Wyffels 
(IAP) zorgde voor de tekeningen van de ceramiek en de verwerking van de figuren. 
Dank gaat ook uit naar Johan Van Laecke (landmeter IAP) voor de snelle opmeting 
van zowel de sleuf als de topografie. Dank ook aan Wim De Clercq (UG) voor de 
hulp bij de identificatie van de Romeinse ceramiek en aan Mare Dewilde (IAP) en 
Frederik Demeyere (IAP) voor het kritisch doornemen van de rekst. 

Door de aanwezigheid van veel puin leverden boringen niet het gewenste resul
taat. 
8 De grondwatertafelstand bevond zich niet ver onder de top van het ongestoord 
pleistoceen zand. Daarbij zorgde de losse grond af en toe voor verzakkingen en 
instortingen van de profielen. 

ren dankzi j de t o e s t e m m i n g van de e igenaar 
J. Vanhevel. Naar aanleiding van de afbraak van 
twee won ingen en de p lannen voor een n ieuw
b o u w besloot het Ins t i tuut voor het Archeolo
gisch P a t r i m o n i u m een verkenningss leuf d o o r 
he t terrein te t rekken (fig. 2) . 

D o o r de l igging waren de v e r w a c h t i n g e n 
hoog gespannen . H e t terrein bev ind t zich ten 
zuiden van het Romeins castellum dat funct io
neerde van he t einde van de 2de to t he t begin 
van de 5de eeuw na Chr . 2 (fig. 1: 1). Boven
dien werd ten zuiden van dit perceel in de jaren 
1990-1992 door Yann Hollevoet de aanzet van 
een u i tges t rek t grafveld uit he t H o g e Keizet-
rijk aangesneden 3 (fig. 1 : 2 ) . H e t grafveld da t 
overwegend ui t crematies bes tond , is wel l icht 
te dateren in de 2de en mogelijk nog eerste helft 
van de 3de eeuw, de pe r iode van de o u d s t e 
occupat ie van het castellum1. Bovendien werden 
ten n o o r d e n en ten n o o r d o o s t e n van de 
c remat iegraven resten van b e w o n i n g u i t he t 
Hoge Keizerrijk aangetroffen, op de rand van de 
zandrug waarop het castellum was aangelegd5 (fig. 
1 : 3 ) . Een archeologische ve rkenn ing langs de 
Hoogs t raa t was dus op zijn mins t aangewezen. 

Er werd gestart met een 83 m lange sleuf met 
een breedte van 1,80 m (fig. 3 ) 6 . Hierbi j werd 
onmiddel l i jk to t op de m o e d e r b o d e m gegraven, 
o m een idee te krijgen van de a rcheologische 
poten t ie en de stratigrafie van het terrein7 . D o o r 
de diepte van de Romeinse sporen en de gevaar
lijke o p g r a v i n g s o m s t a n d i g h e d e n 8 bleef he t 
o n d e r z o e k ui te indel i jk beperk t to t deze éne 
sleuf. D e eerder geringe resul ta ten deden o o k 
bes lu i ten da t een u i tb re id ing van he t o n d e r 
zoek niet echt o p p o r t u u n zou zijn. H e t west
profiel van de sleuf werd g rond ig bes tudee rd . 
Slechts enkele kleine stukjes k o n d e n in g rond
vlak worden bekeken. 

219 



S. V A N H O U T T E 

Lokalisatie van het opgravingsterrein in het centrum van Oudenburg met aanduiding van het Romeinse castellum; 
1: het onderzochte perceel. 
2: aanzet van het crematiegrafveld, in 1990-1992 onderzocht door Yann Hollevoet. 
3: hewoningssporen uit het Hoge Keizerrijk ten noorden en ten noordoosten van de crematiegraven. 
4: inhumatiegrafveld, ontdekt in de jaren '60 door Prof. Dr. Jozef Mertens, behorende tot de derde kampfase en 
aangelegd bovenop de resten van een nederzetting uit het Hoge Keizerrijk. 
5: iets ouder inhumatiegrafveld, eveneens ontdekt door Prof. Dr. Jozef Mertens in de jaren '60. 
6: de site Spegelaere. ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van het castellum. 

Location map with the excavated area in the centre of Oudenburg and the location of the Roman castel
lum. 

1: the archaeological zone along the Hoogstraat. 
2: the northern zone of the cremation cemetery, excavated in 1990-1992 by Yann Hollevoet. 
3: occupation traces north and northeast of the graves, dating back to the High Empire. 
4: inhumation cemetery discovered in the 60 s by Prof. Dr. Jozef Mertens, related to the third phase of 
the castellum and built upon the remnants of a settlement dating back to the High Empire. 
5: a slightly earlier inhumation cemetery, also discovered by Prof. Dr. Jozef Mertens in the 60's. 
6: the Spegelaere site at the southwest corner of the castellum. 

2 D e archeologische sporen 

D e top van het ongestoorde pleistoceen zand 
werd in he t noorde l i jke u i t e inde van de sleuf 
bere ikt op 4 ,97 m T.A.W.9 , aan het zuideli jke 
ui te inde z o n 40 cm lager. Di t alles lag gemiddeld 
2 m o n d e r het huidige loopoppervlak . H e t ter
rein lijkt een cont inuï te i t aan activiteit te h e b 
ben gekend van de Romeinse per iode to t n u . 

Een Romeinse hor izont van zo'n 20 a 25 cm 
dik, bes taande uit h u m e u s bruingrijs zand, werd 
duideli jk herkend en gedateerd op basis van de 
aangetroffen ceramiek (fig. 4: 1). Deze laag diept 
u i t in een aantal paa lkui len , s t andgreppe l s en 

twee vermoedel i jke grachtjes (fig. 4 : B en D ) . 
Twee s tandgreppe l s v o r m e n d e h o e k van een 
g e b o u w (fig. 5, 6 ) . D e d iep te van deze s tand
greppels wijst mogelijk op een stevige constructie. 
D e diepe paalkuilen die zich ten noo rden van de 
noordeli jke s tandgreppel bevinden, geven waar
schijnlijk een aanbouw weer. Binnen de aflijning 
van de s tandgreppels k u n n e n n o g enkele paal
kuilen herkend worden zonder duideli jk verband 

T.A.W.: Tweede Algemene Waterpassing. Dit is het nationale referentieniveau 
dat overeenstemt met het gemiddeld laagwater bij springtij. 
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2 Kadasterplan met lokalisatie van de verkenningssleuf en aanduiding van het west
profiel. 
Cadastral map with the location of the excavation trench and studied section. 

3 Algemeen zicht op de sleuf vanuit het zuiden. 
General view on the trench from the south. 

met de constructie. Plaatselijk kon bovenop deze 
horizont nog een Romeinse ophogingslaag vast
gesteld worden die iets donkerder en compacter 
is10 (fig. 4: 2). Spoor C is mogelijk een grachtje. 
De Romeinse aanwezigheid kan gedateerd 
worden op het einde van de 2de-(begin van de) 
3de eeuw na Chr. en lijkt aan te sluiten bij de 
bewoningssporen uit het Hoge Keizerrijk die 
door Yann Hollevoet ten zuiden van dit perceel 
werden teruggevonden (fig. 1: 3). 

Het Romeinse niveau wordt afgedekt door 
een pakket, dat op basis van de ceramiek kan 
opgedeeld worden in twee grote fasen. Dit pak
ket is iets kleiiger. Een eerste niveau hoort 
vermoedelijk thuis in de 12de-13de eeuw (fig. 4: 
3). Er kunnen enkele mogelijke grachten (E?, I 
(2 door elkaar), G?, H, J) en kuilen (E?, F) 
onderscheiden worden. Hierop ligt een laat
middeleeuws niveau vanaf de 15de eeuw (fig. 

10 Mogelijk behoort de bovenste helft van A ook tot deze ophogingslaag, maar 
hier was dit niet duidelijk. Dit zou de dikte van de laag verklaren. 
11 Mondelinge infotmatie Marc Dewilde (1AP). 
12 Vanhoutte & Patrouille 2003, 81-82. Op de site Oudenburg-Spegelaere ter hoogte 
van de ZW hoek van het castellum is een archeologisch noodonderzoek aan de gang 
naar aanleiding van de bouw van een supermarkt. De opgravingen zijn gestart op 
1 augustus 2001. De auteur heeft hier de dagelijkse leiding. 
13 Vanhoutte & Patrouille 2003, 81-82. 

4: 4), gedomineetd door een grote gracht met 
veel puin in de vulling (fig. 4: K). Deze gracht 
volgde mogelijk de loop van een ouder exemplaar 
(G). In het nootdelijke uiteinde van de sleuf, 
tegenaan de straat, wetden de overwelfde kelders 
van de afgebroken woningen aangesneden. Deze 
kelders dateren, afgaande op het baksteenformaat, 
eveneens uit de 14de-15de eeuw11. Er was geen 
onderscheid zichtbaar tussen het 15de-eeuwse 
niveau en jongete lagen. Tot aan het huidige 
loopoppervlak wetd een zwart pakket uit kleiig 
zand met veel bouwpuin waargenomen. 

Het dikke pakket bovenop het Romeinse 
niveau is mogelijk te vergelijken met de post-
Romeinse zwatte laag die op de site Spegelaere, 
gelegen ter hoogte van de zuidwestelijke hoek 
van het castellum, voorkomt12 (fig. 1: 6). De 
inhoud van de zwarte laag levert wel een duidelijk 
verschil. Het pakket op site Spegelaere zit 
boordevol — overwegend Romeins - materiaal, 
bestaande uit heel veel dierlijk bot, maat ook vrij 
veel ceramiek, ijzerklompen en Romeinse 
muntjes. Slechts een klein percentage van de 
scherven is middeleeuws13. Er zijn gedetailleerde 
studies aan de gang om inzicht te krijgen in de 
betekenis van dit pakket. Op de site langs 
de Hoogstraat daarentegen is een duidelijke 
opdeling in de zwarte laag hetkenbaat in twee 
fasen. 
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^ 3 
4 Het westprofiel met aanduiding van de verschillende stratigrafische eenheden en lokalisatie 

(a-b) van het stukje grondplan. 
1: Romeinse horizont. 3: Niveau uit de 12de-13de eeuw. 

2: Romeinse ophogingslaag. 4: Niveau vanaf de 15de eeuw. 
5: Pleistoceen zand. 

Simplified drawing of the western profile with the different levels and the location 
of the surface map. 
1, 2: Roman levels. 4: 15th century and later. 
3: 12th-13th century level. 5: Undisturbed soil. 

"--O O 

Stukje grondplan met hoek 
van het Romeins gebouw. 
Fragment of a Roman 
building, observed in 
plan. 

6 Zicht op de Romeinse horizont met standgreppel. 
View on the Roman level with foundation ditch. 

D e topograf ie van he t o n d e r z o c h t e perceel 
t oon t een lichte dal ing van het terrein naar het 
zuiden, naar de Stedebeek toe 1 4 . Ten zuiden van 
deze beek werden de resten van een c remat ie -
grafveld en b e w o n i n g s s p o r e n ui t he t H o g e 
Keizerrijk ne t o n d e r de ploeglaag aangetroffen 
en was van een zwar te laag niets te bespeuren 
(fig. 1: 2 en 3) . D e zwarte laag strekt zich dus 
wellicht ui t to t aan de Stedebeek. Deze gracht 
kent haar oorsprong in de 12de eeuw. Toen werd 
in 1128 r o n d o m de stad een gracht gegraven, die 
de n a m e n Stedebeek, Poor tg rach t of O u d e n -
burgse Watergang draagt1 5 . H e t tracé loopt nog 

Het huidige loopoppervlak in het noorden van het onderzochte perceel ligt op 
6,86 m T.A.W. Het hoogste punt centraal op het terrein bedraagt 7,24 m T.A.W. Aan 
het zuidelijke uiteinde van het perceel, net voor de Stedebeek, werd 5,07 m T.A.W. 
geregistreerd. 

5 Gysseling 1950, 55-56; Mertens 1958, 22. Gysseling geeft als bron Galbertus van 
Brugge op, die in zijn dagboek deze gracht uitdrukkelijk vermeldt. Een tractaat 
geschreven door een monnik van de Sinr-Pietersabdij van Oudenburg tussen 1084 
en 1087 vermeldt de Stedebeek nog niet (Gysseling 1950, 56). Dit bevestigt de 
ontstaansperiode van deze artificiële gracht. 
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steeds evenwijdig met het grondplan van het 
castellum dat toen nog enigszins zichtbaar moet 
geweest zijn. Oorspronkelijk omsloot deze gracht 
het castellum aan de vier zijden. Het oostelijke 
vak verdween echter in de 14de eeuw16. Strekt 
de zwarte laag zich dan uit over de gehele zand-
rug binnen de aflijning van deze beek17? 

3 De vondsten18 

3.1 ROMEINSE VONDSTEN 

De vondsten omvatten vooral ceramiek-
scherven19. Ze zijn goed bewaard en vertonen 
frisse breuken. Wat betreft het Romeins aarde
werk, kwam dit zowel in situ voor als residueel 
in de jongere niveaus. In totaal zijn 37 Romeinse 
scherven geteld: 8 terra sigillata, 21 scherven 
lokaal vervaardigde 'handgevormde' waar — zgn. 
kustaardewerk - , 5 fragmenten gedraaid grijs 
aardewerk met zandig baksel, 2 stukjes kruikwaar 
en 1 exemplaar late terra nigra of terra nigra-
achtige waar. 

Uit de Romeinse horizont konden twee 
scherven terra sigillata worden gerecupereerd. Het 
betreft een groot fragment van een beker Drag. 
33 uit Midden- of Oost-Gallië, opvallend hard 
gebakken, een vorm die vooral in de 2de eeuw 
voorkomt20 (fig. 7: 1). Een bordrand Wakers 79 
uit Midden- of Oost-Gallië is te dateren op het 
einde van de 2de tot begin 3de eeuw21 (fig. 7: 
2). De andere fragmenten werden als residuele 
vondsten ingezameld. Een bodemfragment van 
een mortarium Drag. 45 uit Midden-Gallië is 
te dateren na 170 tot (begin) 3de eeuw na Chr.22 

(fig. 7: 3). Een randscherf Z)r^, 18/31 of 31 
(Midden-Gallië, 2de eeuw23) (fig. 7: 4), een rand-
schttf Drag. 37 uit Midden-Gallië met een rede
lijk hoge hals (70 tot late 2de eeuw na Chr.24) 

16 Gysseling 1950, 55-56. 
17 De resten van het castellum die in 1976-1977 werden onderzocht rond de huidige 
kerk, bevonden zich immers eveneens vaak tot op 3 m 40 onder het huidige loop
oppervlak: Menens 1977, 73. Ook Gysseling vermeldt dat de bodem van de door 
de Stedebeek omsloten zone hoger ligt, namelijk 5 m, dan de plaats waar de Stede
beek, vóór het bereiken van het castellum, vandaan komt (3m) (Gysseling 1950, 56). 

Met dank aan Wim De Clercq (RUGent) voor de hulp bij de determinatie van 
de Romeinse ceramiek en aan Mare Dewilde (IAP) voor het doornemen van de 
middeleeuwse scherven. 
19 De recuperatie van de vondsten was selectief. Aangezien het onderzoek zich 
beperkte tot het profiel en enkele kleine stukjes in grondvlak, werd er niet veel 
vondstmateriaal verzameld. Er werden zoveel mogelijk scherven uit het profiel geplukt. 
Wat betreft het botmateriaal, werd enkel een paardenschedel uit de middeleeuwse kuil 
of gracht E gerecupereerd. 
20 Webster 1996, 45. 
21 Idem, 64. 
22 Idem, 56. De Midden-Gallische herkomst impliceert een datering tot niet te 
ver in de 3de eeuw. 
23 Webster 1996, 35. 
24 Idem, 47. 
25 Hillewaert & Hollevoet 1994. 

(fig. 7: 5), twee niet te identificeren wand-
scherfjes en een verbrand stukje sluiten de rij van 
de terra sigillata. 

Het handgevormd aardewerk vertoont een 
hard baksel vervaardigd uit een vrij goed ge
zuiverde klei, gemagerd met potgruis. Het 
materiaal is duidelijk nagedraaid en vertoont een 
variatie aan randen. Een randscherf van een pot 
met sterk omgeslagen, wat afgeplatte rand draagt 
een horizontale gladdingslijn op de schouder en 
daaronder een gegladde versiering (fig. 7: 6). Een 
randfragment van een potje met licht uitstaande, 
omgeslagen en licht verdikte rand vertoont een 
gelijkaardig decoratiepatroon (fig. 7: 7). De rand 
van een pot met een afgeronde, licht uitstaande, 
omgeslagen rand is mooier afgewerkt en duide
lijk meer nagedraaid (fig. 7: 8). Ook deze ver
toont kam/borstelstreken, horizontaal over het 
volledig bewaarde stuk van de schouder. Een 
interessant stuk is het fragment met elkaar 
kruisende kam/borstelstreken op de wand en met 
geperforeerde bodem. Deze perforatie wijst 
mogelijk op een herbruik als bloem- of kaaspot 
(fig. 7: 10). Een stuk potwand met bodem ver
toont verticale en enkele schuine kam/borstel-
strepen op de wand en eveneens op de bodem, 
met op de schouder enkele horizontale glad-
dingslijnen erbovenop (fig. 7: 9). Van de 16 
wandscherven vertonen er 3 kam/borstelstrepen 
met eventuele overlappende gladdingslijntjes (o.a. 
fig. 7: 12 en 14), vier gladdingslijnen (o.a. fig. 
7: 13), en één een geglad oppervlak. 

Wat betreft het reducerend gebakken en 
gedraaid aardewerk met zandig baksel konden 
een randscherf van een conisch schaaltje (fig. 
7: 15), drie wandscherfjes en een goed afgezet, 
gepolijst bodempje met roetsporen op de wand 
(fig. 7: 11) gerecupereerd worden. Naast twee 
stukjes kruikwaar, één met gepolijst oppervlak 
en één met wit sliblaagje (van een zgn. Schelde-
dalamfoor), is een wandscherf van een late terra 
nigra of terra nigra-nchüge pentice mould beaker -
een beker op hoge voet met radstempelversiering 
- zeker nog het vermelden waard. 

3.2 MIDDELEEUWSE VONDSTEN 

Eén van de vroegste middeleeuwse scherven 
is een vermoedelijk Karolingische, reducerend 
gebakken scherf, waarbij de klei duidelijk van de 
wand is afgeschraapt. 

Het leeuwendeel van de middeleeuwse cera
miek is te dateren in de I2de en 13de eeuw en 
kan vergeleken worden met het door Bieke 
Hillewaert en Yann Hollevoet onderzochte 
ensemble uit de Marktstraat25. Mogelijk heb
ben we ook hier in de Hoogstraat te maken met 
een activiteit uit de late 12de tot vroege 13de 
eeuw. 

Qua import werd enkel een Maaslands 
scherfje gevonden, dat mogelijk behoort tot de 
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X 

7 Romeinse ceramiek. Schaal 1:3. 

Roman ceramics. Scale 1:3. 
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8 Middeleeuwse ceramiek. Schaal 1:3. 
Medieval ceramics. Scale 1:3. 
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late productie uit de 12de of vroege 13de eeuw26. 
Het reducerend gebakken aardewerk vertoont 
een variatie aan randen. De kook- of voorraad
potten zijn goed vertegenwoordigd. Een rand-
scherf met afgeplatte rand en lichte nis voor 
een zwakke dekselgeul vertoont een duidelijke 
aanzet aan de overgang met de hals27 (fig. 8: 
1). Verder is er een rand met lichte band aan 
de buitenkant28 (fig. 8: 2) en een randscherf 
met licht driehoekige rand (vermoedelijk 13de 
eeuw) (fig. 8: 3). Een randfragment van een pot 
met hoge hals met verdikte rand aan de 
buitenkant is eigenlijk de voorloper van een 
sikkelrandje29 (fig. 8: 4). Een randscherf met 
uitstaande, afgeronde rand is volgens het grijze, 
zandige baksel te dateren in de 12de-13de eeuw 
(fig. 8: 5). 

Naast kook- of voorraadpotten kunnen nog 
enkele andere randvormen onderscheiden wor
den: die van een schaal of kom met bandvormige 
rand met lip (vermoedelijk 13de eeuw) (fig. 8: 
6), een fragment van een kan met een stuk van 
een oor (fig. 8: 7) en een randscherf van een 
braadpan met afgeronde rand, vermoedelijk uit 
de 12de eeuw (fig. 8: 8). 

Verder konden naast een wandscherf met tuit 
van een tuitpot30 (fig. 8: 9) nog 2 bodemfrag
mentjes en 43 wandscherfjes gerecupereerd 
worden die eveneens mogelijk in de 12de en 13de 
eeuw te dateren zijn. Twee wandscherven ver
tonen oxiderende plekken, sommige dragen 
roetsporen. Wat betreft het rood, oxiderend 
gebakken aardewerk, kan enkel 1 wandscherf van 
een braadpan met glazuur op de binnenkant, een 
wandscherfje en een oor van een kan aansluiten 
bij dit ensemble. Een reducerend gebakken 
dekselknop is eerder I4de-eeuws (fig. 8: 10). 

Een volgende groep scherven is te dateren 
vanaf de 15de eeuw. Het steengoed uit Raeren 
is vertegenwoordigd door een halsfragment van 
een kruikje (fig. 8: 11) en een wandscherfje. Het 
merendeel omvat echter rood, oxiderend ge
bakken aardewerk, waarvan de randscherf van 
een kom (fig. 8: 12), een fragment van een braad
pan met geel blinkend glazuur en een steel met 
opgekrulde randen (fig. 8: 13) en twee bodem
fragmenten met standvoetjes en glazuur aan de 
binnenkant (fig. 8: 14) opvallen. Een stuk lens-
bodem met schelpvoetjes van een oorpot, met 
glazuur aan binnen- en gedeeltelijk aan buiten
kant, een wandscherf met aanzet van een oor, 
en twee wandscherven van eenzelfde grote kook-
pot, met glazuurspikkels op de binnenkant, 
vervolledigen dit ensemble. 

Een stuk van een klein bord met gele 
slibversiering hoort in de 16de eeuw thuis31 (fig. 
8: 15). De randversiering toont korte evenwijdige 
streepjes en het middenveld was mogelijk egaal 
bedekt met een laagje slib of kan een motief 
vertoond hebben. Een volledig geglazuurd rand
fragment met dekselgeul tenslotte leunt ook al 
aan bij de 16de eeuw (fig. 8: 16). 

4 Synthese 

Een nieuwe werf in het centrum van 
Oudenburg ten zuiden van het Romeinse castel-
lum bood in februari 2003 de gelegenheid tot 
een korte archeologische interventie. 

De op de site Oudenburg-Hoogstraat aan
getroffen Romeinse sporen uit het einde van de 
2de-(begin) 3de eeuw na Chr. zijn vermoede
lijk restanten van perifere bewoning aan de rand 
van de zandrug waarop het castellum werd 
gebouwd. Enkel een hoek van een gebouw met 
een aanbouw kon blootgelegd worden. Het 
Romeinse niveau wordt afgedekt en doorsneden 
door een dik pakket, in hoofdzaak daterend uit 
de 12de-13de eeuw en vanaf de 15de eeuw. Dit 
pakket doet denken aan de zwarte laag die op 
de site Spegelaere, ter hoogte van de zuidweste
lijke hoek van het castellum, het Romeinse niveau 
afdekt. Er is wel een duidelijk verschil. De zwarte 
laag op site Spegelaere bestaat hoofdzakelijk uit 
Romeins materiaal, terwijl op de site langs de 
Hoogstraat het pakket wel veel middeleeuwse 
ceramiek oplevert en een duidelijke fasering in 
het pakket kan herkend worden. 

Aangezien deze zwarte laag nog niet is waar
genomen ten zuiden van de Stedebeek, lijkt de 
verspreiding van dit pakket door deze gracht 
begrensd. Mogelijk strekt het zwarte pakket zich 
uit over het gehele terrein binnen de aflijning 
van deze beek die de oude middeleeuwse stads
kern omringde. Enkel het graven van deze gracht 
kan echter niet aan de basis liggen van de zwarte 
laag! Het volume van dit pakket over heel deze 
zone overtreft in ruime mate het uitgegraven 
volume van de gracht. Detailonderzoek van de 
laag zelf, microtopografisch onderzoek en toe
komstige opgravingen kunnen meer duidelijk
heid scheppen over de aard en oorsprong van 
deze zwarte laag. 

26 Verhaeghe 1988, 84. Volgens Frans Verhaeghe komt de Maaslandse waar (de 
zgn. Andenne-ceramiek) nog niet voor in de vroegere Brugse contexten en kent zij 
in Brugge en het Brugse ommeland pas vrij laat enig succes. 
27 Te vergelijken met enkele potten uit een voimiddeleeuwse site te Oostkamp, te 
dateren in de tweede helft van de 12de eeuw - beginjaren 13de eeuw (Hollevoet 1994, 
213, 214: fig. 10 (2-5)) en een gelijkaardige pot uit een 12de-eeuwse nederzetting 
in Zandvoorde (Vanhoutte & Pieters 1999/2000, 103: fig. 11: 5). 
28 Te vergelijken met Hillewaert & Hollevoet 1994, 282, fig. 7: 10. 
29 Een dergelijke rand werd ook aangetroffen op de site van de Cathemmote te 
Dudzele, daar gedateerd in de tweede helft van de 12de eeuw (De Meulemeester 1980, 
14, 15: fig. 6: 4). Zie ook Hillewaert & Hollevoet 1994, 286: fig. 7: 24. 
30 Te vergelijken met Hillewaert & Hollevoet 1994, 285. 
31 Clevis & Sarfatij 1982, 29 klasseren borden met een diameter tussen 21 en 27 
cm als 'klein'. 
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Een korte archeologische interventie ten zuiden van het Romeinse castellum te Oudenburg 

SUMMARY 

A short archaeological intervention to the south 
of the Roman castellum in Oudenburg (prov. of 
West-Flanders) 

After a long period of archaeological silence, 
activity was renewed at the site of Oudenburg 
during the summer of 2001. Thanks to the 
intense collaboration with the city of Ouden
burg, the Institute for the Archaeological Heri
tage of the Flemish Community is increasingly 
able to monitor future private building projects. 

In February 2003, a new construction site 
in the centre of Oudenburg provided the oppor
tunity for a brief archaeological intervention. The 
archaeological zone — situated along the 
Hoogstraat - is located south of the Roman 
castellum, occupied between the end of the 2nd 
century and the beginning of the 5th century 
AD. Roman traces, found at about 2m below 
current surface level and dated at the end of 
the 2nd and the beginning of the 3rd century 
AD, may be identified as peripheral occupation 
on the sand ridge, on which the castellum was 
built. Only a corner of a construction could be 
revealed. 

The Roman level is covered and cut by a 
thick layer of mainly 12th-13th century and 
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