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Ninove - Doorn Noord
inleiding

In uitvoering van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Ninove ontwikkelt SOLVA in opdracht van Stad
Ninove het regionaal bedrijventerrein Doorn Noord. In de aanloop van de geplande werken voert SOLVA het archeologisch onderzoek uit.

Links: impressietekening van het toekomstig
bedrijventerrein
Doorn
Noord.

Links: luchtfoto in wintermaanden.
Zicht op het onderzoeksgebied met
de stad Ninove op de achtergrond.
Onder: topografische kaart met situering van de opgraving.

Het onderzoeksgebied situeert zich aan de noordelijke rand van
Ninove, net buiten de stad, op de Ninoofse kouter. Deze kouter strekt
zich uit over een langgerekte heuvelrug tussen Ninove en Okegem.
De Dendervallei situeert zich net ten zuidoosten van de heuvelrug. De
ruime regio rond het onderzoeksgebied is heuvelachtig met verschillende bronnetjes en beekvalleitjes. De opgraving is gelegen op één
van de hoogst gelegen plaatsen van Ninove.
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Archeologisch vooronderzoek
Vooraf aan een opgraving wordt er een vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel om na
te gaan of er archeologische resten bewaard zijn in de bodem, en zo ja om de bewaring en datering
ervan in te schatten. Op Doorn Noord zijn er vier verschillende types vooronderzoek uitgevoerd.
Bureauonderzoek
Allereerst bekijken de archeologen een aantal historische kaarten van het onderzoeksgebied en
wordt de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd. Dit kan al indicaties geven van potentiële archeologische sites op of in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Ook de ligging in
het landschap kan aanwijzingen of meer info geven over de bewaartoestand van een site.

De kaart van Jacob van Deventer, ca. 1550-1565
(Koninklijke Bibliotheek).

Geofysisch onderzoek
Via een grondradaronderzoek kunnen bepaalde anomalieën getraceerd worden in de ondergrond. De interpretatie van deze anomalieën is vaak moeilijk. Soms wordt hiervoor aanvullend
geboord op de locatie van de anomalieën, om meer info te verkrijgen.

Links: beeld tijdens de geofyische prospectie. De
spoel met sensoren wordt voortgetrokken door een
quad. ©ORBIT.
Rechts: Resultaten van het geofysisch onderzoek te
Ninove. ©ORBIT.

Proefsleuvenonderzoek
In de meeste gevallen wordt vooraf een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden machinaal parallelle sleuven uitgegraven, op een regelmatige afstand van elkaar. Er wordt gegraven tot net onder de
huidige ploeglaag om eventuele archeologische
sporen te detecteren, te dateren en te evalueren. De
hierbij verworven kennis en informatie laat toe in te
schatten of verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Boven: luchtfoto van het proefsleuvenonderzoek op Doorn Noord.
Rechts: tientallen metaaldetectoristen speuren de ploeglaag af op zoek naar voorwerpen die
de soldaten hebben nagelaten. ©Dirk Wollaert.

Veldprospectie (metaaldetectie-onderzoek)
Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek, waaruit
de aanwezigheid bleek van een soldatenkamp op deze
locatie, vond een uitgebreid metaaldetectie-onderzoek
plaats. Een deel van het terrein werd hierbij systematisch
onderzocht op vondsten.

Ninove - Doorn Noord

Archeologische opgraving
Op de site van Ninove Doorn Noord leidde het vooronderzoek tot een grootschalig archeologisch onderzoek, waarbij ca. 8 ha vlakdekkend wordt onderzocht.
Het grootste deel van het terreinwerk gebeurt machinaal. Men start met het verwijderen van de ploeglaag. Net onder deze laag zijn
de archeologische sporen reeds te zien. De archeologen gaan met hun schop een dun laagje grond afscheppen om alle sporen goed
zichtbaar te maken. Dit noemt men schaven.
In onze streken bestaan de archeologische restanten vooral uit verkleuringen in de bodem. Dit noemen de archeologen ‘sporen’. Het
gaat vooral om grachten, greppels, afvalkuilen, paalkuilen. Deze sporen worden digitaal ingemeten en gekarteerd. Van sommige
sporen wordt een volledig 3D-registratie gemaakt.

Boven: 3D-model op basis van droneopnames van een grafmonument uit
Ninove.
Links: door het afgegraven vlak te ‘schaven’ maken de archeologen de grondsporen zichtbaar. ©Dirk Wollaert

Nadat alles is opgemeten worden de sporen verder onderzocht. Dit gebeurt soms aan de hand van een minigraver. De opvulling van
de sporen wordt uitgehaald en gecontroleerd op vondsten. e aangetro en artefacten helpen de onderzoekers om het spoor beter
te kunnen dateren. Hierbij wordt eerst een eerste helft van het spoor uitgehaald, zodat er een doorsnede of ‘coupe’ te zien is op het
spoor, wat bijkomende informatie kan opleveren over de constructiewijze of functie van het archeologische spoor.

Boven: foto van een pijpje. Het hielmerk op een terracottapijpje kan meer info geven over de
datering van het pijpje, maar ook van de context waarin het is gevonden. ©Dirk Wollaert

Links: inmeten van een ‘coupe’ of doorsnede van een spoor.
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Grafheuvels uit de prehistorie
Tijdens de opgraving werden twee grafmonumenten uit de late prehistorie (ca. 2500 – 2000 voor Chr.)
onderzocht. et gaat om gra euvels die omgeven waren door een gracht.
E n van de monumenten wi kt door zi n opbouw wat af van de klassieke gra euveltypologie in laanderen. Binnenin de grafcirkel
lag immers een tweede kleinere kringgreppel met een diameter van ca. m breed. n dit geval gaat het om een type met grachten
en wal(len) (ringwal).
e gra euvels aangetro en te inove zi n zeer groot in tegenstelling tot wat men meestal in laanderen aantreft. e grachten
hebben een diameter van wel 31 m tot 36 m! Ze waren ook vrij diep uitgegraven : de buitenste greppel van één van de monumenten
was nog ca. 1,60 m diep bewaard, vanaf het archeologische niveau.

Luchtopname van één van de grafcirkels. De rood-witte jalons hebben een lengte van 1 m.

Luchtopname van het grafmonument met ringwal.

eze monumenten dateren uit de late prehistorie in het ﬁnaal neolithicum (ca.
voor hr.) daar waar de meeste gra euvels in laanderen onger zi n en uit de bronsti d (vooral vanaf ca.
voor hr.) dateren.
e inoofse grafmonumenten dateren uit de vroegste fase van gra euvels in onze gebieden. e oudste e emplaren waren vermoedeli k veel groter dan hun ongere varianten.
r de aanleg van de monumenten stond er mogeli k reeds een houten constructie op
deze plaats (ca. 2800 - 2500 voor Chr.). Intussen is geweten dat de monumenten eeuwenlang in gebruik bleven. Eén van de grachten
van het grootste grafmonument is opnieuw uitgegraven gedurende de vroege bronsti d (ca.
voor hr.). Bi het andere
monument zi n er indicaties dat de heruitgraving pas gebeurde in de midden bronsti d (ca.
voor hr.). ermoedeli k
werden ze herkend en blijvend gerespecteerd als grafmonumenten van de voorouders.

Doorsnede op een van de grachten van het grafmonument met ringwal.

entraal binnen de gra euvel werden geen resten meer aangetro en van menseli ke begravingen. et erbuiten daarentegen wel. eze urne vermoedeli k uit de bronsti d bevatte nog de restanten van menselijke resten. Het graf was gelegen in de onmiddellijke omgeving van één van de
gra euvels.
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Romeinse periode

Grondplan van het proefsleuvenonderzoek met aanduiding van de zones waarin
Romeinse sporen werden teruggevonden. De lange smalle blauwe lijnen geven het
verloop van een Romeinse weg weer.

Reconstructietekening van een Romeinse landelijke nederzetting.
(© Yannick De Smet)

Fragmenten van Romeinse Dakpannen en maalstenen.

Opname tijdens het vrijleggen van een bord in een graf.

Romeinse sierraden uit een crematiegraf.

Evocatie van een Romeins begrafenisritueel. © A-VE
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De legerkampen van 1692 en 1693
Historisch kader (onderzoek door Erik Wauters)
De kampementen van Ninove uit 1692 en 1693 vonden plaats tijdens de Negenjarige oorlog (1688-1697). Deze oorlog was het gevolg
van de expansiepolitiek van de Franse koning Lodewijk XIV, aanvankelijk gericht op de verovering van het Rijngebied en vervolgens,
vanaf 1690 op de Spaanse Nederlanden. Met het oog op de verdediging van het Rijngebied had keizer Leopold I in 1688 een verbond
van Duitse staten opgericht, de Liga van Augsburg geheten, waartoe later ook Spanje toetrad. Dit verbond wordt in 1689 uitgebreid
met Engeland en de Republiek der Nederlanden onder impuls van Willem III, de stadhouder van Holland die het jaar voordien koning
van Engeland was geworden. Het leger van deze zgn. Grote Alliantie wordt persoonlijk aangevoerd door Willem III. Het bevel over
de rechtervleugel van het leger wordt toevertrouwd aan keurvorst Maximiliaan II Emanuel van Beieren, landvoogd van de Spaanse
Nederlanden sinds 1691.

William III van Engeland

Maximiliaan II Emanuel van Beieren, landvoogd van de Spaanse Nederlanden

Op 3 augustus 1692 vindt de slag van Steenkerke (bij Edingen) plaats. Het Franse leger verslaat er de geallieerden. In de dagen na
de slag kamperen de geallieerden een eerste keer in Ninove, namelijk van 20 tot 25 augustus 1692. Het jaar nadien vindt er opnieuw
een grote veldslag plaats, namelijk op 29 juli bij Neerwinden (Landen). De Fransen komen als overwinnaars uit de strijd, maar er
waren zware verliezen aan beide zijden. In de weken na deze slag komen de geallieerden opnieuw in Ninove terecht. Ze kamperen
hier van 20 september tot 16 oktober 1693.
Situering in het landschap
Beide kampen (1692 en 1693) liggen op vrijwel exact dezelfde locatie. Het kamp spreidt zich uit langs de as Okegem - Eichem, over
een afstand wel 8 km lang. Centraal in het kamp liggen de oude abdij-vijvers. Deze terreinen werden gekozen omwille van hun strategische ligging : vlakbij de stad en de weg naar Aalst, aan de rand van de Dendervallei, omgeven door een aantal natuurlijke bronnen
en beekjes en gelegen op een langgerekte, droge leemrug.
Het leger van de Grote Alliantie
Het leger van de Grote Alliantie bestaat uit het leger van de Nederlandse republiek, het Engelse leger en een klein Spaans leger, aangevuld met zogenaamde subsidietroepen : hulplegers die tegen betaling werden geleverd, voornamelijk door diverse Duitse vorstendommen. Talrijke nationaliteiten vonden hun weg naar deze legers : we noteren de aanwezigheid van Denen, Zweden, Nederlanders, Duitsers, Engelsen, Ieren, Schotten, Italianen, Spanjaarden, Walen en Vlamingen...
illem had de moeili ke taak een coalitieleger te leiden waarin onderlinge rivaliteiten en ﬁnanciële meningsverschillen troef waren.
Hij was een man met een gesloten karakter, overtuigd protestant maar stelde tolerant tegenover de katholieken in zijn leger. Tijdens
het kamp van 1693 logeerde hij in de abdij van Ninove, waar hij acht dagen verbleef, waarna de keurvorst zijn plaats innam.
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De legerkampen van 1692 en 1693
De impact van het leger van de Grote Alliantie op de lokale bevolking
De omvang van het leger van de Grote Alliantie kan worden geraamd op 60.000 man en ca. 40.000 paarden en andere lastdieren
nodig voor de ruiterij, de artillerie en het vervoer van de bagage. Daarnaast reisden nog duizenden andere mensen mee met het
leger: burgerpersoneel, knechten, marketenters en herbergiers ... Het leger was als een grote stad op verplaatsing . Al deze monden
moesten gevoed worden. Er moest worden gezorgd voor voldoende brood. Alleen al de behoefte aan water voor de paarden was
immens. De vele doortochten van de Franse en geallieerde legers tijdens de Negenjarige Oorlog waren voor de kleine lokale bevolking een ware beproeving. Zo telde de stad Ninove in 1693 slechts 1505 inwoners, het nabij gelegen dorpje Okegem amper 177 inwoners.
De lokale kronieken vermelden dat wanneer het geallieerde leger op 17 oktober 1693 het kamp verliet, de streek helemaal kaalgevreten achterbleef.
De kaart van Ninove uit 1693
De kaart die beschikbaar is van het kamp in 1693 is bijzonder goed gedetailleerd. De regimenten zijn weergegeven in verschillende
kleuren: blauw voor de infanterie, lichtgeel voor de ruiterij en rood voor de dragonders. Bij elk regiment is de naam van de kolonel
vermeld.
Rechts is de rechtervleugel van het leger afgebeeld, voornamelijk Spaanse en Beierse troepen, onder bevel de Keurvorst.
Centraal zien we de abdij-vijvers. In deze buurt kampeerden de gardes (elitetroepen) van Willem III en diverse Schotse en Engels-Staatse infanterieregimenten.
Links op de kaart staat de linkervleugel. In dit gedeelte ligt de opgraving. Er kamperen vooral Staatse infanterie- en ruiterijregimenten,
met inbegrip van ‘Duitse’ subsidietroepen. Achter de troepen staan de proviandwagens en de Engelse en Staatse artillerie.
Enkele personages uitgelicht
Een opmerkeli k ﬁguur was de vrouweli ke soldaat it avies alias mother oss . eze pittige erse trad in dienst bi het Engelse leger
in de hoop haar verdwenen man terug te vinden. Ze deed zich voor als een man met de naam “Christian” en kon dit jaren lang geheim
houden, onder meer door het gebruik van een zilveren plastuit. Door het leger kwam ze terecht in Vlaanderen tijdens de Negenjarige
Oorlog (1688-1697) en het is dan ook mogelijk dat ze in het kamp van Ninove aanwezig was.
Vervolgens ontmoeten we Julius Ernst van Tettau en baron Spaar. Beide kolonels waren met hun regimenten gelegerd binnen het onderzoeksgebied, dat momenteel opgegraven wordt.
Julius was een Brandenburger die in zowat alle oorlogen heeft gevochten: als weeskind nam hij als kadet dienst in het Staatse leger,
vocht tijdens de Devolutieoorlog (1667-1668) met de Fransen, diende int het Deense leger tegen Zweden en nam deel aan de invasie
van Ierland onder Willem III in 1689. In 1692 en 1693 voerde hij als kolonel van het Staatse leger het bevel over een regiment Lüneburgers. De Lüneburgers vochten in Steenkerke zeer moedig tegen de Franse overmacht. Julius raakte daarbij gewond aan het hoofd.
Hij zal in het kamp van Ninove wel een zwachtel hebben gedragen... Maar in 1693 was hij weer helemaal de oude.
Baron Spaar was 32 jaar oud in 1693 en kolonel van een Zweeds infanterieregiment, dat betaald werd door de Verenigde Provinciën.

Kit Davies alias "mother Ross".

Julius Ernst von Tettau (1644-1711)

Karl Wilhelm baron Spaar (1661-1709)
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De legerkampen van 1692 en 1693
De archeologische sporen van het kamp van 1692 en 1693
Tijdens de opgraving worden talrijke haardkuilen teruggevonden van deze kampementen. Het grootste deel van deze haarden ligt
op één langgerekte rij, die overeenkomt met één van de twee afgebeelde rijen op de historische kaarten.
Het gaat om licht uitgegraven kuilen, waarin een haard werd aangelegd. Door dit uit te graven in de grond, gaf dit meer beschutting
enerzijds voor het vuur, en anderzijds voor de soldaten zelf.
Op de vloer van deze kuilen vinden we resten terug van aslagen. Deze bevatten soms voorwerpen zoals munten, nagels, gereedschap, aardewerk, terra-cotta pijpjes, glas, (schoen)gespen, dierlijke resten, etc… Ook aan de hand van metaaldetectie komen uit de
ploeglaag verschillende metalen voorwerpen aan het licht, die in relatie te brengen zijn met het kampement. Ze getuigen van het
dagdagelijkse leven van de soldaat.

Haardkuil uit 1692/1693. De oranje/rode verkleuring bevindt zich op de plek waar het vuur heeft gebrand.

In sommige kuilen worden restanten van slachtafval teruggevonden.

Dit schilderij van Watteu uit 1709 (Le camp volant) toont het leven in een legerkamp aan het einde van de 17de- begin van de 18de eeuw.
Centraal is een haard ingegraven in een kuil te zien, zoals die ook in Ninove zijn opgegraven.

De vondst van een Schotse munt van Karel II in één van de
haardkuilen is een mooie link naar de Schotse soldaten die hier
ook gelegerd waren. Zij zouden hun tenten hebben opgeslagen
net buiten het projectgebied.
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Een legerkamp uit 1745 (?)
Historisch kader
De soldaten uit 1692 waren niet de enige die dit terrein uitkozen als hun tijdelijke kampplaats. Andere kampsporen zijn te situeren
ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), waarin Frankrijk, Pruisen en Spanje het tegen Maria Theresia van Oostenrijk en haar bondgenoten opnemen. De Oostenrijkse successieoorlog vond plaats aan het begin van het bewind van Maria Theresia.
Frankri k die het plan had opgevat om het Oostenri kse uis deﬁnitief klein te kri gen begon een oorlog met enkele bondgenoten
tegen de jonge vorstin. Deze laatste kon slechts op steun van Engeland en de Verenigde Provinciën rekenen.
Aanvankelijk vormde vooral Centraal- en Oost-Europa het kader voor het strijdtoneel, maar tegen het begin van 1744 verplaatste de
oorlog zich naar onze contreien.
Om Vlaanderen in staat van verdediging te brengen tegen het oprukkende Franse leger, hadden de Oostenrijkers en Britten in het
begin van 1744 hun troepenmacht in Vlaanderen en Henegouwen samengetrokken. Vooral in het gebied van het Land van Aalst was
een groot aantal soldaten gelegerd.
Op 20 november 1748 wordt te Aken een vredesverdrag door de beide partijen ondertekend. Deze vrede bracht de ontruiming van
ons land door de Franse troepen en de terugkomst van de eigen regering en van het Oostenrijkse gezagsapparaat met zich mee.
Situering in het landschap
De 18de eeuwse kampsporen maken waarschijnlijk deel uit van het Camp d’Alost, dat zich uitstrekte van Aalst tot Ninove, op de linkeroever van de Dender. Van het deel gelegen te Ninove zijn momenteel nog geen historische kaarten bekend. Enkele bronnen situeren het op de inoofse kouter een langgerekte heuvelkam tussen inove en Okegem. waartoe ook het onderzoeksgebied behoort. Hierdoor is de kans groot dat de kampresten in Ninove, ooit aan dit kamp toebehoorden.
et terrein had een zekere naam en faam op het gebied van kampementen. et wordt zelfs speciﬁek genoemd hiervoor bi de aantekeningen bij de Ferrariskaart (1771-1778).
Het leger van Lodewijk XV
a de slag bi Fontenoy ( ( mei
) ( enegouwen) was het Franse hoofdkwartier gevestigd in elzeke- uddershove. Lodewi k
verbleef ti dens de periode van
augustus
in het amp d lost. it kamp bestond uit ca. .
soldaten.
adien vertrekt de vorst opnieuw naar ari s maar het leger bli ft ter plaatse. et staat onder de orders van maarschalk van Sa en.
Het kamp wordt verder zuidwaarts uitgebreid van 8 september tot 15 oktober, in de richting van Ninove, op de linkeroever van de
Dender. De rechtervleugel van dit kamp, gesitueerd te Ninove, was bemand door de brigade d'Auvergne. De brigade bestond uit ca.
soldaten. e soldaten zullen hier bli ven totdat ze in winterkwartier gaan.
Er bestaan verschillende getuigenissen over dit kamp. e pastoor van Okegem schri ft het volgende: Den 8 september 1745 is tfransch leger hier tusschen Aelst en ninove komen camperen en is opgebroken den 15 oktober. Den oorlog heeft geduert tot tbeginsel
vant jaer 1748 en in teijnde van tselve jaer sijn de fransche uijt dit landt getrocken.”
e toenmalige abt ander aegen van inove beschri ft de periode van het kamp als volgt:
… Want toen de koning van Frankrijk na zoveel overwinningen terugkeerde naar Parijs, bezette de Graaf van Saksen, tweede in
bevel na de koning, vanuit Aalst ook Ninove met zijn leger vanaf 8 september. Het Huis van de Koning bezette onze stad, haar aanvoerder, graaf de Montessou, nam met zijn gevolg verblijf in onze abdij. Ninove was tot dan (alleen maar) speelbal geweest van de
stormwinden van de vrees, maar toen ging het echt onder in een schipbreuk van rampen. Omdat de hier verzamelde voorraad levensmiddelen niet volstond – de parochiekerk, (het klooster) van de Grauwzusters of Penitenten, en de kapel van de burcht waren
nochtans met graan gevuld – beroofden de wetteloze soldaten de pachthoven van hun graan en velden en weiden van hun bomen.
Wij leden zoveel schade aan bomen die hier en in ons bos van Liedekerke werden geveld, dat het totaal (verlies) gemakkelijk boven
de 140.000 guldens uitsteeg. En we zouden nog verdere verliezen hebben geleden, als het Huis van de Koning niet op 8 oktober
weggetrokken was om Ath te gaan veroveren. Het hele leger volgde op 14 oktober. ( ertaling : aak eersman).
e lokale bevolking ging opnieuw zwaar gebukt onder de troepenbewegingen. oor de periode
slechts
mensen.

telde inove gemiddeld

De kaart van 1745
Momenteel beschikken we enkel over een kaart die het land van alst weergeeft en
waarop het Camp d’Alost is weergegeven. De latere uitbreiding van dit kamp naar
Ninove staat er nog niet op.

Probst. Gravure van een kamp ca. midden 18de eeuw.
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Een legerkamp uit 1745 (?)
De archeologische sporen van het kamp van 1745
De 18de-eeuwse kampsporen zijn van een andere aard als deze van 1692 en 1693. Het terrein ligt bezaaid met diep uitgegraven
kuilen, min of meer uitgezet volgens een aantal lijnen. De bodem van deze ondergrondse hutten lag soms tot op 2 meter diep onder
het huidige maaiveld. In de kuilen zijn zitbankjes uitgespaard voor de soldaten. Er is ook telkens een nis aanwezig waarin een haard
werd aangelegd. Sommige exemplaren zijn voorzien van een uitgegraven trap om af te dalen in deze ondergrondse hutten. Oorspronkelijk waren de kuilen afgedekt met een dakconstructie. De resten van paalsporen getuigen hiervan. In een aantal gevallen zijn
aanwijzingen voor een schouw of rookgat teruggevonden. Er zijn voorlopig geen sporen van planken teruggevonden. Het is ook duidelijk dat de hutten na hun gebruik snel terug zijn opgevuld met grond.

Dit type van kampplaats werd hoogstwaarschijnlijk gebouwd om gedurende een langere periode in te verblijven. Eén bepaalde bron
beschrijft het als volgt : Le reste de leur armée de Flandres s’est retirée et retranchée derriere la Dender, entre Alost et Ninove, ou le
Maréchal de Saxe qui là commande a, dit-on, ordre de la tenir enterrée, comme l’annéé derniere jusqu’à l’entrée des quartiers d’hiver. C’est ce que celle des Alliez ne les empêchera pas plus de faire que l’an passé. Waarschijnlijk kan het ‘ingraven’ letterlijk geïnterpreteerd worden, wat natuurlijk zeer goed overeenstemt met de archeologische sporen.
In de kuilen worden sporadisch de resten van kookpotten, borden en glazen teruggevonden. Het voedsel werd bereid in veldkeukens. Hiervan zijn er ook enkele teruggevonden in de opgraving.

bovenaan: opname van een schuilhut nadat de opvulling eruit gehaald is. ©Dirk Wollaert
links beneden: luchtopname van een rij schuilhutten.
rechts beneden: fragment van een bord dat teruggevonden is in één van de schuilhutten (oorsprong : Rijsel).
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Archeologie: een interdisciplinaire wetenschap
Bij huidige archeologische opgravingen onderzoek worden de archeologen vaak bijgestaan door experts uit allerlei andere disciplines. Ook in Ninove is dit het geval. Zo wordt er beroep gedaan op historici en periode- en materiaaldeskundigen om bepaalde zaken
beter historisch te kunnen kaderen en speciﬁeke vondstcategorieën goed te kunnen determineren en dateren. Erkende metaaldetectoristen speuren de grond af op zoek naar metaalvondsten die te linken zijn aan de archeologische resultaten.

Muntspecialist Hendrik bestudeert één van de
vele munten die met de metaaldetector gevonden zijn. ©Dirk Wollaert

Medewerkers van de Universiteit Gent nemen stalen voor luminescentie-dateringen (OSL). Ze kunnen hierdoor de verschillende lagen dateren.

Olivier toont trots zijn mooie vondst. ©Dirk Wollaert

Analyse van pollen, zaden en vruchten.
Reconstructie van het landschap en
voedingsgewoonten.

Het KMI aan het werk in Ninove. Ze nemen stalen van haarden om ze te dateren op basis van het
toenmalige magnetische noorden.
Fysisch antropologisch onderzoek :
onderzoek van gecremeerde botresten
uit de Romeinse graven.

Een spade : foto van voor en na de Behandeling (Erfpunt).

Archief-onderzoek.
Bodemkundig onderzoek.

Labo voor radiokoolstofdateringen : organische resten worden hier gedateerd.

