
Verwachtingen opgraving 2021 

Het projectgebied neemt landschappelijk een interessante positie in, 
namelijk op een heuvelflank langs de Scheldevallei. Ook historisch betreft 
het een interessante situatie, gezien de ligging in de omgeving van de 
parochiekerk en de historische kern van Ouwegem. De resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek waren bovendien veelbelovend.  

Het onderzoeksgebied bevat middeleeuwse sporen die teruggaan tot de 
8ste en 9de eeuw, dezelfde periode als de eerste vermelding van Ouwegem. 
Ze maken waarschijnlijk deel uit van een nederzetting en kunnen dus 
inzichten verschaffen over de ontstaansgeschiedenis van het dorp. Tussen 
de middeleeuwse sporen troffen de archeologen ook nog andere sporen 
aan, die duidelijk ouder zijn. Aan de hand van het aangetroffen aardewerk 
gaat het mogelijk om sporen uit de Romeinse periode en/of de prehistorie. 
De opgraving zal dit kennispotentieel verder benutten en een bijdrage 
leveren aan de ontstaansgeschiedenis van Ouwegem. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kogelpot in Karolingische traditie. 
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OUWEGEM – PASTORIETUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kaart van het Land van Aalst door Jacques Horenbault (1596-1619).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Villaretkaart (1745-1748). 



De gemeente Kruisem wenst het huidige recreatiedomein langs de 
Ouwegemstraat in Ouwegem te vernieuwen. Het gebied ligt vlakbij het 
dorpscentrum en de Sint-Jan-Baptistkerk. In de noordoostelijke hoek van het 
terrein wordt een nieuw gebouw gepland met een ondergrondse kelder. 
Omdat de bouw hiervan archeologisch waardevolle sporen zal vernielen, is 
vooraf een archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Villa Aldingaheim 

De oudste vermelding van Ouwegem gaat terug tot 830 n. Chr., wanneer het 
dorp wordt vermeld als villa Aldingaheim. Dit Germaans toponiem betekent 
‘de woning van de lieden van Aldo’. In de 9de eeuw behoorde de regio en 
ook deze villa toe aan de Sint-Baafsabdij in Gent. Later werd het domein 
overgenomen door Arnulf I, graaf van Vlaanderen. De eerste duidelijke 
vermelding van de Sint-Jan-Baptistkerk stamt uit 1123, wanneer het altaar aan 
de Sint-Pietersabdij van Gent geschonken wordt. 

De oudste weergave van Ouwegem is terug te vinden op De Kaart van het 
Land van Aalst door Jacques Horenbault (1596-1619). Er is niet veel meer dan 
de kerk met kerkhof weergegeven naast een noord-zuid lopend wegtracé. 
De Villaretkaart (1745-1748) vormt de oudste gedetailleerde weergave van 
Ouwegem. Het grootste deel van het projectgebied blijkt onbebouwd en is 
vermoedelijk in gebruik als grasland of tuin. 
 
Resultaten van het proefsleuvenonderzoek 2020 

Reeds in mei 2020  werd een proefsleuf aangelegd ter hoogte van de 
geplande kelder. Deze liet een evaluatie toe van het aanwezige 
archeologische erfgoed. Voornamelijk in het westelijke en centrale deel van 
de proefsleuf zijn sporen met een donkere vulling aanwezig. Het gaat om 
(paal)kuilen en een opgevulde depressie. Vermoedelijk maken deze sporen 
deel uit van een nederzetting. Het gros van de vondsten stamt uit de 
Karolingische periode en de volle middeleeuwen. 

In het oostelijk deel kwamen voornamelijk sporen met een bleke, 
uitgeloogde vulling aan het licht. Op basis van de stratigrafische relaties en 
de vondsten hieruit, weten we dat ze ouder zijn dan de sporen met de 
donkere vulling. Vermoedelijk is er dus ook nog een oudere site aanwezig 
(metaaltijden/Romeins).

 

De proefsleuf uit 2020: de donkere verkleuringen zijn de 

middeleeuwse sporen. De lichtgrijze verkleuringen zijn de 

Romeinse en/of prehistorische sporen. 


