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7.3.4.3.5. Structuur S. I-A-694
Deze structuur is samengesteld 
uit vier paalspoorcontexten: 
C. I-A-694, C. I-A-695, C. I-A-
699, C. I-A-702. Ze vormen een 
vierkante gebouwplattegrond 
met een zijde van 2,5 m (Fig. 96, 
Afb. 125). 

De paalsporen zijn ovaal tot 
rond met een bleke grijze 
vulling rijk aan ijzerconcretie, 
mangaanstippen en sporadische 
houtskoolfragmenten. De 
paalsporen hebben een 
diameter van 40-50 cm en zijn 
tot ongeveer 40 cm diep onder 
het afgegraven vlak bewaard 
(Afb. 126). 

Fig. 96. Grondplan en coupes van S. I-A-684.

Afb. 125. Structuur S. I-A-684 gecoupeerd in vlak.
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De paalkuilen zijn vrij diep en groot uitgegraven, wat impliceert dat de palen die erin hebben 
gestaan ook een redelijke omvang haddben. Ze zijn doorgaans komvormig tot rechthoekig 
met afgeronde hoeken. De hoeken van de plattegrond liggen in het noordnoordoosten, 
oostzuidoosten, zuidzuidwesten en westnoordwesten. Dit resulteert in een voor de periode 
wat ongewone NNW-ZZO-oriëntatie. Afgezien van de oriëntatie komt deze plattegrond sterk 
overeen met S. I-A-703 die enkele meter ten zuiden van S. I-A-694 ligt.

Uit de paalsporen zijn 33 stukken handgevormd aardewerk 
verzameld. Eén scherf was waarschijnlijk besmeten. Bij het 
geëffend aardewerk was er een pot die versierd was met 
indrukken (Fig. 97) en een scherf met kamstrepen/groeven. 

Van de 18 geruwde scherven waren drie versierd met 
indrukken. Er is een 14C-datering uitgevoerd op niet-
gedetermineerde houtskool uit paalspoor C. I-A-699. Deze 
gaf een datering tussen 360 cal BC (2σ) 114 cal BC (Fig. 98).218

218 RICH-24855: 2167±31 BP

Afb. 126. Doorsnede op paalspoor C. I-A-702.

Fig. 97. Materiaal uit structuur 
I-A-694.



243

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

De datering komt uit op een plateau in de calibratiecurve. Hierdoor valt de datering vrij 
breed uit. In combinatie met het materiaal blijkt de oudste piek te oud. De groeven/
kamstreepversiering is immers typerend voor de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. De 
datering van de plattegrond is dus tussen 260 – 110 v.Chr. te situeren.

Op zo’n 3 m ten noordwesten van deze plattegrond is er in 
het natuurlijk spoor I-A-686 een slingerkogel aangetroffen. 
Het fragment is ten dele afgebroken maar de ovoïde vorm 
is nog duidelijk zichtbaar. Het dikste punt situeert zich in 
het midden om vervolgens conisch te verlopen naar een 
punt. Het stuk is uit gebakken klei vervaardigd en meet ca. 
4,5 cm (gereconstrueerd) met een maximum diameter van 
ca. 2 cm (Fig. 99).

Het stuk heeft sterke overeenkomsten met de loden exemplaren die gevonden zijn rond 
het heuvelfort van Thuin.219 De onderzoekers van dit heuvelfort opperen dat dit het oppidum 
van de Aduatuci zou zijn dat in 57 v.Chr. door de Romeinse legioenen is ingenomen. De 
slingerkogels die gevonden zijn in Asper-Jolleveld zijn ook vervaardigd uit gebakken klei 
en hebben eveneens dezelfde afmetingen en hetzelfde voorkomen als het stuk uit I-A-686. 
De stukken uit Asper-Jolleveld worden als dubbelconisch beschreven: puntig ovaal met 
een ronde centrale doorsnede. Deze komen voor in contexten uit de 1ste eeuw n.Chr.220 
Aangezien dergelijke objecten weinig veranderen doorheen de tijd, is het moeilijk om deze 
exact te gaan dateren.

7.3.4.3.6. Structuur S. I-A-703
De gebouwplattegrond is samengesteld uit vier paalspoorcontexten: C. I-A-703, C. I-A-704, 
C. I-A-705 en C. I-A-706. De plattegrond heeft een WNW-OZO tot NW-ZO oriëntatie. De 
noordelijke en zuidelijke zijdes meten 2,7 m, de oostelijke en westelijke zijdes meten 2,3 m 
(Fig. 100, Afb. 127).

219 Roymans et al. 2015: 76
220 Vermeulen 1996: 127

Fig. 98. Singleplot van datering uit S. I-A-694.

Fig. 99. Slingerkogel uit I-A-686.
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De paalsporen zijn sterk gelijkend aan deze van structuur S. I-A-694, maar zijn met een 
diameter van 75-95 cm wel een stuk groter. De vulling van de paalsporen bestaat uit een 
lichtgrijze zandleem met ijzerconcreties en sporadisch brokken houtskool. De sporen zijn 
rechthoekig in doorsnede en zijn zo’n 40-50 cm tot onder het afgegraven vlak bewaard 
gebleven (Afb. 128). Paalspoor C. I-A-705 heeft een licht revolvertasvormig profiel. Er is bij 
geen enkel van de paalkuilen nog een paalkern te onderscheiden.

Fig. 100. Grondplan en coupes van S. I-A-684.

Afb. 127. Structuur S. I-A-703 in grondvlak na couperen.
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Er zijn in totaal 53 fragmenten aardewerk gerecupereerd uit de structuur. Het geëffend 
aardewerk omvat negen scherven: drie afkomstig van een pot en twee versierd met 
gladdingslijnen. Twee scherven hebben een geglad buitenoppervlak versierd met ribbels en 
zijn waarschijnlijk afkomstig van een ribbelkom (Fig. 101).

Net als de 16 geruwde scherven bestaan ook de 26 niet verder de te determineren scherven 
louter uit wandscherven waar geen verdere analyse op kan gebeuren.

Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op de structuur. De datering op niet-gedetermineerde 
houtskool uit paalspoor C. I-A-703 gaf een datering tussen 360 cal BC (2σ) 110 cal BC.221 
De datering op een niet-gedetermineerd stuk houtskool uit een van de onderste lagen van 
paalspoor C. I-A-704 gaf een datering tussen 390 cal BC (2σ) 200 cal BC (Fig. 102).222

221 RICH-24844: 2163±31 BP
222 RICH-24842: 2232±30 BP

Afb. 128. Doorsnede op een van de paalsporen van S. I-A-703.

Fig. 101. Materiaal uit 
structuur S. I-A-703.
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Deze dateringen vallen opnieuw in het plateau in de late ijzertijd, waardoor de spreiding in 
de kalibratie vrij breed uitkomt. Er kan een statistisch gemiddeld berekend worden voor de 
beide dateringen. Dit levert een datering op tussen 360 cal BC (2σ) 200 cal BC (Fig. 103).223

De combinatie van beide dateringen valt vrij oud uit in combinatie met het aardewerk. De 
ribbelkom is een vorm die voorkomt tussen 200 v.Chr. en het midden van de 1ste eeuw n.Chr. 
Hierdoor komt de combinatiedatering helemaal aan het begin van het aardewerkspectrum te 
zitten. Aangezien de T-waarde in de X2 test vrij hoog uitvalt, verhoogt de waarschijnlijkheid 
dat de datering uit context C. I-A-704 iets te oud uitvalt. Mogelijk gaat het hier om een ouder 
staal dat het beeld vertroebelt.

Structuur S. I-A-703 ligt vlakbij structuur S. I-A-694 en vertoont sterke gelijkenissen op 
vlak van oppervlakte, vulling en doorsnede van de paalkuil. Enkel de oriëntatie van de 
plattegronden verschilt zo’n 45°. Er kan een gecombineerde datering gemaakt worden voor 
de plattegronden met drie 14C-dateringen. Dit gaf een datering tussen 359 cal BC (2σ) 194 cal 
BC.224 Echter wordt dit beeld ten dele verstoord door de aanwezigheid van een staal dat vrij 

223 Combine RICH-24842 + RICH-24844: 2199±22 BP. X2-test: df=1 T=2.6 (5% 3.8)
224 Combine RICH 24844, RICH 24842, RICH-24855: 2189±18 BP (X2-test: df = 2 T= 3.3 (5% 6.0)

Fig. 103. Singleplot van de gecombineerde dateringen van structuur S. I-A-703.

Fig. 102. Multiplot van de 14C-dateringen op S. I-A-703.
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oud uitvalt ten opzichte van de andere twee (cf. hoge T-waarde in X2 test) (Fig. 104).

Wanneer het gemiddelde wordt berekend zonder RICH-24842, geeft de X2 test een T-waarde 
van 0.0, wat een veel hogere waarschijnlijkheid impliceert voor de gelijktijdigheid van beide 
stalen. Deze datering plaatst de structuur tussen 356 cal BC (2σ) 119 cal BC (Fig. 105).225

De optelsom van de combinatiedatering zonder het ouder staal RICH-24842 met het 
aanwezige aardewerk (groeflijnen/kamversiering en ribbelkom) plaatst de datering van deze 
plattegronden in de loop van de 2de eeuw v.Chr.

225 Combine 2465±22 BP: X2 Test: df=1 T = 0.0 (5% 3.8)

Fig. 104. Gecombineerde datering van S. I-A-694 en S. I-A-703 met inbegrip van staal RICH-24842.

Fig. 105. Gecombineerde datering van S. I-A-694 en S. I-A-703 zonder staal RICH-24842.
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7.3.4.3.7. Structuur S. I-A-740
Deze structuur bestaat uit drie paalkuilen: C. I-A-740, C. I-A-742 en C. I-A-748. Waarschijnlijk 
bestond de plattegrond in oorsprong uit vier (of meerdere) paalsporen. Op de plaats waar het 
vierde paalspoor zou worden verondersteld, liep de postmiddeleeuwse gracht C. I-A-490 die 
waarschijnlijk het paalspoor heeft vergraven (Fig. 106).

De sporen hebben een vrij bleke gevlekte vulling met plaatselijk donkergrijze vlekken. De 
paalkuilen hadden allemaal een komvormige doorsnede waarbinnen geen paalkern kon 
worden afgelijnd. De sporen zijn in vlak rond tot ovaal met een diameter van 60-70 cm, 
en gingen tot zo’n 30 cm onder het afgegraven vlak. De paalsporen in de onmiddellijke 
omgeving van deze plattegrond (d.i. C. I-A-744, C. I-A-746, C. I-A-748 en C. I-A-758) wijken 
qua opbouw en afmetingen danig af van de plattegrond dat het onwaarschijnlijk is dat deze 
tot de plattegrond hebben behoord. Context I-A-747 sluit qua vulling en uitzicht wel sterk aan 
bij de paalsporen van de structuur, maar de positie van dit spoor maakt het moeilijk om dit in 
te passen in de structuur.

De structuur heeft een NW-ZO oriëntatie en is merkelijk groter dan de andere structuren 
in deze zone. Context C. I-A-740 ligt in de rechte hoek tussen C. I-A-742 en C. I-A-748. De 
zijde tussen C. I-A-742 en C. I-A-740 meet 4,9 m. De zijde tussen C. I-A-740 en C. I-A-748 
meet 5,6 m. Hierdoor ontstaat binnen de palen een oppervlakte van ongeveer 27 m², wat 
merkelijk groter is dan de gemiddelde oppervlakte van de spiekers in de omgeving, die een 
gemiddelde oppervlakte tussen 4–7 m² hebben. 

Uit de vulling van de paalsporen zijn 33 handgevormde scherven verzameld: vier geëffend 
onversierd, vier geëffend versierd met indrukken afkomstig van een pot, zes geruwde 
scherven en 19 niet verder te identificeren scherven. De vondsten zijn weinig diagnostisch en 
dragen niet bij tot een mogelijke datering van deze structuur. Op basis van de vulling van de 
sporen en de oriëntatie is het waarschijnlijk dat deze plattegrond uit de late ijzertijd-vroeg-
Romeinse periode stamt.

Fig. 106. Grondplan en coupes van structuur S. I-A-740.
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Deze structuur ligt op slechts 2,3 m van structuur S. I-A-684 (gemeten van midden van de 
paalsporen) en heeft bovendien ook exact dezelfde oriëntatie en vulling. Deze kunnen ofwel 
gelijktijdig op zeer korte afstand van elkaar in gebruik geweest zijn, ofwel met een korte 
onderbreking naast elkaar zijn ingeplant (de ene als vervanger van de eerste). Een derde 
mogelijkheid is dat deze structuren in feite onderdeel zijn van dezelfde L-vormige plattegrond.

7.3.4.3.8. Structuur S. I-A-819
De structuur is samengesteld uit vier paalkuilen: C. I-A-819, C. I-A-821, C. I-A-843 en C. I-A-847. 
Naar analogie van vijfpalige spiekers, kan spoor C. I-A-822 ook tot de plattegrond behoren 
(Fig. 72). Het paalspoor heeft een sterk verschillend uiterlijk in vergelijking met de andere vier 
paalsporen, maar ligt net in het midden tussen I-A-847 en I-A-821 (Fig. 107, Afb. 130). Vanwege 
het sterk verschillend uiterlijk is het niet mee opgenomen in de plattegrond op Fig. 107.

Afb. 129. Doorsnede op een van de paalsporen van S. I-A-740.

Fig. 107. Grondplan en coupes van C. I-A-819. Spoor I-A-822 is niet opgenomen in deze plattegrond.
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In grondvlak zijn de paalsporen onregelmatige ovalen met een diameter die varieert tussen 
55 en 110 cm. De uitgraving van de sporen verschilt ook in doorsnede van rechthoekig (C. 
I-A-847) tot komvormig (C. I-A-819) (Afb. 131).

Afb. 130. Structuur S. I-A-819 tijdens het terreinwerk.

Afb. 131. Eén van de gecoupeerde paalsporen van structuur S. I-A-819.
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De paalkuilen gaan tot zo’n 40 tot 50 cm onder het afgegraven vlak. De lichtgrijze heterogene 
vulling komt bij alle paalsporen terug. De paalsporen vormen een vierkant met een zijde 
van 2,6 m. Bij deze structuur liggen de hoeken naar het noordnoordoosten, zuidoosten, 
zuidzuidwesten en westnoordwesten, wat resulteert in een NNW-ZZO oriëntatie. Deze 
oriëntatie is zowel gelijk aan S. I-A-587 (vroege ijzertijd) als aan S. I-A-694. 

De datering van de structuur is niet eenduidig: zo doen verschillende elementen de datering 
alle kanten uitgaan. De oriëntatie en het uitzicht van de paalsporen wijzen op een datering in 
de vroege ijzertijd. Daar waar de 14C-dateringen, het aanwezige aardewerk en de relatieve 
stratigrafie eerder op een datering in de late ijzertijd/Romeinse periode wijzen.

Uit de paalsporen van de plattegrond zijn 39 scherven gerecupereerd. Er waren twee scherven 
besmeten, 11 zijn geëffend onversierd, 17 stukken zijn geruwd (waarvan twee versierd met 
indrukken, en één met kamstrepen), en negen stukken ten slotte waren te verweerd om 
een oppervlaktebehandeling te herkennen. Eén scherf is afkomstig van een pot (Fig. 108: 2). 
Het aardewerk uit het nabij gelegen spoor C. I-A-822 bestaat uit vier geëffend onversierde 
scherven. Twee scherven zijn afkomstig van een pot (Fig. 108: 1).

Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op niet-gedetermineerde houtskool uit de paalsporen. 
Het staal uit paalspoor C. I-A-847 dateert tussen 410 ca lBC (2σ) 210 cal BC.226 Het staal uit de 
tweede laag van het paalspoor C. I-A-847 dateert een stuk ouder in het neolithicum: 3320 cal 
BC (2σ) 2910 cal BC (Fig. 109).227 Het is duidelijk dat deze laatste datering op een residueel 
stuk is uitgevoerd. Het aardewerk laat niet toe om de 14C-datering verder te preciseren.

226 RICH-24847: 2287±30 BP
227 RICH-24843: 4407±35 BP

Fig. 108. Materiaal uit S. I-A-819 en C. I-A-822.
1: pot uit C. I-A-822
2: pot uit S. I-A-819

Fig. 109. Multiplot van de dateringen op structuur S. I-A-819.
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De oversnijding van de structuur met de greppel I-A-820228 was door de zeer geringe bewaring 
van de greppel niet duidelijk. Tijdens het terreinwerk werd gedacht dat de spieker jonger is 
dan het wegtracé, maar gezien de datering van zowel de spieker als het wegtracé, zou het 
logischer zijn dat de greppel van de weg de spieker oversnijdt.

7.3.4.3.9. Structuur S. I-A-896
De spieker S. I-A-896 omvat volgende paalspoorcontexten: C. I-A-896, C. I-A-897, C. I-A-898 
en C. I-A-899. De palen vormen een vierkant met een zijde van ca 2,2 m en hebben een WO 
tot WZW-ONO oriëntatie. De structuur bestaat uit ronde tot licht ovale paalsporen waarbij de 
diameter in grondvlak varieert tussen de 50 – 70 cm (Fig. 110, Afb. 132).

228 C. I-A-189, S. I-A-179, cf. 7.4.2.1.

Fig. 110. Grondplan en coupes van structuur S. I-A-896.

Afb. 132. Structuur S. I-A-896 tijdens het terreinwerk.
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De paalsporen hebben een vierkante doorsnede met afgeronde hoeken. De vulling bestaat 
uit een grijsbruin gevlekte zandleem, met onderaan een grijze inspoelingsband. De paalkuilen 
zijn gemiddeld zo’n 40 cm diep onder het afgegraven vlak bewaard gebleven.

Enkel in C. I-A-897 zijn twee stukken handgevormd aardewerk teruggevonden. Het gaat 
om twee geruwde wandscherven die geen nauwere datering dan de metaaltijden toelaten. 
Gezien de overeenkomsten tussen deze structuur en de structuren S. I-A-694 en S. I-A-703 is 
het waarschijnlijk dat ook S. I-A-896 in de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode te dateren is.

7.3.4.3.10. Structuur S. I-A-1205
Ten oosten van greppelsysteem S. I-A-1165229 liggen twee clusters met paalsporen en kuilen. 
Het materiaal uit deze sporen sluit nauw aan bij het materiaal uit het greppelsysteem, 
waardoor kan aangenomen worden dat ze gelijktijdig in gebruik zijn geweest. De westelijke 
cluster sporen (rond S. I-A-1205, C. I-A-1252) bevindt zich op zo’n 10 m ten oosten van C. I-A-
1165. De oostelijke cluster ligt dan weer zo’n 10 m ten zuiden van C. I-A-393, op ongeveer 40 
m van C. I-A-1165. 

In de westelijke cluster paalsporen is één duidelijke gebouwplattegrond geregistreerd (S. 
I-A-1205). De structuur bestaat uit vier paalsporen: C. I-A-1205, C. I-A-1206, C. I-A-1207 en C. 
I-A-1208 (Fig. 111). Net naast de zuidoostelijke paal bevindt zich nog een paal: C. I-A-1212 (Afb. 
133).

De paal C. I-A-1212 komt qua vulling en uitzicht sterk overeen met de paalsporen van de 
gebouwplattegrond. Mogelijk gaat het om een herbouw of versteviging van de structuur, 
maar omdat dit niet met zekerheid te stellen is, is het paalspoor voorlopig niet bij de structuur 
gerekend. 

Het gaat om een eenvoudige vierpalige plattegrond waarbij de onderlinge afstand van de 
paalsporen van de spieker 2 m bedraagt. De oriëntatie van de plattegrond is NNW-ZZO 
waarbij het meest noordelijke paalspoor in het noordnoordwesten ligt, en het zuidelijke in 
het zuidzuidoosten. De paalsporen hebben een sterk gelijkende, bleek grijsblauwe vulling 
met sporadisch houtskoolspikkels en ijzerconcretie. Ze zijn rond in vlak met een diameter 
van ongeveer 40 cm, en zijn ongeveer 20-30 cm diep onder het afgegraven vlak bewaard 
gebleven.

229 Cf. 7.3.4.2.10

Fig. 111. Grondplan en coupes structuur S. I-A-1205.
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Het materiaal uit deze structuur omvat zes stuks handgevormd aardewerk. Er zijn vier 
fijnwandig gegladde scherven die versierd zijn met ribbels. Deze zijn afkomstig van een 
ribbelkom of fles. Verder is er ook nog een onvolledig fragment van een geëffende pot die 
versierd is met indrukken. De ribbelkom suggereert een datering van 200 v.Chr. tot in de 1ste 
eeuw.

Rond deze structuur liggen nog een aantal andere kuilen en paalsporen, die ongetwijfeld 
allemaal deel uitmaakten van hetzelfde erf.230 Het materiaal over de verschillende contexten 
heen in acht genomen, dateert deze bewoning vrij breed in de late ijzertijd of de vroeg-
Romeinse periode. Maar meer specifiek, afgaande op enkele kwalitatief betere baksels, is 
een datering in de vroeg-Romeinse periode het meest plausibel. Vermoedelijk situeert de 
bewoning van de site zich in de vroege 1ste eeuw n.Chr.231

230 Cf. 7.3.4.8.7
231 Determinatie door Prof. Dr. Guy De Mulder.

Afb. 133. Structuur S. I-A-1205 gecoupeerd.
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7.3.4.3.11. Interpretatie en discussie
In totaal zijn acht plattegronden geregistreerd in het noordwestelijke deel van de opgraving 
en één in het westelijke deel.232 Het gaat zonder uitzonderingen om structuren met vier palen 
die als spieker kunnen worden geïnterpreteerd. De plattegronden zijn gelegen in een zone 
met verschillende grachten en greppels uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. Omdat 
slechts enkele van de plattegronden aardewerk of dateerbaar materiaal bevatten, zijn de 
meeste structuren op basis van hun oriëntatie, palenzetting en vulling gelinkt aan de goed 
gedateerde exemplaren.

De meeste plattegronden hebben een WNW-OZO oriëntatie, waardoor ze parallel met 
verschillende greppels liggen. Sommige van deze spiekers liggen zeer dicht bij de greppels. 
Zo liggen S. I-A-703 op 30 cm van C. I-A-673, S. I-A-684 op 30 cm van C. I-A-440 en S. I-A-
445 op zo’n 35 cm van C. I-A-440. Wanneer het komvormige profiel van deze greppels wordt 
doorgetrokken (weggegraven teelaarde/B-horizont) zou dit tot vlak tegen de paalsporen 
uitkomen. 

Enkele plattegronden hebben een afwijkende oriëntatie, zoals de goed gedateerde 
plattegrond S. I-A-819 die dezelfde oriëntatie heeft als structuren uit de vroege ijzertijd. Het 
lijkt waarschijnlijk dat de oriëntatie van deze bijgebouwtjes minder strikt werd toegepast.

De gemiddelde lengte van de zijde van de plattegronden varieert tussen de 1,6 en de 2,6 
m, wat een gemiddelde oplevert van 2,2 m.233 Echter wordt dit omlaag getrokken door de 
kleine afmeting van S. I-A-505 en S. I-A-516. De mediaan ligt rond 2,5 m.234 Dit resulteert 
in een gemiddelde grondoppervlakte van 6,25 m². Het is natuurlijk onmogelijk om in te 
schatten wat de superstructuur was die erboven werd uitgebouwd. Momenteel wordt er 
in reconstructies uitgegaan van een smalle rechtopstaande structuur, waarbij de structuur 
dezelfde vloeroppervlakte heeft als het vierkant dat gevormd wordt door de palen in het 
grondvlak. Er kunnen echter ook nog tal van andere architecturale oplossingen gebruikt zijn 
die de grondoppervlakte van de structuur drastisch vergrootten, zonder dat dit zijn weerslag 
heeft gekend in de bodem.

Om de plattegronden chronologisch te kunnen situeren, zijn er negen 14C-dateringen 
uitgevoerd. Alle dateringen zijn uitgevoerd op niet-geïdentificeerde houtskoolbrokjes. Van 
de negen dateringen bleken er twee op residueel materiaal te zijn gebeurd. Deze zijn wel 
weergegeven in onderstaand overzicht, maar moeten voor de interpretatie van de datering 
buiten beschouwing worden gelaten (Fig. 112, Tabel 4). Om intrusief of residueel materiaal 
zoveel mogelijk te kunnen uitsluiten is er indien mogelijk steeds met twee dateringen 
per plattegrond gewerkt. Dit geeft een statistisch grotere zekerheid dan één datering per 
plattegrond. Gezien het aantal dateringen op gelijkaardige gebouwen wordt op die manier 
de algemene trend duidelijk.

De dateringen van de plattegronden zijn met uitzondering van de outliners en de datering 
op S. I-A-505 allemaal te situeren tussen 360- 100 cal BC. De ruime datering is te wijten aan 
een plateau in de kalibratiecurve, maar het is wel opvallend dat er afgezien van één datering 
geen enkele op de overgang van de ijzertijd naar de Romeinse tijd dateert. De plattegronden 
vallen hierdoor systematisch ouder uit, dan het materiaal in de omringende erfgrachten.

232 Hierbij moeten waarschijnlijk ook de structuren S. I-A-445, S. I-A-754, S. I-A-876 en S. V-A-104 gerekend worden.
233 Gezien de onvolledigheid van de plattegrond, is S. I-A-740 hier buiten beschouwing gelaten.
234 Voor zover dit relevant is, gezien de beperkte dataset.
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TABEL 4: OVERZICHT VAN GEBOUWPLATTEGRONDEN EN DE UITGEVOERDE 14C-DATERINGEN UITGEVOERD OP DE SPIEKERS

STRUCTUUR LABO NUMMER DATERING DATERING 2σ

S. I-A-505 RICH-24856 2072±34 BP 180 cal BC (2σ) 10 cal AD

RICH- 24848 2722±32 BP 930 cal BC (2σ) 800 cal BC

S. I-A-516 RICH-24852 2193±37 BP 380 cal BC (2σ) 160 cal BC

RICH-24845 2290±31 BP 410 cal BC (2σ) 210 cal BC

S. I-A-684

S. I-A-694 RICH-24855 2167±31 BP 360 cal BC (2σ) 114 cal BC

S. I-A-703 RICH-24844 2163±31 BP 360 cal BC (2σ) 110 cal BC

RICH-24842 2232±30 BP 390 cal BC (2σ) 200 cal BC

combine 2199±22 BP 360 cal BC (2σ) 200 cal BC (X2-test: df=1 T=2.6 (5% 3.8))

S. I-A-740

S. I-A-819 RICH-24847 2287±30 BP 410 cal BC (2σ) 210 cal BC

RICH-24843 4407±35 BP 3320 cal BC (2σ) 2910 cal BC

S. I-A-896

S. I-A-1205

Deze spiekers corresponderen met het type Oss-Ussen A1. Dit zeer eenvoudige, vierpalige 
type is kenmerkend voor de late ijzertijd, maar komt ook nog tot in de Romeinse periode 
voor.235 De gemiddelde oppervlakte van de plattegronden uit Ronse Pont West komt goed 
overeen met de afmetingen voor de late ijzertijd in Oss-Ussen. De 14C-dateringen kunnen 
evenwel geen verfijning aanbrengen in deze chronologie.

Afgezien van deze vierpalige structuren is er geen enkel gebouw dat als hoofdgebouw kan 
worden geïnterpreteerd. Dit kan wijzen op het feit dat de hoofdgebouwen op een andere plek 
op het erf gepositioneerd stonden ofwel dat ze met een bouwtechniek werden opgetrokken 
die geen weerslag had in de bodem. 

In de onmiddellijke omgeving zijn er gebouwen uit de late ijzertijd teruggevonden in Ruien  
Rosalinde236 en in Avelgem.237 In beide gevallen ging het om portiekgebouwen die een sterke 
link hebben met de Noord-Franse tradities in de late ijzertijd.238

235 Schinkel 1998: 255
236 Cherretté et al. 2012
237 Janssens 2015
238 Laurelut et al. 2009
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Fig. 112. Multiplot van de 14C-dateringen uitgevoerd op de spiekers.



258258



259

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

7.3.4.4. Smidsekuilen
7.3.4.4.1. Inleiding

Helemaal in het noorden van het onderzoeksterrein zijn op twee verschillende plaatsen 
sporen van metaalbewerking aangetroffen (Fig. 72).239 De twee sporen liggen op zo’n 15 m 
van elkaar. De oostelijke cluster (rond C. I-A-40, C. I-A-41) was reeds aangetroffen tijdens het 
proefsleuvenonderzoek. In de vulling zaten veel metaalslakken, brokken verbrande leem, 
houtskool en sporadisch spikkels verbrand bot. Deze cluster werd in het westen oversneden 
door een tracé van Aquafin, dat een deel van de site heeft vergraven.

Ten oosten van C. I-A-40 zijn in de vulling van gracht C. I-A-48, en specifiek in het noordelijke 
deel van de gracht, verschillende metaalslakken gevonden, wat erop kan wijzen dat deze 
gracht gelijktijdig is geweest met de cluster kuilen.240

De beide vondstenconcentraties zijn tijdens het couperen volledig bemonsterd en nat 
gezeefd op een maaswijdte van 0,5 mm. Dit om de kleinere fracties van het metallurgisch 
proces te kunnen vinden. Nadien is het zeefresidu met een magneet gecontroleerd op 
de aanwezigheid van metaal. Op deze manier konden kleine metalen fragmenten zoals 
hamerslag gerecupereerd worden.

Het is niet zozeer de vorm en het fysieke uiterlijk van de kuilen, dan wel hun inhoud die 
de meeste informatie verschaft over de smidseactiviteiten op de site. Immers laat elk 
onderdeel van de chaîne opératoire van het metallurgisch proces specifieke sporen na in het 
bodemarchief.241

De smeedhaarden zelf zijn archeologisch moeilijk te documenteren, omdat deze geen 
opvallende karakteristieken hebben. Aangezien deze structuren enkel brandstof en 
luchttoevoer nodig hebben, achtte men het vaak niet nodig deze structuren diep uit te 
graven in de bodem. Immers kan het verhitten van metaal bijvoorbeeld ook gebeuren in een 
eenvoudige open haard.242 De meeste relicten van het smeden zijn terug te vinden in de vorm 
van delen van de ovenwand, smeedslakken en fragmenten hamerslag.

239 De Graeve, Windey 2018
240 Cf. 7.3.4.2.1.
241 Arnoldussen, Brusgaard 2015: 115
242 Windey 2013: 18
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7.3.4.4.2. Context C. I-A-8
Context C. I-A-8 was een donkergrijs tot zwart, houtskoolrijk spoor. De ronde kuil heeft een 
diameter van ongeveer 90 cm. Aan de zuidwestelijke kant van het spoor lag een grijsbruin 
spoor dat langs het houtskoolrijk spoor is ingegraven (Afb. 134).

Het spoor is door middel van kwadranten opgegraven. Daaruit bleek dat de kuil op het 
diepste punt zo’n 20 cm diep in de moederbodem was ingegraven. Dit diepste punt lag 
aan de westelijke kant van de kuil, naar het oosten toe was de kuil een stuk minder diep 
ingegraven. Een deel van de vulling van de houtskoolrijke kuil is door bioturbatie verspreid 
geraakt in het aanpalende spoor (Afb. 135).

Afb. 134. Kuil C. I-A-8 in grondvlak.

Afb. 135. Kuil C. I-A-8 coupe BA.



261

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

De vulling bevatte veel houtskoolbrokken en brokken verbrande leem. Hoewel er geen 
sporen van in situ verbranding in de bodem zijn, wijst de aanwezigheid van metaalslakken en 
hamerslag op een smeedkuil.

7.3.4.4.3. Contexten C. I-A-41, C. I-B-5, C. I-B-8-AB-1, C. I-B-8-BA-1 en C. I-C-9
De oostelijke cluster omvat de volgende contexten: C. I-A-41, C. I-B-2, C. I-B-3, C. I-B-4, C. 
I-B-4-AB-1, C. I-B-4-BA-1, C. I-B-5, C. I-B-8, C. I-B-8-AB-1, C. I-B-8-BA-1 en C. I-C-9. Van deze 
contexten zijn er vijf te interpreteren als de werkkuil/smeedkuil van een smid: C. I-A-41, C. 
I-B-5, C. I-B-8-AB-1, C. I-B-8-BA-1 en C. I-C-9. De overige contexten zijn afdekkende lagen of 
bodemvorming die de afzonderlijke kuilen hebben afgedekt of tot stand zijn gekomen na de 
opgave van de smidse.

Tijdens het afgraven vormden alle contexten een grote bruingrijze vlek in het vlak. Om tot 
een goede interpretatie van de contexten te komen, is verdiept naar drie verschillende 
grondplannen (A, B & C).

Op het eerste grondvlak zijn de contexten C. I-A-40, C. I-A-41 en C. I-A-42 onderscheiden 
(Afb. 136). De verschillende kuilen waren door biologische activiteiten moeilijk van elkaar te 
onderscheiden. Context C. I-A-40 viel op grondplan B uit elkaar in verschillende kuilen.

Context C. I-A-41 is samengesteld uit verschillende sporen van verschillende grondvlakken. 
De middelste laag van de kuil (spoor I-C-7) is sterk houtskoolrijk, en bevat naast houtskool 
veel fragmenten verbrande leem. Dit spoor is vrij onregelmatig in grondvlak met een diameter 
van zo’n 85 cm. Rond deze houtskoolrijke band ligt een halfronde grijsblauwe laag. Mogelijk 
is deze blauwige laag tot stand gekomen tijdens het opkuisen van vroegere haardplaatsen 
(Afb. 137, Fig. 113).

Afb. 136. De cluster kuilen na het afgraven op het eerste grondplan.
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Afb. 137. C. I-A-41 op GPLC coupe EF. Onder de houtskoollaag is een duidelijke blauwgrijze lemige band zichtbaar.

Afb. 138. Detail van C. I-A-41 op het derde grondplan (GPL C).

Fig. 113. C. I-B-5 coupe CB
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Omdat er afgezien van context C. I-A-41 geen verdere aflijningen konden gemaakt worden 
op het eerste afgegraven vlak, is er verdiept naar een tweede grondplan (GPL B). Op dit 
niveau zijn verschillende kuilen zichtbaar geworden (Afb. 139). Bij het verdiepen naar het 
derde grondplan (GPL C) waren alle kuilen goed aflijnbaar. Van sommige kuilen was op dit 
niveau nog slechts het onderste gedeelte van de bodem bewaard (Afb. 139).

Afb. 139. De cluster kuilen op het 2de grondplan (GPL B).

Afb. 140. Zicht op de kuilen op het derde grondplan (GPL C) met aanduiding van de verschillende contexten.



264264

Kuil C. I-B-5 is bijna perfect rond met een diameter van ca. 1,2 m. Net als C. I-A-41 heeft dit spoor 
een houtskoolrijke, donkergrijze vulling. In coupe is te zien hoe de kuil komvormig tot een 
diepte van 30 cm onder het afgegraven vlak is uitgegraven. Wanneer de reeds weggegraven 
A- en B-horizont in rekening worden gebracht, blijkt dat dit een voor een smidsekuil vrij diep 
uitgegraven context is (Afb. 140). Op de bodem van de kuil lag een fragment ijzerzandsteen. 
Op de steen zijn geen sporen zichtbaar die aanwijzingen geven voor het gebruik van de 
steen. Deze steen kan als slijpsteen of als aambeeld gebruikt zijn, hoewel een primair gebruik 
als maalsteen ook niet uit te sluiten is.

Op GPL B is spoor I-B-8 afgelijnd als een apart spoor. Tijdens het couperen bleek dat deze 
kuil in twee afzonderlijke sporen uiteenviel: C. I-B-8-AB-1 en context C. I-B-8-BA-1. Mogelijk 
zijn deze contexten die nu als afzonderlijke sporen zijn afgelijnd het resultaat van plaatselijke 
verdiepingen op hetzelfde moment.

C. I-B-8-AB-1 en C. I-B-8-BA-1 zijn twee kuilen met een lichtgrijze heterogene vulling met 
verschillende fragmenten verbrande leem en houtskool. Beide hebben een diameter van 
ongeveer 90 cm, maar zijn zeer onregelmatig in het grondvlak. Kuil C. I-B-8-BA-1 wordt 
oversneden door het Aquafin-tracé, waardoor de exacte omvang van het spoor niet kon 
worden vastgesteld. De twee kuilen gaan ongeveer 30 cm onder het afgegraven vlak en 
hebben een komvormige doorsnede met vrij vlakke bodem. 

Afb. 141. Kuil C. I-B-5 coupe BA. Aan de linkerkant is de brok ijzerzandsteen zichtbaar.
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Het meeste materiaal is afkomstig uit context C. I-B-8-BA-1. In deze zone zijn ook vele 
fragmenten hamerslag teruggevonden. Ook in context C. I-B-8-AB-1 is een verhoogde 
concentratie aan vondsten waargenomen. 

De laatste kuil in deze zone is context C. I-C-9. De kuil is pas afzonderlijk afgelijnd op het derde 
grondplan. De kuil is evenals C. I-B-5 bijna perfect rond met een diameter van ongeveer 70 
cm (Afb. 140). De vulling is donkerblauw grijs met veel houtskoolbrokjes. De coupe toonde 
aan dat het spoor zo’n 34 cm diep uitgegraven is geweest onder GPL B (niveau waarop de 
andere kuilen zijn besproken). Tijdens het verdiepen was het moeilijk om een verschil te zien 
tussen C. I-B-2 en context C. I-C-9. Waarschijnlijk behoorden deze verschillende contexten 
initieel tot dezelfde uitgraving. Context C. I-C-9 ligt vlak naast context C. I-A-41, maar door de 
sterk gelijkende vulling van beide contexten was het niet mogelijk om de oversnijding tussen 
de beide sporen af te lezen (Fig. 114).

Fig. 114. Coupe CD op C. I-C-9.

Afb. 142. C. I-B-8-BA-1 wordt oversneden door het recent aangelegde Aquafintracé.
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7.3.4.4.4. Vondsten (S. Windey)
De aanwezigheid van een smidse kan vooral afgeleid worden op basis van de vondsten, 
veeleer dan van de morfologie van de sporen an sich. De verschillende handelingen243 binnen 
de chaîne opératoire laten immers allemaal hun specifieke relicten na in het bodemarchief. 244

De diepte van de haard is indicatief en kan per haard sterk variëren.245 Hoe meer elementen 
eigen aan het smidseproces vertegenwoordigd zijn in het archeologische record, hoe hoger 
de kans dat er een smid aan het werk is geweest op de locatie. Daarbij wordt vooral gekeken 
naar de volgende elementen: de ovenwand (Eng.: lining), de smeedslakken, de afvalslakken 
(Eng: slag), de brandstof (i.c. houtskool) en hamerslag.

Uit het zeefresidu zijn met behulp van een magneet veel kleine metalen fragmentjes 
ingezameld. Deze metaalpartikels zijn te interpreteren als hamerslag (Afb. 143).246

243 Scott 1990: 168
244 Een gedetailleerde studie van de metaalslakken is te vinden in het deelrapport: Windey 2017
245 Delrue 2008: 396
246 Delrue, van Nie 2007: 83

Fig. 115. Schematische weergave van het smeedproces met het verschillende afval dat daarbij wordt gegenereerd. 
(Scott 1990: 168.)

Afb. 143. Hamerslag uit C. I-A-41.
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Tijdens het verhitten van het ijzer vormen zich oxides aan het oppervlak ten gevolge van 
de blootstelling van het hete ijzer aan de zuurstof in de lucht. Omdat er door een teveel 
aan ijzeroxides een deel van het te bewerken metaal verloren gaat, ging men een flux 
(bijvoorbeeld zand) over het hete metaal strooien. Door de hitte van het metaal ging het zand 
smelten en een beschermende film leggen over het metaal. Op die manier werd het metaal 
beschermd tegen de zuurstof uit de lucht. Wanneer er vervolgens op het verhitte ijzer wordt 
geslagen, springen deze stukjes af van het metaal en ontstaat hamerslag.247 Deze komen in 
twee verschillende variaties voor. Enerzijds ronde of druppelvormige deeltjes en anderzijds 
platte schilfers ijzeroxide. De bolvormige deeltjes zijn stukjes van de flux die tijdens het 
hameren zijn weggespat op de vloer van de smidse of in de haardkuil waarboven het metaal 
is opgewarmd. De platte fragmentjes zijn stukjes ijzeroxide die zich hebben gevormd door 
de blootstelling aan lucht. Wanneer de smid met zijn hamer op het metaal slaat, komen door 
de impact van de slag de ijzeroxides los, waardoor deze ook gaan achterblijven op de locatie 
waar de smid aan het werk is.

Metaalslakken worden gevormd door verschillende elementen: hamerslag, kleine stukjes 
metaal, verschillende inclusies van sediment en silicarijke flux, houtskool etc.248 Al deze 
elementen accumuleren op de bodem van de kuil en vormen hetzij amorfe brokken, hetzij 
hetgeen in de Engelstalige literatuur “plano-convex bottoms” (PCB) worden genoemd. Deze 
laatste worden zo genoemd vanwege hun karakteristieke halfronde uiterlijk. De halfronde 
kant van de slak gaat zich tijdens het smeedproces vormen aan de onderkant van de slak. De 
metaalslak valt dus niet op de bodem van de kuil, maar vormt zich tijdens het smeedproces 
in de brandstof. Eén PCB is het resultaat van één smeedsessie. Dit omvat het opwarmen van 
de oven, het smeden en afkoelen van de oven. Om goed te kunnen werken ruimde de smid 
de oven best tussen elke sessie op. Waarschijnlijk werd een oude stookput dan gebruikt voor 
het dumpen van de afvalproducten.

Naar Serneels en Perret (2003) worden de smeedslakken opgedeeld in drie categorieën, die 
elk tot op zekere hoogte aan enkele specifieke bewerkingen kunnen worden toegeschreven. 
Immers, de aard van de slak is voornamelijk het resultaat van hoe het smeden gebeurde. De 
grootte en het gewicht daarentegen zijn onafhankelijk van de aard en hangen vooral af van 
de duur van het smeden.249

Een eerste groep bestaat uit de “scorie grise dense” (SGD). Deze slak vertoont gelijkenissen 
met de reductieslak, in dat opzicht dat ze een grijze tot groene kleur hebben en een relatief 
homogene en dense structuur kennen. De breuk is metallisch-grijs en bevat weinig poriën. 
De SGD is rijk aan ijzeroxide (voornamelijk uit warmteoxidatie van het metaal) ten opzichte 
van de percentuele hoeveelheid silicium (afkomstig van de haardwand, ijzerinclusies, flux, as 
en stof). Typisch kan de bewerking van het warmen van het ijzer hiermee gekoppeld worden. 
Een tweede groep zijn de SAS, “scorie argilo-sableuse”. Deze smeedslak is zoals de naam 
doet vermoeden rijker aan silicium en andere elementen. Het heeft een laag gehalte 
aan ijzer(oxide), waardoor ze een lager gewicht hebben, en de glazige matrix kan nog 
kwartskorrels en verbrande klei bevatten (of afdrukken hiervan). Ze hebben vaak een lichte 
kleur (geelachtig, beige, bruin), maar kunnen ook blauw of groenachtig zijn. Dit soort slak 
wordt geassocieerd met bewerkingen waarbij een flux (vaak zand of klei) wordt gebruikt. Een 
flux wordt op het ijzeren werkstuk gestrooid waar het smelt en een glazige film vormt. Deze 
laag gaat oxidatie van het ijzer (ten gevolge van de hevige warmte) tegen door het metaal 
af te sluiten van de lucht. Een toepassing van zulke bewerking is het vuurlassen of wellen. 
Een laatste categorie is de “scorie ferreuse rouillée” (SFR). Deze is veel rijker in ijzer (metallisch, 

247 Delrue, van Nie 2007: 83
248 Delrue 2008: 397
249 Serneels, Perret 2003: 475-476
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of als (hydr-)oxide) en bevat nog vaak hout- of steenkoolinclusies. De metallische component 
is vaak geoxideerd ten gevolge van de begraving, wat de SFR een sterk roestige kleur geeft. 
Deze slak kan onder andere gekoppeld worden aan het bewerken van slecht gecompacteerd 
ijzer die nog veel slak bevat en bewerkingen waar vuurlastemperaturen worden gebruikt 
(bijvoorbeeld bij de raffinage van de wolf, d.i. het onbewerkte ruwe geaccumuleerde ijzer 
uit de laagoven verwerken tot een massief ijzeren blok). Het metallisch ijzer kan in dat geval 
gemakkelijker verbranden en accumuleren in de slak.

Een strikte verdeling tussen de drie subcategorieën bestaat enkel wanneer er sprake is 
van een zeer weinig gevarieerd werk (dus het constant uitvoeren van hetzelfde soort werk 
met hetzelfde materiaal). Vaak is een PCB-slak echter een sequentie van verschillende 
bewerkingen. Typisch kan de onderzijde van de slak voor 80 % bestaan uit SGD materiaal, 
wat overeenkomt met lange sessies van smeden om het ijzer vorm te geven. Een (geringe) 
aanwezigheid van SAS bovenaan de PCB-slak kan duiden op de afwerking van het object 
door er een beschermende film van zand op aan te brengen.250

Zoals de onderzoekers het stellen, is het niet mogelijk ondubbelzinnig onderscheid te maken 
tussen de verschillende types. Dit omwille van de vaak geleidelijke overgangen in de slak, 
een reflectie van het gevarieerde van het werk van de smid.251

TABEL 5: GEWICHT VAN DE METAALSLAKKEN PER CONTEXT (WINDEY 2017: 8, TABEL 4), EN TOTAALGEWICHT, AANTAL 
SLAKKEN EN AANVERWANT MATERIAAL UIT ALLE BESTUDEERDE CONTEXTEN.

CATEGORIE TOTAAL GEWICHT [G] TOTAAL AANTAL Totaal Gewicht %

Hamerslag 212 - 2.2 %

Non-Diagnostic 6246 - 64.8%

PCB: 3182 22 33.0%

       SGD 750 4 7.8%

       Onbepaald 2432 8 25.2%

Eindtotaal 9640 22 100%

CONTEXT TOTAALGEWICHT [G] AANTAL PCB HAMERSLAG?

C. I-A-8 2221 4 PCB, waarvan 2 SGD X

C. I-A-48 280 1 PCB, waarvan 1 SGD

C. I-A-41 3046 6 PCB, waarvan 1 SGD X

C. I-B-2 1281 3 PCB

C. I-B-5 859 4 PCB

C. I-B-8-BA-1 1777 4 PCB X

C. I-C-9 173 / X

Totaal 9640 22 PCB, waarvan 4 SGD

C. I-A-8

Uit context C. I-A-8252 zijn er zo’n 250 fragmenten slakken (2188 g) en 33g hamerslag verzameld. 
Er kan tussen deze slakken een onderscheid worden gemaakt tussen smeedslakken en 
fragmenten van de ovenwand. Het overgrote deel van deze slakken zijn in feite kleine 
fragmenten ovenwand. Deze poreuze heterogene slakken bestaan uit gebakken leem die op 
sommige plaatsen door de hitte is verglaasd. Deze verglazing trad op bij de plekken die het 
dichtst bij de aanblaastuit (Fr.: tuyère) van de blaasbalg waren gelegen.

Naast metaalslakken en fragmenten hamerslag zijn er verschillende fragmenten aardewerk 

250 Serneels, Perret 2003: 476
251 Serneels, Perret 2003: 478
252 Deze kuil ligt niet in de cluster met kuilen, maar er enkele meters ten westen van.
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en verbrand bot in de kuil terecht gekomen. De 23 stukken handgevormd, grofwandig 
aardewerk zijn te dateren in de metaaltijden. Vier scherven van een fles, zijn geëffend en 
versierd met groeven. Daarnaast zijn er nog acht fragmenten van een pot.

Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op niet-gedetermineerde houtskool uit de coupe I-A-
8-DC-1 en I-A-8-DC-2. Dit leverde enerzijds een datering op tussen 360 cal BC (2σ) 100 cal 
BC253  en anderzijds een datering tussen 540 cal BC (2σ) 380 cal BC.254

De jongste datering valt uiteen in verschillende vorken: 357 cal BC (37,9%) 282 cal BC; 257 
(1,1%) 246 cal BC; 236 cal BC (56,4%) 104 cal BC. Het is niet mogelijk om een gecombineerde 
datering te maken tussen de beide dateringen.255 Dus waarschijnlijk is er bij de oudste datering 
gebruik gemaakt van een oude boom of van het kernhout van een oudere boom waardoor 
er een ‘oud-houteffect’ optreedt. In combinatie met het aardewerk (geëffende fles) kan de 
datering vernauwd worden tot de tweede en derde piek van de jongste datering. Waardoor 
de datering van deze context tussen 257 cal BC (57,5%) 104 cal BC valt.

C. I-A-40

De vondsten van context C. I-A-40 zijn gekoppeld aan de kuilen eronder. De vondsten die 
wel gelinkt zijn aan deze context, zijn ingezameld tijdens het vooronderzoek. Het betreft 12 
grofwandige scherven in handgevormd aardewerk. Twee van deze scherven zijn geëffend. 
Naast deze scherven zijn er 14 metaalslakken en een natuursteen teruggevonden. 

C. I-A-41

Context C. I-A-41 had een houtskoolrijke kern met daarrond een blekere band. De meeste 
vondsten, en dan vooral de metaalslakken, komen van de houtskoolrijke bodem van de kuil 
(spoor I-C-7). In totaal zijn in context I-A-41 308 fragmenten van metaalslakken geteld (2902g). 
Hiervan zijn 255 afkomstig uit deze houtskoolrijke laag. Er zijn slechts 7 fragmenten van 
PCB’s geteld, één ervan is een duidelijke SGD (86g). Er werd een doorsnede genomen uit 
één van een PCB’s uit C. I-A-41 (Afb. 144).256

De slak vertoont een vrij dense grijze interne matrix. De porositeit is vrij minimaal en radiaal 
georiënteerd, volgens de convexe vorm van de slak. Verspreid in de doorsnede zijn nuances 
in de grijze kleur waar te nemen. Zones met metallisch ijzer werden niet opgemerkt. 

Tussen de slakken kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de smeedslakken 
en anderzijds de meer poreuze slakken die als delen van de ovenwand kunnen worden 
gezien. De vele smeedslakken (PCB) tonen alleszins aan dat de plaats over een langere 
periode is gebruikt.

253 RICH-22957: 2157±28 BP
254 RICH-22967: 2367±29 BP
255 X-Test fails at 5%- I-A-8 X2-Test: df=1 T=27.156 (5%3,8)
256 Windey 2017: 7

Fig. 116. Multiplot van de dateringen uit C. I-A-8.
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Onder de fragmenten van de ovenwand zat er een fragment van het lemen muurtje waar de 
aanblaastuit van de blaasbalg door stak (tuyère) (Afb. 145). Om de blaasbalg te beschermen 
tegen de hoge temperaturen van de haard, werd een lemen muurtje gebouwd waar 
vervolgens door de hitte de opening van de blaastuit in de leem werd gebrand. Doorgaans 
hebben deze openingen voor blaastuiten een opening tussen de 18 en 25 mm.257 De 
tuyère uit C. I-A-41 7 heeft een diameter van ca. 21 mm. Net als in kuil C. I-A-8 zijn ook hier 
veel hamerslagfragmenten teruggevonden. Ook hier zijn het zowel vlakke ijzeroxides als 
bolvormige slakken (144g). 

Naast restanten van smeedproductie zijn 48 scherven handgevormd aardewerk 
teruggevonden. Alle scherven zijn grofwandig en onversierd. De meeste scherven (24 stukken) 
hebben geen oppervlaktebehandeling gekregen. Er zijn 13 scherven geruwd, drie besmeten 
en vier stukken zijn geëffend. Drie gegladde onversierde scherven zijn afkomstig van een 
kom. Naast deze archaeologica zijn verschillende fragmenten verbrand bot teruggevonden 
in het zeefresidu. Deze zijn waarschijnlijk met het overige afval in de kuil gedumpt, wanneer 
de kuilen hun primaire functie hadden verloren.

Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op niet-geïdentificeerde houtskool van op de bodem 
van kuil C. I-A-41 (Fig. 117). De dateringen zijn zeer gelijklopend en kunnen gebruikt worden 
om een combinatiedatering te maken.258 Deze gecombineerde datering plaatst de context 
tussen 359 cal BC (2σ) 184 cal BC259, wat door het kalibratieplateau resulteert in een vrij brede 
datering (Fig. 118).

257 Young 2012
258 RICH-22254: 2197±30 BP; RICH-22258: 2179±30 BP
259 Combine: 2188±22 BP, X2-Test: df=1 T=0.2(5% 3.8)

Afb. 145. Een fragment van een halfronde inkeping van de aanblaastuit (11-RON-PW-648) ©Dirk Wollaert.

Afb. 144. Doorsnede van een PCB uit C. I-A-41 (11-RON-PW-648) Windey 2017: 7.
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C. I-B-5

Context C. I-B-5 is in bulk ingezameld 
en gezeefd. In tegenstelling tot de 
vorige contexten heeft deze context 
geen hamerslag opgeleverd. Dit kan 
erop wijzen dat de kuil hetzij is gebruikt 
als afvalkuil, hetzij gebruikt is voor het 
warm houden of afkoelen van metaal. 
Er zijn 72 fragmenten van slakken 
ingezameld (859g). Het overgrote deel 
zijn poreuze slakken van de ovenwand. 
Er zijn slechts enkele smeedslakken 
teruggevonden in de kuil. Inventaris 
11-RON-PW-414 bestaat uit een stuk 
ijzer dat in de oven is gevallen en in 
de smeedslak is geklit. Dit blijkt uit het 
feit dat de densiteit van het stuk veel te 
hoog is om een slak te zijn (Afb. 146).

Fig. 117. Multiplot van de dateringen uitgevoerd op C. I-A-41.

Fig. 118. Singleplot van de gecombineerde dateringen.

Afb. 146. Voorbeeld van een metaalvondst tussen het 
smidseafval ©Dirk Wollaert.



272272

Daarnaast zijn nog verschillende stukken metaal teruggevonden in kuil C. I-B-5. Mogelijk 
gaat het om afval dat niet meer geschikt was om verder te gebruiken of stukken die tijdens 
het smeden in de kuil zijn gevallen. Ook de acht stukken aardewerk en de verschillende 
fragmenten natuursteen bewijzen het (secundaire) gebruik van kuil als afvalkuil. Eén stuk 
natuursteen is waarschijnlijk een fragment van een maalsteen (Afb. 147). Er zijn geen sporen 
op de steen die bewijzen dat het fragment ook als aambeeld gebruikt is geweest.

C. I-B-8, C. I-B-8-AB-1, C. I-B-A-BA-1

In de vulling van C. I-B-8 zijn twee fragmenten metaalslakken teruggevonden. Voor context 
C. I-B-8-AB-1 toont de aanwezigheid van hamerslag dat de kuil als smidsekuil is gebruikt. 
In de vulling waren 27 metaalslakken bewaard, de meeste stukken zijn afkomstig van de 
ovenwand. In context C. I-B-8-BA-1 is eenzelfde beeld te zien. Bijna alle 169 ingezamelde 
metaalslakken zijn stukken ovenwand (1757g). Er zijn slechts vier duidelijke smeedslakken 
te onderscheiden (527 g). Tussen de metaalslakken zitten verschillende fragmenten van 
metalen objecten zoals nagels. Waarschijnlijk konden deze niet meer worden ‘gedownsized’ 
tijdens het smeedproces, zodat ze niet meer bruikbaar waren om nieuwe artefacten uit te 
vervaardigen. Naast de metaalslakken zaten er 44 handgevormde scherven in de vulling. 
Het merendeel van de scherven zijn niet gedateerde, slecht bewaarde wandscherven waar 
zelfs geen oppervlaktebehandeling van kon worden vastgesteld. Acht grofwandige scherven 
behoren tot een situlavormige (voorraad) pot 
(Fig. 119: 2). Twee fragmenten zijn afkomstig 
van een geëffend onversierde kom (Fig. 119: 1). 
Er zaten zes fijnwandige gegladde scherven in 
de vulling die versierd zijn met groeven (Fig. 
119: 3). Zowel in kuil C. I-B-8-AB-1 als in kuil 
C. I-B-8-BA-1 zitten verschillende fragmenten 
verbrand bot. Samen met het aardewerk wijzen 
deze op het secundaire gebruik van de kuilen 
als afvalkuil nadat ze hun functie als smeedkuil 
hebben verloren. 

C. I-C-9 & C. I-B-2

Het materiaal van context C. I-C-9 wordt samen met het materiaal van C. I-B-2 besproken. 
Tijdens de opgraving was het namelijk niet mogelijk om beide contexten van elkaar te 
scheiden. Er zijn 46 fragmenten van metaalslakken en stukken van ovenwand geteld in deze 
kuil (1281 g), waaronder drie duidelijke PCB-fragmenten (= 272 g). In het zeefresidu zijn ook 
talrijke fragmenten hamerslag teruggevonden. Net als in de bovenstaande kuilen zaten er 
ook in deze kuil veel spikkels verbrand bot.

Afb. 147. Fragment natuursteen (maalsteen?) uit C. I-B-5 ©Dirk Wollaert.

Fig. 119. Materiaal uit C. I-B-8-BA-1.
1 Geëffend onversierd kom
2 grofwandig niet gedetermineerd (voorraad)pot
3 fragment van fijnwandig versierd met groeven



273

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

7.3.4.4.5. Interpretatie en discussie
Op twee verschillende plaatsen zijn op korte afstand van elkaar restanten van smidsehaarden 
terug gevonden.260 Eén kuil (C. I-A-8) ligt apart, de andere vijf (C. I-A-41, C. I-B-5, C. I-B-8-AB-1, 
C. I-B-8-BA-1 en C. I-B-2/I-C-9) liggen in een dichte cluster bij elkaar. Deze kuilen hebben 
allemaal hetzelfde voorkomen: ronde komvormige uitgravingen met een houtskoolrijke vulling 
met metaalslakken en hamerslag. In geen van de kuilen zijn er in situ verbrandingssporen 
teruggevonden. In verschillende kuilen liggen fragmenten aardewerk en verbrand bot, 
waaruit blijkt dat ze na hun primair gebruik als smidsekuil, als afvalkuil zijn gebruikt.

Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op houtskool afkomstig van context C. I-A-41. Deze 
dateringen waren sterk gelijklopend en dateren de context tussen 370-160 cal BC. Uit context 
C. I-A-8 zijn er ook twee 14C-dateringen uitgevoerd op niet-gedetermineerde houtskool (Fig. 
120).

Een van de dateringen uit C. I-A-8 valt ouder uit, maar aangezien de sterk gelijklopende 
resultaten van de dateringen tussen 2157 en 2197 BP kan er aangenomen worden dat de 
datering in deze periode te plaatsen is, en dat de ouder uitvallende datering261 als residueel 
of als het resultaat van ‘oud-houteffect’ moet worden gezien. 

Om het gemiddelde te berekenen, is er gebruik gemaakt van de drie overige dateringen.262 
Dit leverde een datering op van 2177±17 BP met twee duidelijke pieken tussen 356 cal BC 
(62,4%) 285 cal BC enerzijds en anderzijds tussen 235 cal BC (33 %) 173 cal BC (Fig. 121, Fig. 
122).263

In combinatie met het aanwezige aardewerk uit kuil C. I-A-8 (geëffende fles met groeven) 
blijkt dat de context tussen 235 en 173 v.Chr. moet worden geplaatst.

Het merendeel van de kuilen zijn tot een diepte van 30-40 cm ingegraven in de C-horizont. 
Wanneer de oorspronkelijke A-horizont in rekenschap wordt gebracht, zijn dit voor 
smeedhaarden vrij diepe kuilen. Op die manier zouden de kuilen te Ronse Pont West tot 
een diepte van 60 tot zelfs 70cm onder het toenmalige loopvlak uitgegraven zijn geweest. 
Onderzoek naar de diepte van smidsekuilen stelt dat de diepte varieert tussen de 15 en 
60 cm. De normale dimensies van een smidsekuil liggen evenwel rond de 30 x 20 x 15 cm 
liggen.264 De kuilen van Ronse Pont West vallen dus allemaal een pak dieper uit dan wat strikt 
noodzakelijk is voor een smeedkuil.

260 Een gedetailleerd overzicht van de resultaten is te vinden in het deelrapport Windey 2017.
261 RICH-22967: 2367±29 BP
262 RICH-22254, RICH-22258, RICH-22957
263 Combine: 2177±17 BP: X2-Test: df=2 T=1.0 (5% 6.0)
264 De Rijk 2003: 77

Fig. 120. Multiplot van de dateringen uitgevoerd op de smidsekuilen.
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In geen van de contexten is er in situ verbranding aangetroffen. De vondst van gefragmenteerde 
haardwand en de aanwezigheid van hamerslag tonen aan dat de kuilen ook niet kunnen 
afgeschreven worden als afvalkuilen of secundaire contexten.265 Het voorkomen van 
hamerslag duidt er namelijk op dat het smeden sowieso in de onmiddellijke nabijheid van de 
kuilen moet zijn gebeurd.

265 Windey 2017: 9

Fig. 121. Singleplot van gecombineerde datering op C. I-A-8 en C. I-A-41.

Fig. 122. De combine datering op C. I-A-8 en C. I-A-41 uitgezet op de calibratiecurve.
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Een mogelijke verklaring is te vinden 
in het Zwitserse Sévaz, waar men een 
verdiept werkniveau aantrof. Hierbij is de 
smeedhaard zelf op het niveau van het 
loopvlak geconstrueerd op een site uit de 
metaaltijden.266 Deze manier van werken 
wordt momenteel nog steeds toegepast. 
Doordat één persoon lager staat kan die het 
metaal beter controleren wanneer het wordt 
behamerd (Afb. 148). Op basis van deze 
gegevens is  een reconstructietekening voor 
de site gemaakt (Afb. 149).

In totaal is er 9,62 kg slakmateriaal bestudeerd 
uit contexten C. I-A-41, C. I-A-48, C. I B 2, C. 
I-B-5, C. I-B-8-BA-1, C. I-B-2.267 Gebaseerd 
op de morfologische kenmerken van het 
materiaal waren de meeste slakken onder te 
brengen in de categorie PCB (plano-convex 
slak). Deze categorie bestaat uit 22 volledige 
individuen (totaal 3.2 kg of 33 % van het totaal 
(Tabel 5)). Door de hoge fragmentatiegraad 
van het materiaal was het niet mogelijk om meer PCB’s te identificeren. Het uitzicht van de 
slakken binnen deze categorie verschilt sterk, gaande van vrij platte of concave vormen tot 
schoolvoorbeelden van de plano-convexe slak (vlakke bovenzijde en bolle onderzijde). Deze 
variaties binnen deze groep zijn niet ongewoon, vermits de slak zich vormt naar de morfologie 
van de haard, de grootte en (on)zuiverheid van het ijzer, de brandstof, temperatuur en de 
toegepaste technieken van de metaalbewerker.

De afmetingen van de slakken liggen in de te verwachten lijn voor ijzerbewerking uit deze 
periode, met een maximale diameter van 8,8 cm. Meestal worden er op sites met secundair 
smeden (d.i. het smeden van het object en niet de raffinage of herverhitting van de wolf) 
slakken aangetroffen waarvan de maximale diameter niet groter is dan 15 cm.

Het gewicht van de plano-convexe slakken wijst ook in de richting van secundaire slakken. 
Het gemiddeld gewicht bedraagt 130 g, en is lager dan de PCB slakken gevonden in Romeinse 
of (vol-) middeleeuwse contexten.268 Dit gewicht is wel in lijn met verschillende ijzertijdsites 
uit Nederland en Frankrijk, waar het gemiddelde gewicht en afmeting duidelijk systematisch 
kleiner zijn dan jonger gedateerde sites.269

Van de 22 geïdentificeerde smeedslakken belanden er vier in de subcategorie van het 
type SGD.270 Ze onderscheiden zich van de anderen door hun grijze en wijnrode kleur, lage 
porositeit zichtbaar op de breukvlakken en een grote component aan FeO. Naast deze vier 
volledige exemplaren (twee uit C. I-A-48, één uit C. I-A-41, één uit C. I-A-8) werden meerdere 
gefragmenteerde en onvolledige stukken van dit type geobserveerd in C. I-A-8.

266 Windey 2017: 9
267 Deze paragraaf is overgenomen uit Windey 2017: 5.
268 Windey 2013, Tauber 1998
269 Brusgaard et al. 2015, Mauvilly et al. 1998, Joosten 2001
270 Serneels, Perret 2003

Afb. 148. Contemporain voorbeeld van een smidse in 
Kerman (Iran) met een verlaagd werkgedeelte. ©Arne 
De Graeve.
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Er kon in totaal 212 g hamerslag en slakdruppels uit de sporen C. I-A-8, C. I-C-9, C. I-A-41, C. 
I-B-8, C. I-B-8-AB-1 en C. I-B-8-BA-1 gerecupereerd worden. Het gros van de hamerslag (met 
144 g, ca. 70 % van het totaal) komt uit spoor C. I-A-41. Niet al het de hamerslag is uit het 
zeefresidu uitgeselecteerd, waardoor de werkelijke hoeveelheid hamerslag nog veel hoger 
ligt.

De grootste categorie beslaat de non-diagnostische slakken (ca. 65 % van het totale gewicht). 
Deze bestaan uit slakfragmenten, sintels en haardwand kleiner dan 3 cm. De meeste sintels 
zijn een conglomeraat van houtskool, klei en zand, glazige wand en ijzer(oxide). Ze hebben 
geen diagnostische morfologie waardoor ze niet kunnen toegewezen worden aan een 
bepaalde stap binnen het metallurgisch proces. De verbrande en soms verglaasde lemen 
fragmenten (furnace lining) zijn afkomstig van een haardsteen/haardwand. Deze was vaak 
ruw en organisch verschraald en beschermde de blaasbalg(en) tegen de hitte van het vuur. 
Er zijn verschillende fragmenten van een aanblaastuit (tuyère) teruggevonden. Eén volledig 
exemplaar uit context C. I-A-41 had een diameter van 21 mm.

De kuilen in Ronse Pont West zijn het resultaat van een secundair smidseproces, waarbij er 
van een vrij zuivere metalen baar artefacten werden gesmeed. Indicatief voor dit proces is de 
aanwezigheid van hamerslag die het gebruik van een flux aantoont en het voorkomen van 
de plano-convexe slakken. Er zijn geen aanwijzingen dat er ook ertsontginning of primaire 
smeding is gebeurd. Daarbij werd de wolf verder uitgezuiverd tot een meer bruikbaar geheel. 
Het is niet uitgesloten dat deze bij verder gespecialiseerd onderzoek toch nog kunnen 
onderscheiden worden. 

De beperkte hoeveelheid metaalslakken duidt erop dat de productie de plaatselijke noden 
vervulde, maar deze niet oversteeg. Er kan dus geen gewag worden gemaakt van een 
georganiseerde, economisch belangrijke activiteit. Het staat wel vast dat de site binnen een 
bepaald handelsnetwerk moet geplaatst worden die het mogelijk maakte om halffabricaten 
binnen te brengen. Er werd immers steeds vanuit een wolf of een baar (mal) vertrokken, 
aangezien er geen indicaties zijn dat er primaire ijzerwinning is uitgevoerd op de site.271 Er 

271 Windey 2017: 9

Afb. 149. Reconstructietekening van de smeedactiviteiten te Ronse Pont West. ©Yannick De Smet.
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zijn in de ruime omgeving amper extractiesites voor ijzer gekend. Er is de oude vondst van 
fragmenten van laagoventjes en slakken te Huise/ Lozer-Zuid. Deze worden ruwweg tijdens 
de La Tène-periode gedateerd.272 Maar echte extractiesites zoals gekend uit Noordwest-
Frankrijk ontbreken volledig.273

Tussen de metaalslakken zijn verschillende (kleine) metalen objecten teruggevonden. Deze 
zijn soms deels in de metaalslakken gesmolten. Het kan hierbij gaan om artefacten die tijdens 
het smeden verloren zijn gegaan in de smeedkuil, of om artefacten die niet meer geschikt 
waren voor verdere bewerking en daarom samen met het andere afval in de kuil zijn gedumpt 
bij de opgave van de kuil als smeedkuil.

Er zijn rond de smeedkuilen geen enkele kuil-indicaties (zoals paalsporen) van een 
superstructuur teruggevonden. Deze kan er evenwel geweest zijn, maar zonder sporen na 
te laten in de bodem. 

Restanten van smeedactiviteiten uit de metaaltijden zijn eerder zeldzaam in de Lage Landen. 
Aan het begin van de jaren 1990 is in Bernimont (Libramont, Luxemburg) een ronde kuil 
opgegraven die op basis van de vulling als de restant van een smidse of raffinage kon 
worden geïdentificeerd.274 Op de bodem van een ronde kuil lagen naast stenen ook nog 
twee metaalslakken en wat houtskool. Het lage aantal metaalslakken wijst evenwel op een 
zeer kortstondige activiteit.

Het vondstenmateriaal van Ronse Pont West is het best te vergelijken met materiaal van 
Oss-Schalkskamp, dat te dateren is tussen 200 en 100 v.Chr. Het materiaal in de haardkuil in 
Oss-Schalkskamp wijst ook op productie voor huishoudelijk gebruik.275 Het slakkenensemble 
in associatie met een haardstructuur is sterk gelijklopend met de vondst te Ronse Pont West. 
De grootte en het gewicht van de slakken van Ronse Pont West sluiten verder ook goed aan 
bij de slakken die opgegraven zijn te Ronchères: ‘bois du forgeron’.276 Bij deze opgraving is 
een deel van de gebouwen van een smid aan het licht gekomen. Het afval was gedumpt in de 
grachten rond de site. De analyse van de slakken toonde een brede waaier aan activiteiten, 
met een opvallend verschil in de kwaliteit van het metaal. Ook hier vertrok men van een wolf 
en halffabricaten. Er werden geen aanwijzingen voor reductie gevonden op de site.

De beperkte dataset voor smeedhaarden wordt sterk beïnvloed door verschillende 
parameters: zo speelt de herbruik van materialen, de herkenbaarheid op het terrein, de 
interesse voor de afvalcategorieën, …,  een sterke rol in het herkennen en determineren van 
zulke structuren.277

Bovendien wordt smeden over het algemeen beschouwd als een offsite-fenomeen omwille 
van het brandgevaar, daar waar er bij opgravingen eerder de nadruk wordt gelegd op de 
nederzetting zelf. Hierdoor blijven off-site fenomenen zoals smeden onderbelicht in verder 
vlakdekkend archeologisch onderzoek.278

272 De Laet, Van Doorselaer 1969; De Laet 1974
273 Jouanet-Aldous, Le Carlier De Veslud 2016
274 Hurt 1992
275 Brusgaard et al. 2015
276 Malrain et al. 2010: 98
277 Arnoldussen, Brusgaard 2015: 122
278 Arnoldussen, Brusgaard 2015: 115
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7.3.4.5. Begraving
7.3.4.5.1. Inleiding

Verspreid over het opgravingsterrein zijn verschillende sporen van begraving uit de late 
ijzertijd teruggevonden (zie Fig. 72, 73, 74). De (restanten van) graven concentreren zich 
vooral in het noorden van het onderzoeksterrein en omvatten vierkantstructuur C. I-A-987, een 
vergraven graf C. I-A-352, een vergraven beenderpakgraf C. I-A-975 en een in situ bewaard 
beenderpakgraf C. I-A-1120. Ondanks de beperkte bewaringsgraad, leveren deze contexten 
belangrijke informatie over de dodenbehandeling aan het einde van de late ijzertijd-vroeg-
Romeinse periode.

7.3.4.5.2. C. I-A-352: vergraven graf?
Ongeveer centraal in zone I zijn de restanten van een vergraven graf teruggevonden: C. I-A-
352. Deze context is reeds tijdens het vooronderzoek aangetroffen. In de biologisch actieve 
B-horizont was een concentratie handgevormd aardewerk zichtbaar (Afb. 150). 

Aanvankelijk werd het graf aan context C. I-A-205 gelinkt (middeleeuwse kuil). Maar na 
verdiepen, bleek dat het aardewerk net naast deze middeleeuwse kuil lag. Doordat de 
scherven zo hoog in de biologisch actieve B-horizont zaten, kon er geen duidelijke kuil 
afgelijnd worden. Op de plaats van het graf is tijdens de volle middeleeuwen een woonerf 
opgericht. Waarschijnlijk is het graf gedurende de middeleeuwen vergraven of is het ten 
gevolge van het recente (en diepe) ploegen van de akkers verstoord (Afb. 151).

Afb. 150. Graf C. I-A-352 tijdens het proefsleuvenonderzoek.
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De context bevat een 130 scherven, grotendeels van hetzelfde individu. Er waren 55 scherven 
geruwd. Op de overige scherven was er geen oppervlaktebehandeling meer zichtbaar. Omdat 
er geen rand aanwezig is in het ensemble en het schervenmateriaal sterk gefragmenteerd is, 
was er geen vorm te reconstrueren. 

Een opvallende vondst uit deze context is een ijzeren scheermes (Afb. 152). Het mes is 8,8 cm 
lang, en heeft een langgerekte driehoekige doorsnede. De lemmetrug van het mes is 2-3 mm 
dik, daar waar de snede slechts 1 mm dik is. Het mes is afgebroken aan het heft, waardoor 
enkel het lemmet bewaard is gebleven. Het lemmet krult omhoog in een vrij scherpe punt waar 
het lemmet nog een stuk dunner wordt. Eén zijde van het mes is sterk verbrand, de andere 
zijde niet. IJzeren (scheer)messen worden regelmatig aangetroffen in funeraire contexten in 

Afb. 151. Graf C. I-A-352 op GPL B tijdens opgraving.

Afb. 152. Ijzeren scheermes uit C. I-A-352. ©Dirk Wollaert.
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Vlaanderen en de aanpalende gebieden. Ze kennen een brede typologische spreiding, maar 
het is vaak moeilijk om ze chronologisch te kaderen.279 Net doordat ze zo weinig veranderen 
doorheen de tijd is het moeilijk om ze nauwkeuriger te dateren dan de late ijzertijd.280 Messen 
met oplopende punt komen frequent voor in aristocratische graven, bijvoorbeeld op de site 
van Raillencourt-Sainte-Olle nabij Cambrai.281

In de grafcontext zaten er tussen het aardewerk zeer kleine stukjes houtskool en enkele zeer 
kleine stukjes verbrand bot. Aangezien deze vondsten zich nog in de B-horizont bevonden, 
is het moeilijk om deze aan de grafcontext toe te wijzen. Om deze reden is er geen datering 
uitgevoerd op deze stukken.

De context heeft sterk te lijden gehad onder verschillende tafonomische processen, waardoor 
de context sterk verstoord is geraakt. De combinatie van het aardewerk met het ijzeren 
scheermes wijst evenwel duidelijk in de richting van een vergraven graf.

7.3.4.5.3. C. I-A-987: vierkantstructuur
Context C. I-A-987 is een vierkante greppel met een opening in de oostelijke zijde. De 
zuidelijke en westelijke zijden meten 12,1 m. De noordoostelijke hoek vormt in tegenstelling 
tot de andere drie, geen rechte hoek, maar knikt enigszins naar binnen. Daardoor meet de 
oostelijke zijde slechts 11,3 m en de noordelijke zijde 11,6 m. In het midden van de oostelijke 
zijde was een opening van ongeveer 1 m (Afb. 153).

Door de vele windvallen was het eerst niet duidelijk of deze opening intentioneel dan wel een 
gevolg van bewaring was. Na het heropschaven en couperen bleek deze greppel duidelijk 
te stoppen (Fig. 123, Afb. 154).

279 Zie Kaurin 2008 voor een typologie messen uit de late ijzertijd. In dit overzicht ontbreken de messen met oplopende punt.
280 Thenot 1972: 125
281 Bouche et al. 2002

Afb. 153. Context I-A-987 in grondvlak.
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De greppel had een lichte, blauwgrijze vulling met sporadische brokjes ijzerconcretie. Uit 
de coupes bleek dat het spoor gemiddeld tot 20 cm diep en 50 cm breed was bewaard. 
Om eventuele paalsporen in de greppel te herkennen, werd om de meter een grid van 
dwarscoupes uitgezet. Daarnaast is het spoor overlangs gecoupeerd en geregistreerd 
(behalve op de plaatsen waar zich een dwarscoupe bevond). Tijdens het couperen zijn er 
geen paalsporen aangetroffen (Afb. 155).

De vulling van de greppel is integraal manueel uitgeschept waarna de gehele structuur 
machinaal is verdiept om na te gaan of er dieperliggende sporen of deposities aanwezig 
waren onder het afgegraven vlak. Deze controle leverde geen nieuwe gegevens op.

Fig. 123. Context C. I-A-987 coupe RQ.

Afb. 154. Context I-A-987  opening in de greppel.

Afb. 155. Context I-A-987 gecoupeerd.
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Binnenin het enclos ligt een spoor met een sterk heterogene vulling. Waarschijnlijk gaat het 
om een natuurlijk spoor dat naar alle waarschijnlijkheid geen link heeft met het enclos (Afb. 
156).

Verspreid in de vulling van het enclos C. I-A-987 zijn enkele brokjes houtskool en één 
klein fragment verbrand bot ingezameld. Op twee plaatsen zijn grote stukken aardewerk 
aangetroffen (Afb. 157).

Fig. 123. Context C. I-A-987 coupe RQ.

Afb. 156. Natuurlijk spoor C.I-A-960 kuil binnen het enclos C. I-A-987

Afb. 157.  In situ sterk verbrand situlavormige pot.
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De ene scherf is afkomstig van een situlavormige pot die aan de buitenkant sterk verbrand 
is (Fig. 124: 2). De andere grote scherf is afkomstig van een ribbelkom, en is evenals de 
situlavormige kom sterk verbrand (Fig. 124: 1). Afgezien van deze twee grote fragmenten 
zijn er nog twee andere individuen te onderscheiden. Deze zijn slechts fragmentarisch 
bewaard. Naast het aardewerk is er een vorm in technisch aardewerk (zwaar geërodeerd) 
gerecupereerd. Waarschijnlijk gaat het om een fragment van een zoutcontainer.

Het aardewerk komt overeen met de samenstelling van het materiaal uit een vierkantstructuur 
uit Leuze-en-Hainaut.282 Het materiaal uit deze context wordt gedateerd tussen La Tène C2 en 
La Tène D1, i.e. tussen 300/250 v.Chr. en 150/120 v.Chr.

Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op niet-gedetermineerde houtskool uit de vulling van 
de greppel. Eén van de datering kan buiten beschouwing worden gelaten, aangezien deze 
in de midden-bronstijd uitkomt.283 De tweede analyse leverde een datering tussen 380 cal BC 
(2σ) 200 cal BC op (Fig. 125).284 Op basis van het aardewerk (ribbelkom) is een datering op 
het einde van de curve het meest aannemelijk. Vermoedelijk is de opvulling van de greppel 
rond 200 v.Chr. gebeurd.285

282 Hanut et al. 2016. Het dient evenwel benadrukt te worden dat de algemene morfologie van deze vierkantstructuur fundamenteel verschilt van 
deze van C. I-A-987 en de verder geciteerde voorbeelden. Het gaat hier eerder om een omgrachting die te linken is aan de zgn. “ferme indigènes”.
283 RICH-22217: 3087±33 BP, 1430 BC (2σ) 1260 BC
284 RICH-22218: 2217±33 BP, 380 BC (2σ) 200 BC
285 Datering door Prof. Dr. Guy De Mulder.

Fig. 124. Materiaal uit context I-A-987.
1: ribbelkom
2: situlavormige pot
3: handgevormde pot
4: handgevormde pot
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De vierkantstructuur situeert zich aan de zuidkant van een woonzone uit de ijzertijd, in de 
onmiddellijke omgeving bevinden er zich geen sporen uit deze periode286. Dit voedt de 
gedachte dat de structuur waarschijnlijk aan de buitenzijde van de nederzetting is opgericht.

Context I-A-959 lijkt echter onlosmakelijk verbonden te zijn met de vierkantstructuur C. 
I-A-987 (Fig. 72). Deze greppel ligt exact in het verlengde van de westelijke zijde van de 
vierkantstructuur. Na 8 m naar het noorden te lopen, maakt hij een bocht van bijna 90° naar 
het oosten. Greppel C. I-A-959 was ter hoogte van coupe MN amper nog leesbaar, waardoor 
het verdere verloop van de greppel na de bocht richting het noorden slechts hypothetisch 
gereconstrueerd is.287

Het is niet uit te sluiten dat greppel C. I-A-959 oorspronkelijk niet naar het noorden, maar 
wel naar het zuiden in greppel C. I-A-974 liep. Op die manier ontstaat er een vierkant met 
een zijde van ongeveer 8 m, dat net ten noorden van C. I-A-987 ligt. In de vulling van greppel 
C. I-A-974 is een beperkt aantal handgevormde scherven teruggevonden (11 fragmenten). 
Vermits de scherven geen diagnostische eigenschappen bezitten, geven ze ook geen 
verdere specifieke chronologische info. 

Net ten noorden van greppel C. I-A-959 ligt kuil C. I-A-953. Kuil C. I-A-953 is ovaal in grondplan 
met een oppervlakte van ongeveer 3,8 m x 2 m. De kuil is komvormig uitgegraven tot een 
diepte van 1,3 m ten opzichte van het afgegraven vlak (Afb. 158). De onderste lagen tonen 
inspoelingslagen uit de gebruiksfase van de kuil. De bovenste laag duidt op een permanent 
natte omgeving waar water stagneerde waardoor er ijzer en mangaan kon afgezet worden. 
De kuil heeft gezien zijn vorm en vulling waarschijnlijk gediend als waterkuil. In de vulling zijn 
16 stukken (verweerd) handgevormd aardewerk aangetroffen. Het ging vooral om grofwandig 
geruwde stukken, waarbij één stuk versierd is met stokindrukken. 

286 De structuur ligt in een zone waar er duidelijke erosie heeft plaats gevonden. Alle sporen in deze zone waren slechts oppervlakkig bewaard. Dit 
bleek duidelijk uit de bewaring van de greppels van de Romeinse weg C. I-A-179 en C. I-A-189.
287 Door de erosie en de grote hoeveelheid windvallen was de leesbaarheid van de sporen zeer slecht.

Fig. 125. Singleplot van staal RICH-22218 uit C. I-A-987.
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Aanvullend op deze vondsten, is een 14C-datering uitgevoerd op niet-gedetermineerde 
houtskool. Dit leverde een datering op tussen 360 cal BC (2σ) 50 cal BC, waarbij de grootste 
probabiliteit tussen 231 cal BC (73,6%) 56 cal BC ligt (Fig. 126).288 Dit sluit stratigrafisch ook 
aan bij de positie van de kuil ten opzichte van de zuidelijke greppel van de Romeinse weg S. 
I-A-179. Deze weg oversnijdt de kuil, waardoor deze zeker ouder moet zijn dan de 1ste eeuw.

288 RICH-22221: 2142±31 BP

Afb. 158. Dwarsdoorsnede op kuil C. I-A-953.

Fig. 126. Singleplot van datering op waterkuil C. I-A-953.
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De datering uit waterkuil C. I-A-953 kan gecombineerd worden met de datering uit het vierkant 
enclos C. I-A-987. Dit levert een gecombineerde datering op tussen 358 cal BC (2σ) 171 cal BC 
(Fig. 127).289 De datering valt uit elkaar in twee pieken. In combinatie met het aardewerk uit het 
enclos (ribbelkom) is de meest recente piek tussen 259 – 171 cal BC de meest waarschijnlijke.

Mogelijk is nog een tweede vierkantstructuur aangesneden tijdens de opgraving. Zo’n 166 
m ten oosten van C. I-A-987 ligt C. I-A-1089 (Fig. 73).290 Hoewel de greppel slechts partieel 
is bewaard, zijn er toch belangrijke gelijkenissen tussen de beide contexten. Zo zijn de 
oriëntatie en de afmetingen van de zuidelijke greppel sterk gelijkend. Verder hebben beide 
structuren een duidelijke link met andere greppels die ofwel in het verlengde van de zijdes, 
dan wel er parallel ermee lopen. Een laatste belangrijke gelijkenis is de nabijheid van een 
beenderpakgraf. Bij context C. I-A-987 ligt er 3,2 m ten noorden van de noordelijke greppel 
een beenderpakgraf, bij C. I-A-1089 ligt er 3,6 m ten zuiden een beenderpakgraf. Omdat C. 
I-A-1089 slechts partieel bewaard is, is het niet mogelijk om de greppel met zekerheid als een 
enclos te bestempelen. De aangehaalde argumenten maken het echter wel waarschijnlijk.

Vierkantstructuren worden regelmatig aangetroffen bij grootschalige onderzoeken in de 
ruime regio. Hoewel een brede waaier aan mogelijke interpretaties is, is deze van een 
funeraire of rituele afbakening het meest plausibel.291 De verschillende argumenten in acht 
genomen: afmetingen, voorkomen van verbrand aardewerk in de greppelvulling, opening 
in de zuidoostelijke zijde,…., lijdt het geen twijfel dat dit spoor een duidelijk ritueel funeraire 
functie moet hebben gehad.

In ruime omgeving zijn tal van voorbeelden van vierkantstructuren bekend waarbij de 
structuren uit Harelbeke292, Oostvleteren293 en Kortrijk294 goed overeenkomen met structuur 

289 Combine RICH-22218 en RICH-22221: 2177±23 BP. X2-Test: df =1 T=2,7 (5% 3,8)
290 Cf. 7.3.4.2.9.
291 Mestdagh 2008: 46-49. Mestdagh citeert een hele resem mogelijke verklaringen voor vierkantstructuren gaande van veekralen tot versterkingen 
en verzamelplaatsen. Er wordt evenwel in dezelfde beweging gepoogd een verklaring te geven voor de grote vierkantstructuren met een zijde van 
meer dan 40m als voor de kleinere structuren.
292 De Logi et al. 2008
293 Bracke et al. 2016: 66
294 Apers 2017

Fig. 127. Combine datering van stalen uit C. I-A-987 en C. I-A-953.
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C. I-A-987.295 Vooral de structuren uit Oostvleteren en Kortrijk zijn sterk gelijkend aan de 
opgegraven structuur in Ronse. Het enclos in Oostvleteren heeft net als deze van Pont West 
een duidelijke opening in de zuidoostelijke zijde, maar is iets kleiner in oppervlakte (8,5 m x 
8,5 m). Een 14C-datering plaatst deze structuur op het einde van late ijzertijd-vroeg-Romeinse 
periode (110 cal BC - 70 cal AD).296 De vierkantstructuren uit Kortrijk-Morinnestraat hebben 
geen opening in de zijde, maar lijken qua datering sterker aan te sluiten bij C. I-A-987.297 Bij 
de verschillende geciteerde vierkanten zijn er wel aanwijzingen dat er steeds op specifieke 
plaatsen materiaal in de greppel is gedumpt. Dit kon gezien het beperkte aantal vondsten 
voor Ronse Pont West niet worden achterhaald.

Grafmonumenten die bestaan uit een rechthoekige of vierkante omgrachting, kennen hun 
oorsprong reeds in het begin van de vroege ijzertijd. Ook gedurende de late ijzertijd en 
Romeinse periode blijven deze monumenten in gebruik.298 Het is wel duidelijk dat er tal van 
lokale variaties op de vorm bestaan: zo verschilt de grootte, oriëntatie, oriëntatie van de 
opening e.d. sterk van regio tot regio. 

7.3.4.5.4. C. I-A-975: vergraven beenderpakgraf
Zo’n 4 m ten noorden van de vierkantstructuur C. I-A-987 is in een middeleeuws paalspoor, 
de restant van een vergraven beenderpakgraf teruggevonden. Het verbrand bot dat al in het 
vlak zichtbaar was, zat geconcentreerd in een mollengang (Afb. 159).

Gezien de nabijheid van het enclos, is het volledige spoor bemonsterd. Naast verbrand bot was 
een beperkte hoeveelheid houtskool bewaard. In totaal is er 98,4 g verbrand bot verzameld. 

295 De door SOLVA opgegraven structuren in Erembodegem (Aalst) staan chronologisch dicht bij I-A-987 (dateringen tussen 400-200 v.Chr. en 350-
50 v.Chr.), maar verschillen in voorkomen. De structuren zijn duidelijk rechthoekig en ook de oriëntatie verschilt. Cf. Verbrugge et al. 2013b:23.
296 Bracke et al. 2016: 66
297 Apers 2017: 58. Structuur S.189 kan d.m.v. twee 14C-dateringen tussen 360 cal BC (2σ) 170 cal BC, en 360 cal BC (92,2%) 150 cal BC gedateerd 
worden.
298 De Clercq 2009: 356

Afb. 159. Restant van een beenderpakgraf in een mollengang.
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Ondanks het feit dat het om een vergraven context gaat, waren de stukken geschikt voor 
verder fysisch antropologisch onderzoek.299 Op basis van de voorhanden skeletgegevens 
bleek dat het gecremeerd bot afkomstig is van één volwassen persoon, mogelijk een man.300 
Er is een 14C-datering uitgevoerd op het verbrand bot wat een datering tussen 380 cal BC 
(2σ) 200 cal BC opleverde (Fig. 128).301

De datering van het verbrand bot sluit nauw aan bij de datering van de vierkantstructuur C. 
I-A-987. Gezien de nabijheid van deze vierkantstructuur is het aannemelijk dat het vergraven 
beenderpakgraf kan geassocieerd worden met het enclos. Door de bijna identieke datering 
van beide sporen, kan ervan uit gegaan worden dat deze beide contexten deel uitmaakten 
van dezelfde funeraire ruimte.

7.3.4.5.5. C. I-A-1120: beenderpakgraf 
Tegen de oostelijke kant van het onderzoeksterrein is een beenderpakgraf aangetroffen: C. 
I-A-1120. Bij het machinaal aanleggen van het opgravingsvlak kwamen onmiddellijk de twee 
potten tevoorschijn die het beenderpakgraf flankeerden. Deze potten bevonden zich hoog 
in de B-horizont waar het aflijnen van een kuil niet mogelijk was door de sterke bioturbatie 
(Afb. 160). 

Het weggegraven deel van de urnen is in blok uit de kraanbak gelicht, zodat deze achteraf 
nog aan het juiste recipiënt konden gekoppeld worden. Bij het afgraven waren er reeds 
verschillende fragmenten verbrand bot te zien, vooral aan de oostkant van de kuil. De 
grafcontext bestaat uit twee potten I-A-1120 en I-A-1121, grafkuil I-A-1300 en het beenderpakgraf 
zelf: I-A-1306.

299 Veselka 2016
300 Veselka 2016: 10: “Er was een fragment van de os occipitale aanwezig waarop een geprononceerde crista nuchae te zien was. Dit wordt over het 
algemeen toegeschreven aan mannen. Op basis van alleen dit fragment kan het geslacht niet met zekerheid als mannelijk worden bepaald”.
301 RICH-23095: 2223±33 BP

Fig. 128. Singleplot van de datering op C. I-A-975.
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Er zijn twee lengtecoupes uitgezet op de grafkuil. Een eerste coupe is geplaatst aan de 
oostzijde om de concentratie van het verbrand bot te documenteren. Er is gekozen voor 
een strategie waarbij de uitgeschepte grond van de grafkuil per 5 cm is ingezameld. Dit 
om depositieprocessen van het verbrand bot of artefacten in kaart te kunnen brengen. De 
volledige grafcontext en de inhoud van de potten zijn nat gezeefd met een maaswijdte van 
0,5 mm.

De coupe toonde aan dat het beenderpakgraf bestond uit twee concentraties verbrand 
bot. Deze zijn per concentratie apart ingezameld. Het fysisch antropologisch onderzoek 
constateerde geen noemenswaardige verschillen tussen beide concentraties.302 Daaruit 
blijkt dat de opdeling zoals zichtbaar in coupe waarschijnlijk het gevolg is van tafonomische 
processen (Afb. 161). 

302 Smits 2015: 9

Afb. 160. Op het eerste grondvlak zijn reeds enkele fragmenten verbrand bot van het beenderpakgraf zichtbaar.

Afb. 161. Coupe met beenderpakgraf I-A-1306.
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De concentraties bevatten enkel verbrand bot zonder houtskoolresten. Het gaat om een 
doelbewuste selectie van botmateriaal dat in een intussen vergane organische container 
is bijgezet. Het graf past in de typologie van het grafveld van Destelbergen als een type C 
‘beenderpakgraf’ (blocs d’ossements’/ knochenlager)303  (= type A in typologie van Hiddink304). 

In totaal is 164 gram verbrand bot bestudeerd tijdens het fysisch antropologisch onderzoek.305 
Hierbij zijn enkel de stukken groter dan of gelijk aan 1 cm in ogenschouw genomen. De 
zeefresidu’s met de kleinere, niet uitgepikte botresten, zijn wel bekeken om te zien of 
er belangrijke kleine skeletdeeltjes zoals gehoorbeentjes aanwezig waren. Gezien de 
fragmentatie van het materiaal en de beperkte hoeveelheid bot dat bewaard is gebleven, 
leverde het fysisch antropologisch onderzoek weinig info op. 

Waarschijnlijk is de overledene een man, afgaande op de robuustheid van het skelet. De 
studie gaf aan dat enkel de onderste ledematen van het skelet vertegenwoordigd waren in 
het beenderpakgraf. Of dit opmerkelijke feit het gevolg is van de verbranding, de specifieke 
verzamelwijze of postdepositionele processen is moeilijk te verklaren.306 Gelet op het feit dat 
het merendeel van de bijgezette urnen weggeploegd werd, is de kans groot dat ook delen 
van het beenderpak verloren zijn gegaan. Dit laatste zou dan kunnen impliceren dat er sprake 
is van een specifieke wijze van uitlezen van de crematieresten waarbij er is ingezameld vanaf 
de voeten richting het hoofd. De bovenste skeletdelen zijn immers niet meer bewaard, wat 
impliceert dat ze het meest naar boven in de container zaten en dus weg geploegd zijn. 

Doordat de urnen zo hoog in de actieve verbruiningshorizont zaten, is het aardewerk 
slechts partieel bewaard. Een groot deel van de twee vormen is door landbouwactiviteiten 
weggeploegd. Wat overbleef, waren twee sterk gefragmenteerde delen van een ribbelkom 
waarvan ten minste één versierd was met stok- of mesindrukken (Fig. 129).

Het aardewerk uit de context is sterk gefragmenteerd (496 scherven). Niet alleen is het 
aardewerk tijdens het afgraven door de kraan geraakt, het opnieuw tezamen puzzelen van 
de vormen wees uit dat het bovenste deel door landbouwactiviteiten moet zijn weggeploegd. 
Waarschijnlijk is de bijzetting van de context terug te brengen tot een ribbelkom (Fig. 129: 1) 
en een ribbelkom of fles (Fig. 129: 2). Op de wandscherven van de kommen zijn nog vage 
sporen van gladdingslijnen te zien. De ribbelkom (Fig. 129: 1) heeft een versiering (met stok of 
mes) aan de onderkant van de vorm. Een versiering die kenmerkend is voor de late ijzertijd. 
Een derde zeer gefragmenteerde pot was versierd met een ribbel en indrukken (Fig. 129: 3).

Naast het aardewerk zijn in het beenderpakgraf twee metalen artefacten teruggevonden. 
Het gaat om een deel van een fibula en een fragment van een ijzeren mes. Van de fibula is 
enkel een fragment van de sluiting van een draadfibula (de spiraal) bewaard gebleven (Fig. 
129: 4). De fibula is gemaakt in brons en is sterk aangetast en grotendeels vergaan. Het is 
moeilijk om op basis van dit onvolledig stuk een typologische toewijzing te maken.

Het ijzeren mesje is slechts partieel bewaard gebleven: lengte 4,5 cm (Fig. 129: 5). Het 
gaat om een fragment van het lemmet en de aanzet van het heft. Naar analogie van het 
verstoorde graf C. I-A-352 gaat het waarschijnlijk om een fragment van een scheermes. Dit 
kan aansluiten bij het fysisch antropologisch onderzoek dat stelde dat het skeletmateriaal 
van een volwassen man afkomstig zou zijn.

303 De Laet et al. 1986: 72; De Mulder 1994: 98; De Mulder 2011: 214
304 Hiddink 2003: 23; Hiddink 2018: 61
305 Smits 2015
306 Smits 2015: 11
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Fig. 129. Materiaal uit C. I-A-1120.
1-2: sterk gefragmenteerde ribbelkom
3: scherf met vingertopindrukken
4: fragment van het scharnier van de fibula schaal 1/2 ©Dirk Wollaert
5: fragment van een mes schaal 1/2 © Dirk Wollaert
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Er is een 14C-datering uitgevoerd op het gecremeerd bot. Deze dateert het spoor vrij ruim 
in de late ijzertijd: 360 cal BC (2σ) 50 cal BC (Fig. 130).307 Door de aanwezigheid van de 
ribbelkom kan deze datering verfijnd worden naar de 2de - 1ste eeuw v.Chr. De vorm van de 
ribbelkom komt voor tot het einde van de La Tène D1a/D1b (rond 80 v.Chr.).308

Het graf vertoont sterke gelijkenissen met een grafcontext uit het Maastricht-Aachen vliegveld 
te Beek.309 Ook deze context bevatte een beenderpakgraf met twee potten als bijgift, met 
tussen het verbrand bot eenzelfde type bronzen draadfibula. Deze context wordt met 2σ 
tussen 380 cal BC (2σ) 180 cal BC gedateerd.

7.3.4.5.6. Interpretatie en discussie
Het begravingsritueel uit de late ijzertijd is op vier verschillende plaatsen te Ronse Pont West 
gedocumenteerd. Context C. I-A-352 bestaat uit een aardewerkconcentratie met een ijzeren 
scheermes. Hoewel er geen verbrand bot is gevonden in deze context, is het waarschijnlijk 
dat deze vondsten te linken zijn aan een verstoorde begraving. Niet alleen is er de vondst van 
het ijzeren scheermes, ook de locatie is niet toevallig gekozen. De vondstlocatie is immers 
gesitueerd tussen de restanten van een kringgreppel uit de bronstijd (C. I-A-192) en een 
grote dassenburcht (C. I-A-17), waarvan wordt aangenomen dat deze is aangelegd onder 
een verdwenen heuvellichaam.310 De aantrekkingskracht van dergelijke oude necropolen op 
recentere funeraire ruimtes is reeds door verschillende onderzoeken aangetoond.311

Het vierkante enclos (context C. I-A-987), met opening in de oostelijke zijde, kan op basis van 
een aantal argumenten zoals afmetingen, verbrand aardewerk, …, als een funerair monument 
worden gezien. Een 14C-datering in combinatie met het aanwezige aardewerk plaatst de 
opvulling van de greppel rond 200 v.Chr.312

Zo’n 4 m ten noorden van dit monument C. I-A-987 is in een mollengang binnen een 
middeleeuws paalspoor een concentratie verbrand bot aangetroffen: C. I-A-975. Omwille van 

307 RICH-22739: 2141±32 BP: 68,2% 350 BC (12.5%), 210 BC (55.7%) 110 BC; 2σ : 360 BC (21%) 290 BC, 230 B (74.4%) 50 BC)
308 Bardel et al. 2016: 509
309 Tichelman et al. 2010: 80: 2200±35 BP
310 Cf. 7.3.2.3.
311 E.g. Ursel Rozestraat: Bourgeois et al. 1988, Bourgeois et al. 1989
312 RICH- 22218: 2217±33 BP: 380 calBC (2σ) 200 calBC

Fig. 130. Singleplot van de datering op het beenderpakgraf C. I-A-1120.
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de hoeveelheid verbrand bot en de nabijheid van de vierkantstructuur C. I-A-975 is het bot 
verzameld en bestudeerd. Daaruit bleek dat de crematieresten waarschijnlijk afkomstig zijn 
van een mannelijk persoon. De 14C-datering op een fragment verbrand bot is nagenoeg 
identiek aan de datering van C. I-A-975, waardoor er met zekerheid kan gesteld worden 
dat beide tot hetzelfde funeraire complex behoorde.313 De precieze relatie tussen het 
verbrand bot en de vierkantstructuur is moeilijk te achterhalen, aangezien het om verplaatst 
botmateriaal gaat. Doordat er ook slechts een beperkte hoeveelheid bot is bewaard in de 
mollengang, is het niet meer te reconstrueren in welk type graf het bot is bijgezet. Aangezien 
er enkel verbrand bot is aangetroffen in de mollengang zonder dat dit vermengd was met 
houtskoolresten, is het meest waarschijnlijk dat het gaat om een beenderpakgraf waarbij 
enkel het verbrand bot is bijgezet in de grafkuil (cf. C. I-A-1120).

Het beenderpakgraf (context C. I-A-1120) bevatte naast een concentratie verbrand bot ook 
twee potten in handgevormd aardewerk, een fragment van een bronzen fibula en een restant 
van een ijzeren mesje. De datering van het verbrand bot valt vrij breed uit 360 cal BC (2σ) 
50 cal BC, waardoor een chronologische link met de andere graven moeilijk is.314 Zo’n 4 m 
ten noorden van dit beenderpak ligt een mogelijk restant van een vierkante structuur C. I-A-
1089.315 De afmetingen en oriëntatie komen overeen met het vierkant enclos C. I-A-987. Verder 
is ook de relatie van het beenderpakgraf C. I-A-1120 met dit enclos C. I-A-1089 gelijkaardig 
aan de relatie tussen het (verstoorde) beenderpakgraf C. I-A-975 en het enclos C. I-A-987. 

7.3.4.6. Extractie 
Aan de zuidelijke kant van zone I zijn op twee plaatsen grote uitgravingen teruggevonden. Deze 
kuilen werden geïnterpreteerd als klei-extractiekuilen. Ze vormen het begin van een lange 
traditie van ontginnen te Pont West, waarbij gedurende meerdere eeuwen bodemmateriaal is 
gedolven. Vanwege deze lange termijnevolutie is ervoor geopteerd om alle extractiekuilen te 
bespreken in een gezamenlijk hoofdstuk (7.8.). Een meer uitvoerige bespreking van de kuilen 
uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode is terug te vinden onder hoofdstuk 7.8.2.

313 RICH- 23095: 2223±33 BP: 380 calBC (2σ) 200 calBC
314 RICH-22739: 2141±32 BP: 68,2% 350 calBC (12.5%), 210 calBC (55.7%) 110 calBC; 2σ : 360 calBC (21%) 290 calBC, 230 calBC (74.4%) 50 calBC)
315 Cf. 7.3.4.2.9
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7.3.4.7. Verspreide nederzettingssporen
7.3.4.7.1. Inleiding

In dit hoofdstuk komen de sporen uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode aan bod 
die moeilijk te linken zijn aan de gebouwplattegronden of greppelstructuren. Het gaat in 
hoofdzaak over kuilen, lagen en fragmenten van greppels. De kennis van de bewoning uit 
de metaaltijden is sterk gefragmenteerd. Hierbij valt vooral de ondervertegenwoordiging 
van huisplattegronden en afvalkuilen op in vergelijking met het aantal greppels en 
greppelsystemen. In dit overzicht komen de kuilen aan bod die voldoende materiaal bevatten 
voor een betrouwbare datering. Aangezien er sporen uit de vroege ijzertijd, late ijzertijd, 
Romeinse periode en volle middeleeuwen op het terrein te vinden zijn, is het niet mogelijk om 
deze sporen aan een periode te linken zonder een voldoende aantal diagnostische stukken. 
Kuilen zonder duidelijk dateerbaar materiaal zijn dus niet meegenomen in dit overzicht.

De besproken kuilen hebben een vrij brede spreiding in de late ijzertijd. Zo dateert C. I-A-610 
uit de 4de-3de eeuw v.Chr., daar waar verschillende greppels of langwerpige kuilen dan weer 
uit de 1ste eeuw n.Chr. dateren.

7.3.4.7.2. Context C. I-A-520
Deze context is samengesteld uit verschillende spoornummers: I-A-520, I-A-649, I-B84, 
I-B-85, I-C-17 en PS65-A-26 (Fig. 72). Dit spoor werd tijdens het proefsleuvenonderzoek 
aangesneden, waarbij toen reeds het grote aantal (gefragmenteerde) scherven opviel. Het 
gaat om een onregelmatige, moeilijk aflijnbare laag van zo’n 5,8 m x 6,5 m. De laag had 
een vrij homogene licht bruingrijze, vrij zandige vulling die veel mangaan, ijzerconcretie en 
houtskool brokjes bevatte. De mangaanrijke laag bleek geen duidelijke insnijding of aflijning 
te hebben. Omdat de aflijning van het spoor zo onduidelijk was in het eerste grondvlak, is er 
manueel naar een tweede grondplan verdiept (Afb. 162).

Afb. 162. Context I-A-520 verdiept naar het 2de grondplan (GPL B).
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Dit grondplan lag een vijftal cm lager dan GPL A. Het spoor kreeg hierdoor een ovaal- tot 
peervorm met een diameter van circa 4 m x 2,5 m. Omdat deze aflijning weinig nieuwe 
info gaf, is er manueel verdiept naar een derde grondplan (GPL C). Op dit grondplan werd 
duidelijk dat het spoor oversneden werd door greppel C. I-A-531. Het spoor verkleinde steeds 
in zuidwestelijke richting, wat er op wijst dat het laagste punt van dit spoor in deze zone lag. 
De totale diepte van het spoor bedroeg slechts zo’n 10-tal cm. Afgaande op de vulling van het 
spoor en de aard van de vondsten, gaat het hier waarschijnlijk om een laag die zich gevormd 
heeft doordat dit punt iets lager lag in het landschap en waar materiaal naartoe is gespoeld 
of gebruikt is om afval in te dumpen. Het mangaan en de ijzerconcretie duiden erop dat de 
zone frequent nat heeft gestaan.

Omdat er initieel werd gedacht dat de laag verschillende sporen afdekte, is het materiaal 
tijdens het verdiepen 3D ingemeten, om op die manier achteraf een koppeling naar de 
verschillende sporen toe te laten. Dit leverde weinig informatie op afgezien van de vaststelling 
dat het merendeel van de vondsten zich clusterde in de ZW-hoek van het spoor.

Het materiaal uit deze context bestaat uit 99 handgevormde scherven uit de metaaltijden, 
een fragment van een zoutcontainer, een fragment natuursteen en een fragment van een 
metaalslak. Een deel van de scherven was duidelijk verbrand. Er zijn 22 scherven met een 
geëffende buitenzijde. Eén ervan is versierd met indrukken (Fig. 131: 4), twee andere zijn 
versierd met ribbels. Sommige scherven hebben sporen van voedselresidu aan de buitenzijde 
van de pot (Fig. 131: 2). Eén van de potten had een vrij rechte T-vormige rand (Fig. 131: 1). Drie 
scherven zijn duidelijk geglad en waarschijnlijk onderdeel van dezelfde ribbelkom (Fig. 131: 
3). Er zijn in totaal 37 scherven geruwd. Van de drie versierde scherven is er één versierd met 
groeven, twee andere (fragmenten van bodem) zijn versierd met kamstrepen. Op basis van 
de ribbelkom is de laag tussen 200 v.Chr. en het midden van de 1ste eeuw n.Chr. te plaatsen.

Fig. 131. Materiaal uit C. I-A-520.
1 geëffend, onversierde pot
2 geëffend, onversierde pot
3 geglad, versierde met ribbels kom
4 geëffend, met indrukken versierde pot
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MATERIAAL UIT C. I-A-520 AANTAL

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geëffend onversierd / Kwarts/chamotte/organisch / kom 1

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geëffend onversierd / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 17

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geëffend onversierd / Kwarts/chamotte/organisch / pot 3

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geëffend versierd / Indrukken / Kwarts/chamotte/organisch / pot 1

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geëffend versierd / Ribbels / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 2

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geglad onversierd / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geglad versierd / Indrukken / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geglad versierd / Ribbels / Kwarts/chamotte/organisch / kom 1

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geruwd onversierd / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 34

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geruwd versierd / Groeven / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geruwd versierd / Kamstrepen / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 2

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Niet gedetermineerd onversierd / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 23

Aardewerk / Metaaltijd / Niet gedetermineerd / niet gedetermineerd 12

TOTAAL: 99

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 1

Metaal / Metaalslak 1

Natuursteen / Niet gedetermineerd 1

Staalname / Houtskool 1

Technisch aardewerk / Zoutcontainers 1

7.3.4.7.3. Context C. I-A-610
Context C. I-A-610 is net als C. I-A-520 eerder als een laag met geaccumuleerd archeologisch 
materiaal, dan een uitgraving (Fig. 72). Het onregelmatige langwerpige spoor had een 
homogeen licht bruingrijze kleur met veel brokjes mangaan en ijzerconcretie. Dit laatste wijst 
erop dat de zone regelmatig nat moet zijn geweest waardoor deze konden neerslaan. De 
aflijning van het spoor was zeer onduidelijk en gebeurde op het eerste grondplan vooral 
op basis van de vondsten. Nadien is er manueel verdiept naar een tweede grondplan (GPL 
B) (Afb. 163). Op dit grondplan bleek de mangaanrijke vlek een meer circulaire vorm aan te 

Afb. 163. Context I-A-610 op GPL B.
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nemen. Bij een derde keer verdiepen was het spoor volledig weggegraven. Net als C. I-A-520 
was dit spoor slechts maximaal 10 cm diep bewaard gebleven. Waarschijnlijk gaat het ook om 
een lichte verdieping in het landschap waar materiaal in bewaard is gebleven.

De vondsten uit deze context lijken iets ouder te zijn dan de vondsten uit C. I-A-520. Er 
zijn 67 scherven handgevormd aardewerk gerecupereerd. De oppervlaktebehandeling van 
de scherven valt uiteen in twee categorieën: geëffend of geruwd. Elf scherven hebben een 
geëffende buitenzijde. Verschillende stukken zijn afkomstig van een pot met indrukken op 
de schouder (Fig. 132: 1), maar ook potten zonder versiering komen voor (Fig. 132: 2, 4, 5). 
De meeste scherven (31 fragmenten) hebben een geruwde buitenzijde. Er konden slechts 3 
stukken aan een pot gepast worden (Fig. 132: 3). Twaalf scherven hebben een versiering: drie 
met indrukken, drie met groeven en vijf stuks met kamstrepen. Eén scherf had een combinatie 
van kamstrepen en indrukken. Mogelijk is dit een fragment Kalenderberg-aardewerk.

Naast het aardewerk zaten nog negen fragmenten in technisch aardewerk in de context. 
Maar aangezien deze stukken te fel verweerd waren, was het niet mogelijk om deze verder 
te identificeren. De context kan tussen 400 en 200 v.Chr. gedateerd worden.316

7.3.4.7.4. Context C. I-A-606
Deze kuil is gelegen in de noordwestelijke hoek van het terrein (Fig. 150).317 De kuil meet 1,5 m 
in lengte en 1,2 m in breedte. Deze kuil was in grondvlak duidelijk af te lijnen en had binnenin 
een grijsbruin heterogeen lemige opvulling met een donkere houtskoolband (Afb. 164).

De kuil had een vlakke bodem en was nog zo’n 22 cm bewaard onder het afgegraven vlak. 
De onderste laag bestond uit een dumpingspakket van houtskool (Afb. 165).

Er zijn naast houtskoolstalen nauwelijks vondsten gedaan in de kuil. Eén klein scherfje 
gedraaid gereduceerd gebakken Romeins aardewerk, en een rood lokaal gedraaide 
middeleeuwse scherf. De middeleeuwse scherf is afkomstig van de bovenste (nazak-)laag, 
daar waar de Romeins gedraaide scherf uit een dieper gelegen laag afkomstig is. Dat maakt 
het meer aannemelijk dat het spoor Romeins zou kunnen zijn. Het is echter moeilijk om dit 
te laten aansluiten bij de sporen rondom. Gezien de positie van de kuil ten opzichte van de 
andere sporen is dit spoor waarschijnlijk op de overgang van de late ijzertijd naar de vroeg-
Romeinse periode te situeren. 

316 Zie Denderbelle Fonteintje: De Clercq et al. 2005.
317 De kuil is opgenomen op het basisplan voor de Romeinse periode. Omwille van de associatie met de sporen rondom is er geopteerd om het bij 
de bespreking van de late ijzertijd mee te nemen.

Fig. 132. Materiaal uit context C. I-A-610.
1 geëffend, met indrukken op de schouder
2 geëffend, onversierde pot
3 geruwd, onversierde pot
4 geëffend, onversierde (voorraad) pot
5 geëffend, onversierde pot
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7.3.4.7.5. Context C. I-A-709, C. I-A-751, C. I-A-753
Contexten C. I-A-709, C. I-A-751 en C. I-A-753 liggen op zeer korte afstand van elkaar en 
lijken op basis van hun materiaalsamenstelling gelijktijdig of met weinig tussenliggende tijd 
in gebruik geweest (Fig. 72).318 Door hun fragmentaire karakter zijn de sporen moeilijk te 
interpreteren.

De contexten C. I-A-753 en C. I-A-757 moeten samen gezien worden. Beide greppels lopen 
op 4,2 m van elkaar en zijn ongeveer 4,5 m lang bewaard. De beide sporen hebben een 
komvormige doorsnede die tot ongeveer 20 cm diep (I-A-753) en 40 cm (I-A-757) onder 

318 Net als C. I-A-606 hebben deze sporen in feite een Romeinse datering, maar om inhoudelijke reden zijn ze bij de fase late ijzertijd- vroeg 
Romeinse periode gerekend.

Afb. 164. C. I-A-606 in grondvlak.

Afb. 165. C. I-A-606 coupe AB.
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het afgegraven vlak gaat. De vulling van C. I-A-753 bestaat uit een homogeen bruingrijze 
zandleem met veel mangaan en ijzerconcretie brokjes. Greppel C. I-A-757 is gevuld met een 
heterogeen licht geelgrijze zandleem met bruine vlekjes (Afb. 166, Afb. 167).

Afb. 166. C. I-A-753 coupe AB.

Afb. 167. C. I-A-757 coupe AB.
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De beide greppels oversnijden C. I-A-752, maar stoppen wel onmiddellijk na deze greppel.  
Waarschijnlijk is er wel een relatie tussen de sporen die te maken kan hebben met 
bovengrondse afbakening. Verder naar het zuiden worden de greppels oversneden door de 
postmiddeleeuwse percelering S. I-A-167 en zijn ze niet meer zichtbaar. Tussen C. I-A-757 en 
C. I-A-753 ligt de spieker S. I-A-754. Door het gebrek aan vondsten is het echter onmogelijk 
deze greppels te koppelen aan deze structuur, temeer omdat er in deze zone spiekers uit 
verschillende periodes te vinden zijn.

In tegenstelling tot context C. I-A-757, waarin geen vondsten zijn gedaan, zijn in C. I-A-753 
twee bijna volledig bewaarde vormen aangetroffen (Afb. 168).

Het gaat om een beker in terra nigra met een ribbel op de buik (Fig. 133: 1), en een 
handgevormde pot in ijzertijdtraditie met twee rijen vingertopindrukken op de schouder (Fig. 
133: 2). Op de buitenkant van de handgevormde pot is er nog residu bewaard gebleven. De 
terra nigra-beker komt overeen met de vorm P30 uit de typologie van Deru.319 Deze vorm 
dateert tussen het begin van de jaartelling en de Flavische periode (69-96 n.Chr.). Afgaande 
op deze vormen is de datering van deze context in de 1ste eeuw n.Chr. te plaatsen.

319 Deru 1996: 115

Afb. 168. Concentratie aardewerk in C. I-A-753.

Fig. 133. Materiaal uit context C. I-A-753.
1 terra nigra-beker
2 handgevormde pot met stokindrukken
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Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op C. I-A-753. Op verschillende scherven van de 
handgevormde pot waren fragmenten voedselresidu bewaard gebleven. Dit residu bleek 
geschikt voor een ouderdomsbepaling en leverde een datering op tussen 50 cal BC (2σ) 73 
cal AD.320 Een controledatering op een fragment niet-gedetermineerd houtskool uit dezelfde 
context gaf een datering tussen 61 cal BC (2σ) 60 cal AD (Fig. 134).321 De dateringen konden 
gebruikt worden voor een combinatiedatering, die dateerde tussen 46 cal BC (2σ) 53 cal 
AD.322 In combinatie met de terra nigra levert dit een datering op in de eerste helft van de 1ste 
eeuw n.Chr. (Fig. 135).

Context C. I-A-709 is een greppel van zo’n 10,7 m lang, die in het zuiden wordt oversneden door 
de postmiddeleeuwse structuur S. I-A-167. De greppel was zeer slecht leesbaar en verschilde 
sterk van uitzicht in de verschillende coupes (Afb. 169, Afb. 170). Aan de noordwestelijke 
uiteinde is een depositie van aardewerk aangetroffen (Afb. 171).

320 RICH-25905.1.1: 1991±30 BP (datering op voedselresidu)
321 RICH-25618: 2013±28 BP (niet-gedetermineerde houtskool)
322 Combine RICH-25618 en RICH-25905.1.1: 2003±21 BP ( X2-Test: df=1 T=0.3 (5% 3,8))

Fig. 134. Multiplot van de dateringen op C. I-A-753.

Fig. 135. Singleplot van de gecombineerde dateringen van C. I-A-753.
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Afb. 169. C. I-A-709 coupe AB.

Afb. 170. C. I-A-709 in coupe MN.



306306

Het aardewerk is reeds tijdens het proefsleuvenonderzoek gevonden. Het bevond zich 
onmiddellijk onder de ploeglaag, in de biologisch actieve B-horizont. Op dit niveau was nog 
geen aflijning zichtbaar van het spoor, waardoor tijdens het vooronderzoek werd verondersteld 
dat het een fragmentair bewaarde funeraire context was. Tijdens het vervolgonderzoek is 
manueel verdiept naar een tweede grondplan, waarbij bleek dat de depositie duidelijk op het 
einde van de greppel is gebeurd (Afb. 172).

In context C. I-A-709 zijn 79 scherven aardewerk aangetroffen. Eén van de vormen, geëffend 
versierd met indrukken, heeft een vrij zandig baksel en is vrij fijn uitgewerkt (2-4 op Fig. 136). 
De scherven zijn naast elkaar getekend omdat ze niet aan elkaar konden gepast worden. 
De buitenzijde van de bodem heeft een gesmoord oppervlak. Deze lokale imitatie van terra 

Afb. 171. C. I-A-709  tijdens het proefsleuvenonderzoek.
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nigra komt ook in andere contexten uit dezelfde periode voor e.g. C. I-A-1165. Verder zijn 
verschillende scherven afkomstig van een geëffende onversierde pot (Fig. 136: 1), en 23 
scherven van een grofwandige voorraadpot met combinatieversiering van gladdingslijnen en 
groeven. Het gaat hier waarschijnlijk om hetzelfde individu als uit context C. I-A-771. Ook de 
beker lijkt heel sterk van vorm en randtype op deze die gevonden is in C. I-A-771. In context 
C. I-A-771 lagen de beide vormen niet bij elkaar, maar wel verspreid in de greppel.323 Op basis 
van deze vondsten is de context in de 1ste eeuw n.Chr. te dateren.

Kuil C. I-A-751 ligt vlak naast C. I-A-709. Op basis van coupe EF blijkt dat C. I-A-751 greppel C. 
I-A-709 oversnijdt (Afb. 173). Kuil C. I-A-751 is 2,4 m lang en 1,5 m breed en vrij onregelmatig 
uitgegraven. Het diepste punt bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het spoor. Onderaan 
zijn op de bodem spitsporen van tijdens de aanleg van de kuil te zien (Afb. 173).

De vulling van kuil C. I-A-751 bestaat uit drie verschillende pakketten. De onderste laag is 
een heterogene lichtgrijze zandleem met bruine vlekken, ijzerconcretie en mangaanvlekken. 

323 Waarschijnlijk gaat het om een bewuste depositie in de grachten. Cf. 7.3.4.9. en 7.3.4.8.5.

Afb. 172. Detail van de aardewerkconcentratie op grondplan B aan het einde van de greppel.

Fig. 136. Materiaal uit context C. I-A-709.
1 geëffend, onversierde pot
2- 4 imitatie terra nigra? Allemaal van hetzelfde individu.
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Daarboven zit een dikke homogene licht grijze inspoelingsband. Boven deze band is een dun 
humeus laagje waar te nemen. Dit is waarschijnlijk het restant van begroeiing in de periode 
dat de kuil open gelegen heeft. Dit laagje kan zich gedurende een seizoen vormen en hoeft 
dus geen langdurige expositie te betekenen. Bovenop dit dun laagje humus ligt een nieuw 
heterogeen opvullingspakket.

Het vondstenmateriaal bestaat uit aardewerk, brokken verbrande leem, stukken natuursteen 
en fragmenten technisch aardewerk en komt verspreidt over alle lagen voor.

Er zijn 52 scherven ingezameld uit C. I-A-751. Het geëffend aardewerk omvat negen scherven: 
drie afkomstig van een pot, twee met groeven versierde scherven zijn afkomstig van een 
kom (Fig. 137: 1). Het geruwde ensemble omvat 19 scherven. Twee geruwde fragmenten zijn 
afkomstig van een vergiet (Fig. 137: 5). Verschillende geruwde scherven zijn versierd: vijf met 
groeven (Fig. 137: 4) en vier met indrukken.

Van de kom met indrukken op de schouder (Fig. 137: 2) was de oppervlaktebehandeling niet 
meer duidelijk zichtbaar, maar waarschijnlijk gaat het om een geëffend oppervlak. Naast het 
aardewerk zaten er nog tien stukken technisch aardewerk in het ensemble. Verschillende 
fragmenten zijn afkomstig van zoutcontainers en versierd met vingerindrukken. De context 

Afb. 173. Kuil C. I-A-751 oversnijdt greppel C. I-A-709.

Afb. 174. C. I-A-751 coupe AB.
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heeft sterke gelijkenissen met het materiaal uit context II-A-48 uit Ruien Rosalinde. Deze 
context word gedateerd tussen 200 – 0 v.Chr.324

7.3.4.7.6. Context C. I-A-763
Deze kuil C. I-A-763 meet 2,3 x 2 m en is vrij onregelmatig in grondplan. De vulling bestond uit 
een grijsbruine zandleem met weinig brokken houtskool en mangaanstippen. De zuidelijke 
zijde wordt doorsneden door een recente drainagebuis. Uit de lengtecoupe bleek dat de kuil 
in twee verschillende delen is uitgegraven (Afb. 175).

324 Verbrugge et al. in voorbereiding

Fig. 137. Materiaal uit context C. I-A-751.
1 geëffend, versierd met groeven kom
2 grofwandig, met indrukken versierde pot
3 technisch aardewerk, versierd met vingerindrukken
4 geruwd, versierd met groeven
5 geruwd, onversierd vergiet

Afb. 175. C. I-A-763 coupe AB.
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De zuidelijke kant ging 50 cm onder het afgegraven vlak, daar waar de noordelijke kant 
maar zo’n 20 cm diep is uitgegraven. Hierdoor ontstaat een soort tweedeling. De vulling 
van de beide delen komt wel sterk overeen, waardoor het zeker als één spoor kan worden 
gezien. Het initiële doel van de uitgraving is niet gekend. In het diepst uitgegraven deel 
(noordoostelijk kwadrant), is een bekertje aangetroffen (Afb. 176; Fig. 138: 4). De beker stond 
op de bodem van de kuil, maar is niet meer volledig bewaard. Enkel de onderkant en de 
aanzet naar de schouder is bewaard, de rand ontbreekt volledig.

Het materiaal uit de kuil bestaat uit 
50 handgevormde scherven en een 
fragment van een maalsteen (Afb. 177). Het 
maalsteenfragment is bovenaan afgevlakt 
met een afronding aan de zijkant. Er zijn geen 
groeven meer waarneembaar.

Het merendeel van het aardewerk heeft een 
geëffend buitenoppervlak (30 scherven). Dit is 
een wat vertekend beeld, doordat tenminste 
19 scherven afkomstig zijn van de kleine 
beker (Fig. 138: 4). De geëffende rand van een 
pot is versierd met een rij vingertopindrukken 
(Fig. 138: 1). In een van de vingertopindrukken 
zit er een gat/doorboring. Het is niet met 
zekerheid te zeggen of dit intentioneel dan 
wel post-depositioneel tot stand is gekomen. 
Bij de scherven met een geruwd oppervlak (14 fragmenten), is het aantal versierde scherven 
merkelijk hoger. Eén scherf is versierd met groeven of kamstrepen (Fig. 138: 3), zes scherven 
zijn vlakdekkend versierd met stokindrukken (Fig. 138: 5) en één randfragment van een pot is 
versierd met vingerindrukken op de rand (Fig. 138: 2).

Afb. 176. Detail op GPL B van het partieel bewaarde bekertje.

Afb. 177. Maalsteenfragment uit C. I-A-763. ©Dirk 
Wollaert.
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Het gebruik van groeven/kamstrepen als decoratieschema is kenmerkend voor de laatste 
fase van de ijzertijd/begin van de vroeg-Romeinse periode. Waarschijnlijk gaat deze kuil 
samen met het perceel dat door S. I-A-552 wordt afgebakend.

7.3.4.7.7. Context C. I-A-813
Op het eerste grondvlak is C. I-A-813 afgelijnd als een grote ovale kuil (2,8 m x 2,4 m). Deze 
kuil leek  aan te sluiten op greppel C. I-A-771 (onderdeel van S. I-A-552). Bij het couperen van 
de kuil bleek deze uit verschillende uitgravingen te bestaan. Daarom is heel het spoor zo’n 15 
cm verdiept naar een tweede grondplan (GPL B) (Afb. 178).

Fig. 138. Materiaal uit context C. I-A-763.
1 geëffend, versierd met vingertopindrukken
2 rand van pot met vingerafdrukken op de rand
3 wandscherf met groeflijnversiering
4 geëffende beker
5 wandscherf, versierd met stokindrukken

Afb. 178. Het spoor valt op GPL B uiteen in verschillende sporen.
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Bij het verder couperen bleken deze afzonderlijke sporen nog slechts enkele centimeters 
diep bewaard. Waarschijnlijk gaat het om één grotere kuil waarbinnen op verschillende 
plaatsen iets dieper is gegraven. Op verschillende plaatsen zaten brokken moederbodem in 
de vulling. 

In de vulling van de kuil(en) zaten 50 scherven handgevormd aardewerk. Elf fragmenten zijn 
afkomstig van een kom met een geëffend buitenoppervlak. Daarnaast zaten er 17 geruwde 
en 22 niet nader te determineren scherven in de vulling.

De kuil ligt aan de buitenzijde van de hoek die gevormd wordt door S. I-A-552. Door de 
fragmentaire bewaring van de sporen, is de relatie met deze structuur niet te verifiëren.

7.3.4.7.8. Context C. IX-A-1
Deze context ligt geïsoleerd ten opzichte van de andere metaaltijdsporen (Fig. 72). De kuil 
ligt net naast een grote extractiekuil in zone IX. Het is mogelijk dat de extractiekuil de oudere 
sporen die samengingen met C. IX-A-1 heeft vergraven. 

Context C. IX-A-1 is een ronde kuil van zo’n 60 cm diameter en een asymmetrisch komvormig 
profiel (Afb. 179).

De vulling bestaat uit een bleek bruingrijze zandleem met onderaan een dunne band met 
houtskool en enkele stukjes verbrand bot. In de vulling zijn 15 scherven handgevormd 
aardewerk gevonden. De zeven stuks geëffend aardewerk zijn afkomstig van een kom en 
een pot (Fig. 139: 1-2). Vijf geruwde stuks zijn afkomstig van een kom (Fig. 139: 3). De twee 
fragmenten technisch aardewerk zijn te linken aan zoutcontainers.

De context is vrij ruim tussen 200 v.Chr. en 100 n.Chr. te dateren.325

325 Datering door Prof. Dr. Guy De Mulder.

Afb. 179. C. IX-A-1 coupe AB.
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7.3.4.7.9. Context C. I-A-1418 en C. I-A-1417
Deze kuilen liggen in een zone waar bijna uitsluitend laatmiddeleeuwse kuilen of paalkuilen 
zijn gevonden. Door de densiteit van de middeleeuwse sporen is het niet uit te sluiten dat 
een deel van de oudere sporen is vergraven. In de onmiddellijke omgeving van de kuil liggen 
enkele greppels uit de metaaltijden, maar deze bevatten onvoldoende diagnostisch materiaal 
voor een goede datering.

Context C. I-A-1418 is rond in oppervlak en meet ongeveer 1,2 m in diameter. De doorsnede is 
komvormig en bevat meerdere opvullingslagen (Afb. 180).

De onderste laag bestaat uit een donkergrijze lemige vulling met sporadisch witte hardere 
stukken. Erboven zit een band gelige leem, die opnieuw wordt afgedekt door een laag 
muisgrijze leem. In de coupe CD is te zien hoe de kuil wordt oversneden door de middeleeuwse 
greppel I-A-1419 (Afb. 180).

1 geëffend, onversierde pot
2 geëffend, onversierde kom
3 geruwd, onversierde kom

Afb. 180. C. I-A-1418 coupe CD.

Fig. 139. Materiaal uit context C. IX-A-1.
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De context bevat weinig materiaal dat geschikt is voor een datering. Een sterk geërodeerde 
scherf uit de metaaltijden en een mogelijk Romeins handgevormde scherf wijzen in de richting 
van de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. De zeven stukken gebakken klei zijn afkomstig 
van een gefragmenteerd weefgewicht (Fig. 140). Het stuk is vervaardigd uit gebakken leem. 
Het meet 6 cm in lengte, maar is aan de 
onderzijde afgebroken. Het stuk is driehoekig 
met bovenaan een afgeronde top. Ongeveer 
op 1/3e van het stuk zit een doorboring die 
werd gebruikt om touw in vast te knopen. Dit 
driehoekige, prismavormige type komt overal 
in Europa voor vanaf de late ijzertijd en meer 
bepaald in de La Tène III-periode.326 Het type 
komt nog wel voor in de Romeinse periode, 
om in de loop van de 2de eeuw volledig te 
verdwijnen.

Naast deze context ligt C. I-A-1417. Deze context bevatte geen aardewerk, maar op basis 
van de vulling en de positie kan deze kuil waarschijnlijk tot dezelfde periode als C. I-A-1418 
gerekend worden. De kuil meet zo’n 70 x 90 cm in grondplan. 

7.3.4.7.10. Context C. VI-A-69
In zone VI liggen tussen alle middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen enkele sporen uit 
de late ijzertijd – vroeg-Romeinse periode.327 Binnen de afbakening van het greppelsysteem 
C. VI-A-15 zijn geen sporen aangetroffen die een duidelijke samenhang vertonen met deze 
percelering. Aan de buitenzijde van dit greppelsysteem ligt er wel een kuil uit dezelfde 
periode: C. VI-A-69. Deze context ligt zo’n 10 m ten noordoosten van de hoek van systeem C. 
VI-A-69. Context C. VI-A-69 heeft een onregelmatige vorm met een maximale doorsnede van 
2,3 m, en heeft een onregelmatige bodem en heterogene vulling. De kuil gaat maximaal 20 
cm onder het afgegraven vlak (Afb. 181).

326 Vermeulen 1996: 126
327 Cf. 7.3.4.2.14.

Fig. 140. Weefgewicht uit C. I-A-1418.

Afb. 181. C. VI-A-69 coupe AB.
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Het materiaal uit C. VI-A-69 kan in de late ijzertijd – vroeg-Romeinse periode gedateerd 
worden. In totaal gaat het om 75 scherven handgevormd aardewerk. Er zijn 32 scherven met 
een geëffend oppervlak, vijf daarvan zijn afkomstig van een voorraadpot, en vier geëffende 
scherven met ribbels afkomstig van een fles. Van de in totaal 24 geruwde scherven zijn er 
twee versierd met indrukken, en twee met kamstrepen. De overige 19 scherven kunnen niet 
verder gedetermineerd worden. Naast het aardewerk zijn nog twee metaalslakken en drie 
fragmenten technisch aardewerk ingezameld. Een van de metaalslakken heeft verglazing. De 
met ribbels versierde flesvorm suggereert een datering tussen 200 v.Chr. en 50 n.Chr.
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7.3.4.8. Bewoning tijdens de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode 
7.3.4.8.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken met elkaar gebundeld 
om zo tot een reconstructie van verschillende erven te komen. De slechte bewaring van de 
verschillende greppels en de aanwezigheid van enkele grote postmiddeleeuwse grachten 
zorgde ervoor dat de toewijzing van sommige greppels aan systemen niet altijd evident 
was. Vooral bij S. I-A-6, C. I-A-879 en S. I-A-552 is de toewijzing diffuus en is er geopteerd 
om verschillende interpretaties te maken. Door de onvolledige bewaring van verschillende 
erven, kon maar van een beperkt aantal greppelsystemen de afmetingen worden genomen. 
De meeste erven zijn niet volledig vrij gelegd kunnen worden, aangezien ze verder lopen 
buiten het projectgebied.

De verschillende erven illustreren dat er geen duidelijk schisma is tussen de metaaltijden 
en de Romeinse periode. De bewoning vindt zijn aanvang in de late ijzertijd en loopt zonder 
onderbreking door in de 1ste eeuw n.Chr. Dit fenomeen wordt frequent vastgesteld in het 
zuiden van Oost-Vlaanderen en het noorden van Frankrijk.328 Wat bij de erven in Ronse Pont 
West wel opvalt, is het ontbreken van duidelijke gebouwplattegronden. In Noord-Frankrijk 
zijn die vaak in de hoek van de afbakening te vinden. Het is bij deze bespreking belangrijk om 
ook de erven die bij de Romeinse periode aan bod komen mee in ogenschouw te nemen.329 
Enkele greppels konden immers op basis van het aangetroffen aardewerk met zekerheid in 
de Romeinse periode worden geplaatst. Echter is het niet uit te sluiten dat deze samen in 
gebruik zijn geweest met de in dit hoofdstuk geciteerde sporen.

7.3.4.8.2. Erf 1: S. I-A-48
Structuur S. I-A-48, bestaat uit een centrale greppel C. I-A-48 waar twee greppels C. I-A-99 
en C. I-A-122 op aansluiten (Fig. 141). Deze centrale greppel C. I-A-48 loopt ongeveer 65 m 
in noordoost-zuidwestelijke richting over het terrein. De greppels die aansluiten op C. I-A-48 
lopen niet verder voorbij deze gracht, waardoor het zeker is dat ze gelijktijdig met C. I-A-48 
in gebruik waren.

Op zo’n 10 m ten westen van deze gracht ligt een kuilenzone met metallurgisch afval. Het is net 
op deze plaats dat er in de vulling van C. I-A-48 een tiental metaalslakken is teruggevonden. 
De analyses van deze metaalslakken laten eenzelfde beeld zien tussen de slakken uit de 
gracht, en het materiaal uit de kuilenzone. Dus waarschijnlijk zijn deze greppels gelijktijdig 
aan de gebruiksfase van de smidse, die tussen het einde van de 3de eeuw en de eerste helft 
van de 2de eeuw v.Chr. in gebruik was.

Aangezien de greppel geen dateerbare elementen bevatte, is de gelijktijdigheid tussen 
de greppelstructuur en de smidsekuilen slechts gestoeld op de aanwezigheid van de 
metaalslakken in de greppel. Maar evengoed lag een grote hoeveelheid slakmateriaal aan 
het oppervlak op het moment dat de greppel gegraven is, waarna verschillende van deze 
slakken in de grachtopvulling terecht zijn gekomen. In dat geval is de greppel jonger dan de 
smidsekuilen.

7.3.4.8.3. Erf 2: S. I-A-6
In deze afbakening staat het greppelsysteem S. I-A-6 centraal (Fig. 142). Bij deze structuur 
sluiten twee parallelle greppels, C. I-A-221 en C. I-A-222, haaks aan op de noordwest – 
zuidoost georiënteerde greppel C. I-A-6. Op 34 m ten westen van de binnenste van de twee 
parallelle greppels i.e. C. I-A-222 lopen er nog twee parallelle greppels C. I-A-721 en C. I-A-
730 die loodrecht staan op greppel C. I-A-6. De tussenafstand tussen deze beide greppels 
is met 8,2 m wel beduidend groter dan de 4 m tussen C. I-A-221 en C. I-A-222, maar de 

328 Cf. Verbrugge et al. 2017 en de aldaar geciteerde referenties.
329 Cf. 7.4.5.2.
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Fig. 141. Erf S. I-A-48 met aan de westzijde 
(binnenkant?) de smidsekuilen.
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Fig. 142. Erf S. I-A-6 en C. I-A-879.
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gelijke oriëntatie is treffend. De kleine fragmentjes handgevormd aardewerk dateren niet 
specifieker dan de metaaltijden. De oppervlakte van dit erf bedraagt bij benadering 47 m x 62 
m, gemeten van de buitenste van de parallelle greppels. De binnenruimte tussen de greppels 
bedraagt 33 m x 62 m. De lengte is genomen van C. I-A-6 in het noorden tot C. I-A-879 in het 
zuiden.

Dit erf is afgezien van kuil C. I-A-23 volledig leeg. Er is geen enkele gebouwplattegrond of 
kuil die met de omgrachting in verband kan worden gebracht. De contexten C. I-A-221 en C. 
I-A-222 lijken verder te lopen in context C. I-A-879, maar deze relatie was zeer onduidelijk 
in vlak. Deze context C. I-A-879 heeft waarschijnlijk als afbakening voor verschillende erven 
gediend. Aan de noordwestelijke zijde van C. I-A-721 loopt greppel C. I-A-673 over een hele 
afstand parallel. Waarschijnlijk heeft deze greppel ook een relatie met het greppelsysteem 
S. I-A-6. Gezien de onduidelijkheid over greppel C. I-A-879 is het niet mogelijk deze greppel 
met zekerheid aan dit systeem te linken.

7.3.4.8.4. Erf 3: C. I-A-879 – C. I-A-552-AB-2
Deze omgrachting omvat de contexten C. I-A-879 en C. I-A-552-AB-2 (Fig. 142). Context C. 
I-A-879 maakt een opvallende bocht rond het vierkant enclos C. I-A-987 (Fig. 72). C. I-A-879 
lijkt zowel aan te sluiten op S. I-A-6 als op C. I-A-552-AB-2. Het is niet duidelijk of dit systeem 
op zichzelf staat, of dat het samen met S. I-A-552 en S. I-A-6 tegelijkertijd in gebruik was. 
In het geval dat het samengaat met S. I-A-6 kan er sprake zijn van een erf dat bestaat uit 
verschillende delen, zoals reeds gekend uit het noorden van Frankrijk: het zgn. ‘type accolée’. 
Hierbij fungeert S. I-A-6 als kleinste omgrachting waarop een grotere omgrachting aansluit. 
Dit type erfindeling kwam frequent voor in de 1ste eeuw v.Chr. in het noorden van Frankrijk.330 

Binnen de bocht die C. I-A-879 maakt, liggen niet alleen een vierkant funerair enclos en 
enkele gebouwplattegronden S. I-A-819 en S. I-A-896331, maar ook de extractiekuilen rond 
C. I-A-906 en C. I-A-909. Deze extractiekuilen konden niet gedateerd worden, maar het lijkt 
onwaarschijnlijk dat deze gelijktijdig met de omgrachting zouden zijn. De extractiekuilen C. 
I-A-965, I-D-1-AB-6, …, liggen dan weer buiten de afbakening van de greppel. Deze kuilen 
zijn ook net als de omgrachting aan het einde van de late ijzertijd – begin van de vroeg- 
Romeinse periode te plaatsen.

De greppel C. I-A-673 is moeilijk te linken aan C. I-A-879 of aan S. I-A-6. De greppel heeft 
dezelfde oriëntatie als de greppels van het erf 2, maar leek in het grondplan greppel C. I-A-
879 te oversnijden. Eens voorbij de oversnijding met C. I-A-879 was de greppel zeer slecht 
leesbaar, waardoor het niet helemaal zeker was of de greppel oversneed, dan wel stopte. 
C. I-A-673 wordt bovendien vergraven door C. I-A-709, een greppel die hetzelfde materiaal 
bevat dan C. I-A-771, waardoor deze met zekerheid gelijktijdig moet zijn aan deze context. Net 
naast greppel C. I-A-673 liggen twee spiekers: S. I-A-694 en S. I-A-703. Deze liggen echter zo 
dicht tegen de greppel dat het onwaarschijnlijk is dat ze gelijktijdig met het greppelsysteem 
in gebruik zijn geweest.

Op basis van het materiaal in de vulling van C. I-A-879 is deze fase tussen 100 v.Chr. – 50 
n.Chr. gedateerd. Nadien wordt het tracé van dit erf door erf 4 grotendeels hernomen.

7.3.4.8.5. Erf 4: S. I-A-552
Dit erf herneemt een deel van het  verloop van C. I-A-879 (Fig. 143). Chronologisch was er 
dus waarschijnlijk niet veel verschil tussen beide. Dit erf bestaat uit de greppels S. I-A-552, C. 
I-A-771  en C. I-A440. Waarschijnlijk hebben ook C. I-A-753, C. I-A-752, C. I-A-751 en C. I-A-709 
een link met dit erf. 

330 Cony 2016: 436
331 S. I-A-819 is gedateerd tussen 410 en 210 calBC, wat aanzienlijk ouder is dan het aardewerk dat gevonden is in de greppels. Om deze reden zijn 
deze plattegronden niet mee opgenomen in de aflijning van de perceelsstructuren.
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Fig. 143. Erf 4: S. I-A-552 met de geassocieerde greppels.
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Greppel C. I-A-552 is een vrij brede gracht met een noordoost-zuidwest verloop, waar C. 
I-A-771 loodrecht op aansluit. Ook C. I-A-440 sluit loodrecht aan op gracht S. I-A-552. Op die 
manier wordt er een kruisvorm gecreëerd in het grondplan. Aangezien de structuren zich 
uitstrekken buiten de grenzen van het opgravingsareaal, is het moeilijk om in te schatten wat 
de precieze lay-out was.

In de greppels C. I-A-771 en C. I-A-709 zijn op zo’n 30 m van elkaar delen van dezelfde 
voorraadpot en dezelfde bekervormen teruggevonden. Eén van de bekers had een 
intentionele doorboring van de bodem, een aspect dat doorgaans met rituele contexten 
wordt geassocieerd. In context C. I-A-771 lagen de scherven per vorm geclusterd op enkele 
meters van elkaar. In context C. I-A-709 was al het aardewerk geconcentreerd op het einde 
van een greppel. 

Er zijn twee mogelijke interpretaties van dit materiaal: ofwel gaat het om nederzettingsafval 
dat in de grachten is gedumpt. Het aardewerk kan bijgevolg enkel gebruikt worden om 
de gelijktijdigheid tussen de beide contexten te bewijzen. Ofwel vormt het aardewerk het 
materiële bewijs van enkele rituele handelingen. Op verschillende sites in het noorden van 
Frankrijk merkte men een ongewoon hoge concentratie van (quasi) volledige potten. Het 
gaat bijna uitsluitend over gesloten vormen met een sombere kleur: grijs of zwart.332 Het 
aardewerk zat in sporen (greppels/grachten) die een duidelijke afbakende functie hadden: 
perceelsgreppels, greppels van een wegtracé, etc. Opvallend is dat het aardewerk niet intact 
is, en dat de vormen niet compleet zijn. Het gaat in bijna alle gevallen om potten die gebruikt 
zijn en daar duidelijk ook de tekenen van dragen. Er zijn verschillende bewijzen voor het 
intentioneel breken van het aardewerk, waarna ze gebruikt zijn bij het ritueel afbakenen van 
de grenzen. 

Deze rituelen zouden, op basis van het summiere bewijsmateriaal, ook te Ronse Pont West 
kunnen uitgevoerd zijn. Immers bevindt het vondstenmateriaal zich in greppel C. I-A-771, 
die een hoek van 90° maakt en dus een perceel afsloot. De andere vondstenconcentratie 
situeert zich op het uiteinde van een greppel, wat eveneens een recurrente plaats is voor 
deposities van aardewerk. Het aardewerk uit de greppels C. I-A-771 en C. I-A-709 sluit goed 
aan bij de criteria die men in Frankrijk heeft gedefinieerd (gesloten vormen, donkere kleuren, 
intentioneel gebroken?). Bovendien kan de doorboring van de bodem van de beker niet als 
toevallig worden gezien. Het doorboren van bekers is ook gekend van de funeraire beleving 
in de 1ste eeuw te Ronse Pont West.333 Het voorkomen van deze doorboring van de bodem 
van een beker is dus zeker in verband te brengen met een belangrijke rituele handeling.

In de zone binnen de afbakening van de grachten liggen heel wat paalsporen en kuilen. 
Deze zijn niet mee opgenomen in de interpretatie van de structuur omdat er in deze zone 
ook sporen uit de vroege ijzertijd terug te vinden zijn. Aangezien in de meeste sporen geen 
dateerbaar materiaal is teruggevonden, is het onmogelijk om de sporen aan een fase te 
koppelen. In de nabijheid van de greppels of op korte afstand ervan liggen verschillende 
gebouwplattegronden: S. I-A-740, S. I-A-684, S. I-A-445, S. I-A-694, S. I-A-703 (Fig. 72). De 
meeste van deze plattegronden hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd, maar de 
twee spiekers die wel door middel van 14C gedateerd zijn, vielen een stuk ouder uit dan het 
greppelsysteem. Spieker S. I-A-694 dateert tussen 260 – 110 cal BC, en S. I-A-703 tussen 
360 – 200 cal BC. Aangezien in de andere plattegronden daterende elementen ontbreken, 
kunnen deze ook niet gebruikt worden in de interpretatie van het erf. Het feit dat de beide 
plattegronden consistent ouder dateren dan het greppelsysteem, maakt het onwaarschijnlijk 
dat ze gelijktijdig in gebruik zijn geweest.

332 Pissot et al. 2013: 67
333 Cf. 7.4.3.4.
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Het greppelsysteem S. I-A-552 is waarschijnlijk jonger dan het systeem C. I-A-879, dat dateert 
tussen 100 v.Chr. en 50 n.Chr. Het materiaal uit S. I-A-552 en C. I-A-771 dateert tussen 50 
v.Chr. en 100 n.Chr. en blijkt dus iets jonger te zijn dan S. I-A-879. De opvulling van de greppel 
kan dus in het midden van de eerste tot de tweede helft van de 1ste eeuw n.Chr. gesitueerd 
worden. Een gelijktijdigheid tussen de beide is niet uit te sluiten.

7.3.4.8.6. Erf 5: C. I-A-393
Dit erf bestaat uit C. I-A-393, C. I-A-1611, C. I-A-1612 en C. I-A-1613. Waarschijnlijk zijn ook de 
contexten C. I-A-1476 en C. I-A-1477 aan deze fase te liëren (Fig. 144).

Het erf gevormd door C. I-A-393 en C. I-A-1476/1477 meet minimaal 120 x 120 m. Aangezien 
slechts een deel binnen het opgravingsareaal is gelegen, is niet te achterhalen wat de 
precieze grootte ervan was. Binnenin dit erf zijn er amper sporen die met zekerheid aan het 
erf te linken zijn. Er is wel de aanwezigheid van beenderpakgraf C. I-A-1120 en enkele kuilen, 
maar de associatie met de erfafbakening is weinig waarschijnlijk. Het materiaal uit context 
C. I-A-393 dateert het spoor tussen 200 v.Chr. en 50 n.Chr. De zuidelijke gracht van deze 
erfafbakening wordt oversneden door erf 6, dat in de loop van de 1ste eeuw n.Chr. te plaatsen 
is.

7.3.4.8.7. Erf 6: C. I-A-1165, S. I-A-1205
Dit erf is bestaat uit de greppels C. I-A-1165, C. I-A-1278, C. II-A-14 en C. II-A-13, aangevuld met 
nederzettingssporen rond S. I-A-1205 (Fig. 145). Deze afbakening heeft twee fases gekend 
waarbij C. I-A-1278 en II-A-13 de oudste fase vertegenwoordigen en C. I-A-1165 en II-A-14 de 
jongste.

De greppels bakenen een gebied af dat tenminste 90 x 66 m meet. De precieze grootte van 
het perceel was niet meer te traceren aangezien de greppel C. I-A-1165 aan de noordzijde 
niet meer bewaard was, en de greppels C. II-A-13 en C. II-A-14 aan de zuidoostelijke kant in de 
sleufwand liepen. Het effectieve areaal was dus nog een stuk groter. Aan de zuidzijde maakt 
de gracht een T-splitsing. De oostelijke kant wordt door C. I-A-1165 afgeboord, waarbinnen 
verschillende kuilen en een spieker lagen. Welke functie het westelijke deel van C. II-A-14 
had, is niet geweten. De greppel kon niet verder gevolgd worden naar het westen.

Greppel C. I-A-1165 maakt een buiging ter hoogte van een zone met nederzettingssporen. In 
deze zone ligt de spieker S. I-A-1205 omgeven door verschillende kuilen en paalsporen. Maar 
net als bij de meer noordelijk gelegen erfafbakeningen uit zone I is in deze palencluster geen 
hoofdgebouw te onderscheiden. 

De meeste paalsporen en kuilen in de zone zijn vrij slecht bewaard: ze hebben sterk te 
lijden gehad onder de erosie die hier heeft plaats gegrepen. Ter aanvulling op de bespreking 
van de greppelsystemen C. I-A-1165334 en de spieker S. I-A-1205335, worden in onderstaande 
paragraaf de voornaamste sporen weergegeven die bijkomende chronologische en 
inhoudelijke informatie geven over het erf. 

Context C. I-A-1252 was zeer ondiep bewaard en werd verstoord door een recente 
drainagebuis. Het spoor is een restant van een (ondiep) paalspoor of een kuil (Afb. 182).

In de vulling zaten er 24 handgevormde scherven en twee scherven technisch aardewerk. Zes 
geëffend onversierde scherven zijn afkomstig van een pot (Fig. 146: 1-3), 1 geruwde scherf was 
versierd met kamstrepen. Verschillende scherven zijn sterk verbrand of verweerd waardoor 
de oppervlaktebehandeling niet meer duidelijk is (Fig. 146: 4). Het technisch aardewerk is 
afkomstig van zoutcontainers (Fig. 146: 5).

334 Cf. 7.3.4.2.10
335 Cf. 7.3.4.3.10
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Fig. 144. Erf 5 C. I-A-393.
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Fig. 145. Erf 6 omsloten door C. I-A-1165.
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Net naast I-A-1252 ligt een langwerpig spoor dat na verdiepen uit twee contexten bleek te 
bestaan: C. I-A-1253 en C. I-C-24. Context I-A-1253 is een langwerpige kuil van zo’n 3,6 m lang 
en 95 cm breed (Afb. 183 a).

De vulling is vrij heterogeen bruingrijs met veel houtskoolspikkels en is sterk gebioturbeerd. 
In het vlak zijn verschillende sporen afgelijnd, maar bij het couperen bleken deze allemaal 
onderdeel te zijn van hetzelfde spoor. Onder de meest zuidelijke kant van C. I-A-1253 is een 
paalspoor aangetroffen: C. I-C-24. Dit ronde paalspoor is opgemerkt bij het leeghalen van het 
spoor (Afb. 183 b). Waarschijnlijk heeft dit paalspoor iets te maken met de kuil, aangezien de 
vulling en het aanwezige aardewerk identiek zijn aan C. I-A-1253.

Het materiaal uit C. I-A-1253 bestaat uit 97 handgevormde scherven en één stuk reducerend 
gedraaid aardewerk dat ofwel Romeins ofwel intrusief middeleeuws is. In deze context zijn 
er 23 scherven met een geëffend buitenoppervlak. Verschillende scherven zijn afkomstig 
van een pot (Fig. 146: 9-10). Zes scherven afkomstig van dezelfde pot hebben een 
oppervlaktebehandeling  met een combinatie van een geëffende bovenkant en geruwde 

Afb. 182. C. I-A-1252 coupe AB.

Afb. 183. a. C. I-A-1253 coupe AB.
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Fig. 146. Materiaal uit C. I-A-1252, C. I-A-1253, C.I-C-24, C. I-A-1152, C. I-A-1284, C. I-A-1285.
1-3: geëffende onversierde pot
4: niet gedetermineerd, (sterk verweerde) pot
5: bodem van een zoutcontainer
6 geruwd, versierd met indrukken pot
7 geruwd, versierd met kamstrepen
8 combinatie versierd met indrukken en kamstrepen pot
9 geëffende onversierde pot
10 geëffende onversierde pot

11 geëffend, standring van bord?
12 geëffend, versierd met ribbels, deel van een ribbelkom?
13 fragment van een weefgewicht
14 geëffende onversierde pot
15 kookpot? Versierd met schuine kamstrepen
16 geëffend, versierd met indrukken (pot)
17 geëffende pot
18 geëffende onversierde pot
19 geëffend, versierd met lijnen en groeven
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onderkant (Fig. 146: 8). Deze vorm is versierd met schuine spatelindrukken en horizontale 
kamstrepen. Eén scherf houdt het midden tussen fijnwandig en grofwandig aardewerk. Deze 
wandscherf is versierd met ribbels en is waarschijnlijk afkomstig van een ribbelkom of fles 
(Fig. 146: 12). Er is in het ensemble een geëffende bodem met standring die waarschijnlijk 
afkomstig is van een bord. Het geruwde materiaal omvat 32 scherven waarvan de meeste (22 
stukken) onversierd zijn. De meeste versierde scherven hebben kamstrepen (6 stukken; Fig. 
146: 7). Vier scherven zijn versierd met indrukken (Fig. 146: 6). De overige 41 scherven zijn niet 
verder te determineren. Verschillende van de stukken zijn verbrand. Naast het aardewerk 
zijn er nog enkele sterk gefragmenteerde stukken van een weefgewicht (Fig. 146: 13), en een 
fragment natuursteen. 

De vormentaal van deze context situeert zich in de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. Op 
basis van enkele specifiek kwalitatief betere en hardere baksels is deze context eerder in de 
vroeg-Romeinse periode i.e. 1ste eeuw n.Chr. te situeren.336

Uit C. I-C-24 komen er slechts twee geëffend onversierde scherven van een pot. Deze kan 
slechts breed in de metaaltijden worden gedetermineerd (Fig. 146: 14).

Het materiaal uit de paalsporen C. I-A-1284 en C. I-A-1285 leunt dicht aan bij het materiaal uit 
C. I-A-1253. Het materiaal uit C. I-A-1284 omvat 95 handgevormde scherven en een fragment 
van een wetsteen. De geëffende scherven omvatten 23 stuks waarvan verschillende versierd 
zijn met indrukken of ribbels. De pot met een opvallende knik op de overgang van schouder 
naar buik was op deze plaats versierd met een rij kleine indrukken (Fig. 146: 16). Een andere 
pot met een korte dikke rand heeft eveneens die indrukken op dezelfde plaats (Fig. 146: 17). 
Er zijn 44 geruwde scherven in dit ensemble, waarvan 38 onversierde stukken. De overige 
scherven zijn versierd met kamstrepen (vier stuks), indrukken (één stuk) en groeven (één 
stuk).

Context C. I-A-1285 bevat negen stuks handgevormde scherven. Vier fijnwandig geëffende 
versierde scherven zijn afkomstig van een fles. De scherven hebben een combinatieversiering 
van ribbels en geometrische patronen op de wand (Fig. 146: 19). Verschillende fragmenten 
van een geëffend onversierde pot vervolledigen het ensemble (Fig. 146: 18). Op basis van 

336 Datering door Prof. Dr. Guy De Mulder.

 Afb. 183.  b. C. I-C-24 coupe AB.
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deze fles kan de context gedateerd worden tussen 200 v.Chr. en 50 n.Chr.337 met opnieuw 
een grotere waarschijnlijkheid in de loop van de 1ste eeuw n.Chr.

Het materiaal uit C. I-A-1152 omvat drie scherven in ijzertijdtraditie handgevormde Romeinse 
scherven (Fig. 146: 15). De scherven versierd met schuine kamstrepen (vermoedelijk van 
kookpot) zijn typisch voor de 1ste eeuw n.Chr.

Het materiaal uit zowel de greppels als uit de nederzettingssporen is vrij homogeen en kan 
aan het einde van de late ijzertijd – begin van de Romeinse periode worden geplaatst. Het 
erf is in twee verschillende fases aangelegd. De oudste fase met C. I-A-1278 en C. II-A-13 is 
op basis van het materiaal in de eindfase van de late ijzertijd te plaatsen. De vondsten uit 
deze greppels vertonen immers een duidelijke ijzertijdvormentaal. De jongste fase van het 
erf wordt gevormd door C. I-A-1165 en C. II-A-14. Bij het globaal beeld van het aardewerk 
over de verschillen contexten heen, kan de datering voor deze jongste fase, afgaande op 
enkele specifiek kwalitatief beter baksels (e.g.  beker in imitatie terra nigra uit C. I-A-1165) in 
de vroeg-Romeinse periode i.e. de vroege 1ste eeuw n.Chr. worden geplaatst.338 De sterke 
overeenkomsten tussen het aardewerk uit de kuilen en de structuur S. I-A-1205 én de jongste 
fase van het erf wijzen er op dat de kuilen waarschijnlijk samengaan met de jongste fase van 
het erf.

7.3.4.8.8. Erf 7: S. V-A-21
Door zijn geïsoleerde ligging en het ontbreken van jongere sporen is S. V-A-21 het best 
aflijnbare erf (Fig. 147). Deze structuur is samengesteld uit de contexten C. V-A-21, C. V-A-22, 
C. V-A-45 en C. V-A-109.

Deze afbakening, waarvan de noordoostelijke zijde ontbreekt, heeft een maximale 
traceerbare afmeting van 99 m op 56 m. De plattegrond is geen perfecte rechthoek maar 
is licht trapezoïdaal. Aan de zuidwestelijke hoek loopt een van de greppels verder naar het 
zuidwesten. Het is niet duidelijk waar deze naartoe loopt, of wat de functie ervan is. Ditzelfde 
fenomeen is reeds vastgesteld bij erf 6 (C. I-A-1165, C. II-A-14). Binnenin de greppels van S. 
V-A-21 zijn geen gebouwsporen of kuilen aangetroffen die in verband te brengen zijn met 
deze erfafbakening. De gebouwen die hierbinnen liggen, dateren immers allen uit de vroege 
ijzertijd. De inplanting van het greppelsysteem gebeurde net onder het hoogste punt op 
het onderzoeksterrein, op een flank die licht afhelt naar het zuiden. Zo’n 30 m ten zuiden 
van het meest zuidelijke hoekpunt van het enclos is de helling een stuk steiler. De zone 
waarin de greppels liggen, is sterk onderhevig geweest aan erosie. De tertiaire klei bevindt 
zich onmiddellijk onder de dunne Ap-horizont. Het feit dat de greppels met zandleem zijn 
opgevuld, impliceert dat de erosie van de quartaire afzetting na de opvullingsfase van de 
greppels moet hebben plaatsgevonden. Waarschijnlijk heeft deze erosie plaatsgevonden in 
de historische periodes wanneer het terrein permanent als akkerland in gebruik is gekomen 
en er in sommige periodes onvoldoende begroeiing was om de bodem vast te houden bij 
hevige of langdurige regenval. De nederzettingssporen die bij deze erfstructuur hoorden, zijn 
dus waarschijnlijk door de historische erosie weggespoeld. 

Door het gebrek aan goed dateerbaar materiaal kan de structuur slechts ruim in de late ijzertijd 
worden gedateerd. De stratigrafische positie van het greppelsysteem ten opzichte van de 
omliggende structuren bevestigt deze ouderdom. De greppels oversnijden een gebouw uit 
de vroege ijzertijd S. V-A-77339, en worden oversneden door het erf S. V-A-44, dat wel met 
zekerheid in de late ijzertijd – vroeg-Romeinse periode te dateren is. De gebruiksfase van S. 
V-A-21 is dus tussen deze twee momenten te situeren.

337 De Clercq 2009: 432
338 Determinatie door Prof. Dr. Guy De Mulder.
339 Cf. 7.3.3.3.4
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Fig. 147. Erf 7: S. V-A-21.
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Fig. 148. Erf 8 met onder meer C. V-A-44 
en C. VII-A-16.
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7.3.4.8.9. Erf 8: S. V-A-44
Deze fase bestaat uit C. V-A-44, C. VII-A-16, C. VII-A-18, C. VII-A-15 en C. VII-A-39 (Fig. 148). 
De afbakening spreidt zich uit over verschillende opgravingsvlakken en is slechts deels 
opgegraven. De zuidkant van de afbakening wordt gevormd door C. V-A-44. Deze greppel 
maakt twee aftakkingen naar het noorden en loopt verder in C. VII-A-39. De oostkant van het 
perceel bestaat uit twee parallelle greppels: C. VII-A-18 en C. VII-A-16. Deze greppels lopen in 
het zuiden van zone VII zo’n 4,2 m van elkaar, in het noorden van zone VII is er nog een derde 
greppel die het verloop van de beide greppels volgt: C. VII-A-15.

Ook bij deze erfstructuur zijn verschillende T-splitsingen waar te nemen. Zo sluit C. I-A-69 aan 
op C. V-A-44, en loopt C. VII-A-39 bijna loodrecht tegen C. VII-A-18 aan. 

Helemaal tegen de oostelijke kant (dubbele omgrachting zone VII) ligt gebouwplattegrond 
S. VII-A-17.340 Aanvankelijk werd gedacht dat de plattegrond jonger was dan de greppels, 
omdat spoor VII-A-17 de greppel VII-A-18 leek te oversnijden. Ook een 14C-datering op een 
niet-gedetermineerd houtskoolstaal leek deze hypothese te bevestigen. Echter, gezien de 
treffende overeenkomst tussen de plattegrond en de goed gedateerde plattegronden uit 
de vroege ijzertijd, is het logischer dat deze plattegrond in de vroege ijzertijd te dateren 
is. Een gelijktijdigheid met de westelijke greppel van de parallelle afbakening kan sowieso 
uitgesloten worden, aangezien het gebouw dan deels in de greppel zou staan. 

De parallelle greppels C. VII-A-18, C. VII-A-16 en C. VII-A-15 liggen 76 m verwijderd dan C. 
V-A-69, en 130 m van de bocht die C. V-A-44 maakt. De greppels wijken uit elkaar, waardoor 
ze een trapezium vormen. Of het hier opnieuw gaat om een erfstructuur met verschillende 
opdelingen, is gezien de partiële bewaring moeilijk te achterhalen. Doordat ook de noordelijke 
zijde niet gekend is, kan de precieze grootte van het perceel niet gereconstrueerd worden.

De greppels uit zone VII lopen mogelijk verder richting het wegtracé S. IV-A-18.341 De greppels 
C. IV-A-1 en IV-A-2 die aantakken op het wegtracé S. IV-A-18 lopen immers recht in het 
verlengde van de greppels uit zone VII. Hoewel de opgravingsvlakken niet aan elkaar sluiten, 
kunnen de verschillende greppels verder gevolgd worden in de proefsleuven. In zone IV 
sluiten de greppels loodrecht aan op het wegtracé zonder verder te lopen.  

De datering van S. V-A-44, is vrij ruim tussen 200 v.Chr. en 100 n. Chr op basis van fragmenten 
van een ribbelkom. Indien de greppels aansluiten op deze van het wegtracé, is een datering 
in de loop van de 1ste eeuw het meest logisch.

7.3.4.8.10. Erf 9: C. VI-A-15
Context C. VI-A-15 loopt over een lengte van 50 m in de richting van het westnoordwesten 
– oostzuidoosten, alvorens een hoek van 90° te maken naar het zuidzuidwesten en 
verder te lopen in PS55-A-23 (Fig. 149). Binnenin de afbakening van dit systeem zijn geen 
sporen gevonden die te associëren zijn met deze perceelsstructuur. Net ten noorden 
van de omgrachting (aan de buitenzijde van de bocht) ligt spoor C. VI-A-69 die ongeveer 
gelijktijdig moet zijn met deze afbakening. Het materiaal in de greppel volgt duidelijk nog een 
ijzertijdtraditie, maar de kwaliteit van het baksel is wel beduidend beter. Dit wijst in combinatie 
met de versieringspatronen (groeven en horizontale kamstrepen) op een datering in de 
laatste fase van de late ijzertijd, maar meer waarschijnlijk aan het begin van de Romeinse 
periode: 50 v.Chr. – 50 n.Chr.342 

340 Cf. 7.3.3.3.2
341 Cf. 7.4.2.2
342 Datering door Prof. Dr. Guy De Mulder.
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Fig. 149. Greppelsysteem C. VI-A-15.
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7.3.4.9. Conclusie late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode
Tijdens de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode neemt de activiteit op de site sterk toe. Het 
sporenensemble bestaat in hoofdzaak uit greppels en kleine gebouwplattegronden. De 
late ijzertijd op Ronse Pont West kan opgedeeld worden in twee fazen. Deze kunstmatige 
opdeling valt enerzijds tussen 360 - 160 v.Chr. en anderzijds tussen 200 v.Chr. – 50/100 n.Chr. 

De periode 360 – 160 v.Chr. is gedefinieerd op basis van een reeks 14C-dateringen, terwijl 
de periode 200 v.Chr. – 50/100 n.Chr. vooral op basis van aardewerk is gedateerd. Enkele 
aardewerkvormen ontstaan in de late ijzertijd en worden verder tot in de Romeinse periode 
gebruikt (e.g. ribbelkommen, flessen, bepaalde versieringspatronen). Het lage aantal goed te 
dateren importen in de eerste eeuw n.Chr. bemoeilijkt de exacte dateringen van verschillende 
van deze contexten.343

Een opvallende vaststelling is dat contexten die met 14C gedateerd zijn, steeds ouder uitvallen 
dan  contexten die met aardewerk gedateerd zijn. De gebouwplattegronden (14C) dateren 
consistent tussen ±360 - ±160 cal BC, daar waar de meeste greppelcontexten (aardewerk) 
tussen ±100 v.Chr. - ± 100 n.Chr. dateren. Bij greppelsysteem S. I-A-552 is deze tweedeling 
heel duidelijk. De spieker S. I-A-694 dateert tussen 260 – 110 cal BC, spieker S. I-A-703 tussen 
360 – 200 cal BC. Het aardewerk uit S. I-A-552 dateert tussen 50 v.Chr. en 100 n.Chr. Dit 
is dus een stuk jonger dan de datering van de gebouwplattegronden. De dateringen zijn 
consistent, wat impliceert dat de stalen betrouwbaar zijn en het verschil in datering niet enkel 
kan verklaard worden op basis van het ‘oud-houteffect’. 

De sporen uit de periode 360 – 160 v.Chr. omvatten een zone met metallurgisch afval, 
verschillende funeraire relicten en nederzettingssporen. Het metallurgisch afval is het 
resultaat van een kleinschalige, zelfvoorzienende activiteit die vertrok van halffabricaten. Er 
zijn geen aanwijzingen dat er op de site aan ijzerextractie is gedaan waaruit af te leiden is dat 
de halffabricaten van elders zijn binnengebracht. De verdiepte werkplaats is aan het einde 
van de 3de eeuw v.Chr. of het begin van de 2de eeuw v.Chr. in gebruik geweest. Uit de periode 
360 - 160 v.Chr. zijn verschillende funeraire structuren teruggevonden. Het meest opvallend 
is de vierkantstructuur C. I-A-987 die rond 200 v.Chr. te dateren is. Binnenin het vierkant 
zijn geen begravingen aangetroffen, maar 4 m ten noorden ervan is in een mollengang een 
pakketje verbrand bot aangetroffen. Op basis van een 14C-datering is de begraving tussen 
380-200 v.Chr. te plaatsen. 

De informatie uit de daaropvolgende periode 200 v.Chr. – 50/100 n.Chr. komt vooral van 
perceelsgreppels. De datering van de meeste contexten is door het weinig diagnostische 
materiaal vrij breed gehouden. De contexten die wel genoeg kenmerkende stukken bevatten, 
dateren aan het einde van de 1ste eeuw v.Chr. tot het midden van de 1ste eeuw n.Chr. De 
greppelcomplexen wijzen dus op een intensiever inrichting van het landschap aan het einde 
van de late ijzertijd – begin van de Romeinse periode. Er bleek een duidelijke continuïteit te 
zijn van de late ijzertijd tot in de 1ste eeuw n.Chr. Bij één perceel (Erf 6 met C. I-A-1165) was deze 
evolutie duidelijk af te lezen in de tweeledige constructie. Het kavel is in twee verschillende 
fases aangelegd. In de jongste fase is een nieuwe gracht aan de buitenzijde van de reeds 
bestaande gracht gegraven. De vondsten uit de oudste omgrachting hebben een vormentaal 
die correspondeert met de late ijzertijd e.g. ribbelkom met dikke ribbels. Het materiaal uit 
de jongste fase bevatte duidelijk recenter materiaal en dateert in de 1ste eeuw n.Chr. In 
verschillende greppels of kuilen zijn deposities van aardewerk teruggevonden. In de meeste 
gevallen zijn het kleine handgevormde of gedraaide (imitatie terra nigra) drinkbekertjes. Soms 
deponeerde men ook grotere vormen zoals een voorraadpot. Bij systeem S. I-A-552 zijn er 
duidelijke bewijzen dat er bewust aardewerk is gebroken en verspreid over verschillende 

343Cf. 7.3.4.1 voor verdere analyse van het chronologisch kader.
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greppels van hetzelfde systeem.344

Het verloop van de verschillende greppelsystemen te Ronse Pont West wijst op een interne 
opdeling zoals dit gekend is in het noorden van Frankrijk.345 Door de grootschaligheid van de 
opgravingen, is de ruimtelijke organisatie van late ijzertijdnederzettingen vrij goed gekend in 
Noord-Frankrijk. Op de site “Béliers” in de Noord-Franse gemeente Brebières zijn 19 erven 
opgegraven.346 De oppervlakte van de meeste erven ligt tussen de 600-1600 m², maar twee 
erven hadden een oppervlakte van meer dan 5000m². De onderzoekers menen de omvang 
en positie terug te kunnen brengen op een hiërarchisch verschil. De vierkante noordwest-
zuidoost georiënteerde erven bestaan uit een hoofdgebouw, één of meerdere bijgebouwtjes 
en een waterput. De vondsten impliceren dat de bewoners aan landbouw en veeteelt 
deden.347 De sterke gelijkenissen in de lay-out van de erven verraadt een uniform idee over 
de organisatie van erven in deze periode.348 De kavels te Ronse Pont West bakenen in de 
meeste gevallen een archeologisch ‘lege ruimte’ af. Omdat bijna alle greppels doorlopen 
tot buiten de opgravingszone, is het in de meeste gevallen niet mogelijk om de volledige 
oppervlakte van de percelen te bepalen. Slechts bij één perceel (S. V-A-21) kon bij benadering 
een oppervlakte gemeten worden. Dit perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 5100 m², 
wat stukken groter is dan het merendeel van de Noord-Franse voorbeelden

De afwezigheid van echte nederzettingssporen zoals hoofdgebouwen, kuilen, waterputten, 
etc. op de kavels is opvallend. Op heel de opgraving zijn slechts een tiental kuilen 
gedocumenteerd uit deze periode. Bovendien zijn er vrij weinig vondsten gedaan op de 
site. Wellicht lag de echte nederzetting dus niet op de opgegraven site maar elders. Het 
argument dat er wel een nederzetting zou geweest zijn, maar dat deze een heel lage 
impact heeft gehad op het bodemarchief, lijkt minder waarschijnlijk aangezien dit sterk zou 
contrasteren met de Noord-Franse sites. Hoewel de oriëntatie van spiekers gelijklopend is 
aan de oriëntatie van de greppels, is het mogelijk dat de gebouwen een fase weerspiegelen 
die vooraf gaat aan de oprichting van de greppels. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de 
greppels een lange gebruiksgeschiedenis hebben gekend, maar dat er vooral materiaal uit 
de finale dempingspakketten is gerecupereerd.

Strikt genomen slaat het woord “erf” op een wooneenheid met bijgebouwtjes die al dan 
niet omgeven zijn met een afbakenende gracht. Deze vormen duidelijke entiteiten en zijn 
doorgaans te linken aan één huishouden. Aangezien er te Ronse Pont West geen andere 
nederzettingssporen gevonden zijn, is het dus minder waarschijnlijk dat de percelering heeft 
gediend als indeling van woonerven. De kavels hebben waarschijnlijk gebruikt als opdeling 
voor landbouwgronden.

De bewoning te Ronse Pont West startte in de loop van de 1ste eeuw v.Chr., en liep tot het 
einde van de eerste eeuw n.Chr. Op dat moment kwam de site op zijn einde of werd ze 
verplaatst. Dit is in feite het omgekeerde van wat er op andere sites in het zuiden van Oost-
Vlaanderen is vastgesteld. De meeste andere sites ontstaan in de loop van de 2de helft van 
de 1ste eeuw, en blijven in gebruik tot de late 2de of het begin van de 3de eeuw.349

344 Zie 7.3.4.8.5.
345 Cony 2016
346 Merkenbreack 2017: 62
347 Huvelle et al. 2014: 9-10
348 Lacalmontie 2016
349 E.g. Leeuwergem Spelaan: Pede et al. 2014; Lede Domein Mesen: Clement et al. 2015; Ronse De Stadstuin: Pede et al. 2014
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Interpretatieve tekening van het landschap te Pont West tijdens de late ijzertijd. ©Yannick De Smet.
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7.4. ROMEINSE PERIODE: 50-150 N.CHR.
7.4.1. Inleiding

In het archeologische record is er geen schisma maar wel een continuïteit te zien tussen 
de bewoning uit de late ijzertijd en deze uit de vroeg-Romeinse periode. Zo is erf 6 (rond 
C. I-A-1165 en S. I-A-1205) in de vroege 1ste eeuw n.Chr. te dateren, maar heeft het een 
onmiddellijke voorloper in de late ijzertijd. Dit is zowel op basis van het gevonden aardewerk, 
als op basis van heruitgravingen vastgesteld.

Het is in de meeste gevallen niet mogelijk gebleken om de sporen uit de late ijzertijd en 
Romeinse periode uit elkaar te houden. Het ontbreken van goed dateerbare contexten 
speelde hierin een belangrijke rol. Het aardewerk uit de nederzettingscontexten bestaat uit 
lokaal in ijzertijdtraditie handgevormd aardewerk. Daarom is er voor geopteerd deze sporen 
onder te brengen in de periode late ijzertijd-vroeg-Romeinse tijd. De sporen met duidelijk 
Romeins materiaal zijn beschreven in het volgend hoofdstuk ‘Romeinse periode’. Hoewel 
deze in twee verschillende hoofdstukken worden besproken, is deze opdeling sterk artificieel. 
Het is immers zeer waarschijnlijk dat deze sporen (ten dele) gelijktijdig geweest zijn met de 
nederzettingsstructuren besproken.

De duidelijk Romeinse sporen bestaan uit twee grafveldjes, Romeinse wegen en extractiekuilen 
(Fig. 150). Er zijn geen duidelijk Romeinse bewoningsporen zoals gebouwplattegronden of 
afvalkuilen gevonden op het terrein. Ofwel bevindt de Romeinse bewoning zich onder de 
huidige bewoning aan de Pontstraat/Malaise, ofwel is deze niet te onderscheiden van de 
bewoning uit de late ijzertijd.

De nadruk van de goed gedateerde contexten ligt in de 1ste eeuw n.Chr. Daarnaast zijn nog 
verschillende breder gedateerde contexten die niet uitsluiten dat er ook in latere periodes 
nog bewoning is geweest. Het aardewerk uit weg S. I-A-179 toont aan dat er in de 2de eeuw 
n.Chr. zeker nog activiteit was op de site. Ook de 14C-dateringen op de vullingslagen van de 
extractiekuilen nemen pas hun aanvang in de loop van de 2de eeuw n.Chr. 

7.4.2. Romeinse wegen
7.4.2.1.  S. I-A-179

In zone I kon over een afstand van ongeveer 280 m het Romeins wegtracé S. I-A-179 gevolgd 
worden (Fig. 150). De weg bestond uit twee parallel lopende greppels: C. I-A-179 en C. I-A-
189.350 Van het wegtracé zijn enkel de twee afwateringsgreppels teruggevonden. Er zijn geen 
sporen van het wegdek zoals bij recente opgravingen te Ruien-Rosalinde351 en Leeuwergem-
Spelaan.352

De structuur is tijdens vier opeenvolgende opgravingscampagnes blootgelegd, daarom 
bestaat de weg S. I-A-179 uit vijf contexten: C. I-A-179, C. I-A-189, C. I-A-1085, C. I-A-1350 en C. 
I-A-1415. De breedte van de weg varieert tussen de 9,6 m en 8,2 m.353 De afstand tussen de 
greppels neemt toe richting het westen, terwijl de bewaring van de greppels in die richting 
sterk afneemt. 

350 De greppels C. I-A-1353 en C. I-A-1349 lopen parallel met het wegtracé en zijn duidelijk ouder. Waarschijnlijk vormen deze greppels een 
voorloper van S. I-A-179 (cf. 7.3.4.2.9).
351 Verbrugge et al. in voorbereiding.
352 Pede et al. in voorbereiding
353 Gemeten van het middelpunt van de greppels..
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Fig. 150. De voornaamste sporen uit de Romeinse periode.
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De breedte van de greppels varieert tussen de 20 cm in het westen (Afb. 185) tot 1,7 m 
ongeveer centraal op het terrein (Afb. 186). Op deze plaats is te zien dat de grachten een 
komvorm hebben die naar boven toe zeer breed wordt.

Het verschil in bewaring was ook merkbaar in diepte van de greppels. Op het meest ondiepe 
punt zijn de greppels slechts enkele centimeters diep bewaard. Op het diepste punt zijn ze 
nog zo’n 80 cm diep onder het afgegraven vlak bewaard. Aangezien er weinig verschil in 
bewaringsdiepte is tussen de beide greppels, is de oppervlakkige bewaring in de westelijke 
zone toe te dichten aan tafonomische processen na de gebruiksfase van de greppels.

Afb. 184. Zicht op de parallelle greppels van de weg, gezien vanuit het oosten.

Afb. 185. Coupe op de noordelijke greppel, helemaal in het westen.
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De slechte zichtbaarheid van de sporen in het westelijke deel van het opgravingsvlak ten 
gevolge van de sterke erosie, bemoeilijkte de interpretatie van de stratigrafie. De toewijzing 
van C. I-A-820 aan het wegtracé is niet zeker.  De oriëntatie van de greppel sluit aan bij het 
wegtracé, maar bepaalde stratigrafische relaties zijn moeilijk te verklaren. Zo is de relatie 
met het perceleringssysteem S. I-A-552 diffuus. Tijdens het terreinwerk leek het er op dat C. 
I-A-771 (onderdeel van S. I-A-552) greppel C. I-A-820 (onderdeel noordelijke greppel van S. 
I-A-179) oversneed. Het materiaal uit S. I-A-552 wijst in de richting van de late ijzertijd-vroeg-
Romeinse periode, daar waar het materiaal uit S. I-A-179 duidelijk Romeins, en dus jonger is. 
Het feit dat in deze zone geen zuidelijke tegenhanger is aangetroffen voor C. I-A-820, heeft 
waarschijnlijk te maken met de sterke erosie op deze plaats. 

Op twee plaatsen takt er een greppel aan op de afwateringsgreppels van de weg (Fig. 150). 
Greppel C. I-A-1350 komt uit noordelijke richting en sluit aan op de noordelijke greppel C. I-A-
189.  De andere greppel C. I-A-1044 komt vanuit het zuiden en takt op de zuidelijke greppel 
C. I-A-179 aan. Doordat deze beide greppels in grondvlak duidelijk ophielden ter hoogte van 
het wegtracé, is het zeker dat ze gelijktijdig zijn met dat wegtracé. 

De opvullingen van de greppels C. I-A-179 en C. I-A-189 bevatten een groot aantal vondsten. 
In totaal zijn 637 stukken aardewerk gerecupereerd. Daarvan waren er 536 Romeinse 
scherven, 11 middeleeuwse scherven, 86 scherven uit de metaaltijden en vier niet te dateren 
scherven. Binnen het gamma valt vooral de grote fragmentatie van het materiaal op. Dit 
geldt zowel voor het Romeins materiaal, als voor het aardewerk uit de metaaltijden. Het 
Romeins aardewerk bestaat voor 58,8 % uit gedraaid en 42,2% uit handgevormd materiaal. 
De verklaring voor de aanwezigheid van het handgevormd materiaal kan tweeledig zijn. De 
materiaalsamenstelling in de perceleringssystemen uit de late ijzertijd – vroeg-Romeinse 
periode had steeds een zeer ruime component handgevormd materiaal, waarin de lokale 
traditie duidelijk vertegenwoordigd werd. Het is dus waarschijnlijk dat dit materiaal niet als 
residueel, maar wel als gelijktijdig aan het Romeins materiaal moet worden gezien. Daarnaast 
is er steeds de mogelijkheid dat er wel ouder materiaal in de greppels terecht is gekomen, 
aangezien de weg een zone doorsnijdt die al in de metaaltijden bewoond was. 

Afb. 186. Centraal op het onderzoeksterrein is de bewaring van de greppels opvallend beter.
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Het overgrote deel van het materiaal bestaat uit wandscherven. De fijne waar omvat één 
wandscherf Zuid-Gallische terra sigillata en 101 scherven terra nigra, waaronder twee 
kommen. Een kom (Fig. 151: 5) is van het type Deru B28.1: kom met radstempelversiering 
(imitatie van Drag. 37).354 Dit type is ook aangetroffen bij het archeologisch onderzoek op 
de Stadstuin in Ronse.355  In Nijmegen (Nederland) is het vooral gekend in contexten uit de 
2de eeuw (Holwerda 52).356 De andere kom in terra nigra (Fig. 151: 4) is waarschijnlijk van het 
type Deru B21.2.357 Deze vorm wordt in Nijmegen (Holwerda 55) opnieuw in de 2de eeuw 
gedateerd, maar blijkt in Blicquy eerder in de 1ste eeuw te zitten.358 Er zijn tenminste twee 
verschillende individuen van deze kom terug te vinden in de context. Op verschillende van 
de wandscherven zit residu van etensresten aan de binnenkant.

Er zijn verschillende fragmenten van gebronsd aardewerk in zeepwaartechniek gevonden 
(Fig. 151: 6). Dit type aardewerk komt voor tussen 50 en 180 n.Chr., met een zwaartepunt 
tussen 70-120 n.Chr.359 Hoewel de stukken sterk gefragmenteerd zijn, lijkt het hier om de 
onderkant van de kraag van een kraagkom te gaan van het type Deru 13 (imitatie van Ritterling 
12) of Deru 14.3/14.2360 of Stuart 302. Op verschillende scherven van inventarisnummer 
11-RON-PW-1684 zijn er sporen van goudglimmer terug te vinden. Vermeulen vermeldde al 
in zijn overzichtswerk over de Leie-Schelde streek het verspreid voorkomen van gebronsd 
aardewerk met goudglimmers.361

Naast het gedraaid aardewerk zijn er verschillende vormen in handgevormd aardewerk. 
Verschillende handgevormde scherven zijn versierd met kamstrepen, een versiering die ook 
in het nederzettingsafval frequent voorkomt. De meeste vormen zijn gemaakt in ijzertijdtraditie 
(Fig. 151: 8-12). Van sommige scherven was de techniek niet nader te bepalen (zoals Fig. 151: 
7). Het aardewerkgamma van het handgevormd materiaal omvat vooral eenvoudige vormen 
met een naar buiten gebogen rand. De handgevormde voorraadpot heeft een opvallende 
ribbel op de schouder Fig. 151: 2). Tenslotte is er ook nog de randscherf van een mortarium 
uit Noord-Frankrijk (Fig. 151: 1).

Een doorboorde wandscherf (Fig. 151: 13) is waarschijnlijk herbruikt als een weefgewichtje.

Het aardewerk plaatst de opvulling van de gracht tussen 50-150 n.Chr. Waarschijnlijk is de weg 
reeds van in de late ijzertijd in gebruik geweest zijn. Dit zou het grote aantal handgevormde 
scherven kunnen verklaren.

De weg kent geen recht verloop, maar heeft een sterke kromming ter hoogte van de 
kringgreppel uit de bronstijd.362 Dit kan een bewijs zijn voor het feit dat het veronderstelde 
heuvellichaam nog aanwezig was op het moment dat de afwateringsgreppels van de weg 
zijn uitgegraven. Het is wel weinig waarschijnlijk dat de greppel rond het heuvellichaam 
nog zichtbaar was. In het vlak zit er slechts zo’n 50 cm tussen de rand van de greppel van 
de weg en de kringgreppel. Wanneer daar de insnijding in de ploeglaag en B-horizont bij 
worden geteld, moeten deze beide grachten elkaar quasi geraakt hebben op het toenmalige 
loopvlak. Het licht verheven heuvellichaam van de grafcirkel zal waarschijnlijk het enige nog 
zichtbare relict geweest zijn van de grafheuvel.

354 Deru 1996: 78, fig. 30
355 Pede et al. 2015: 129, fig. 60. 9
356 Halebos 1990: 148
357 Deru 1996: 74, fig. 28. Doordat hier de voet van het stuk ontbreekt, is de toewijzing niet met zekerheid te maken.
358 Haalebos 1990: 148, fig. 84.15
359 Deru 1994: 92
360 Vergelijk met Deru 1994: 83, fig. 2: 14.3 en 14.2
361 Vermeulen 1996: 90
362 Cf. 7.3.2.2.1.
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Fig. 151. Materiaal uit S. I-A-179.
1 oxiderend, gebakken mortarium uit Noord-Frankrijk
2 handgevormd, reducerend gebakken (voorraad)pot in ijzertijdtraditie
3 beker, gedraaid gereduceerd gebakken (commune fine sombre)
4-5 terra nigra kom
6 gebronsd aardewerk kraagkom?
7 handgevormd, reducerend gebakken pot
8-12 handgevormd, reducerend gebakken pot in ijzertijdtraditie
13 handgevormd weefgewicht
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Het wegtracé S. I-A-179 loopt richting de Romeinse baan Blicquy-Kerkhove-Kruishoutem. 
Deze baan is tot vandaag zichtbaar in het tracé van Paillartcamp/Karnemelkbeekstraat (Fig. 
152). Structuur S. I-A-179 sluit waarschijnlijk aan op deze heirbaan ter hoogte van de Triburie. 
Dit tracé is niet meer te reconstrueren in het huidige stratenpatroon. Het gaat waarschijnlijk 
om een kleiner diverticulum die een nederzetting verbond met een grotere regionale weg.

7.4.2.2.  S. IV-A-18
In het zuiden van het opgravingsgebied is een tweede Romeins wegtracé aangesneden: S. 
IV-A-18. De structuur is samengesteld uit drie contexten: C. IV-A-18 (noordelijke greppel), C. 
IV-A-19 (zuidelijke greppel) en C. IV-A-19-EF-1 (zuidelijke greppel) (Fig. 150).

Deze weg liep zo’n 70 m over het opgravingsvlak, maar kon aan de hand van de sporen uit 
het proefsleuvenonderzoek over een afstand van 170 m geregistreerd worden. Langsheen 
het wegtracé liggen een tiental graven (7.4.3.2.). De weg bestaat uit twee parallelle greppels 
(C. IV-A-18 en C. IV-A-19) met een onderlinge tussenafstand van zo’n 10,5 m (gemeten van het 
middelpunt van de greppels).

De weg had vooral in de oostelijke helft een goede bewaring. De grachten waren op die 
plaats ongeveer 1 m breed. De doorsnede was komvormig tot getrapt en zo’n 60 cm diep 
bewaard onder het afgegraven vlak (Afb. 187, Afb. 188). In het westen van zone VI is de 
bewaring van de noordelijke greppel zo slecht dat de greppel niet meer zichtbaar was. Verder 
in de proefsleuven waren de greppels wel opnieuw zichtbaar.

Fig. 152. Het Romeinse wegennet in de omgeving van de site op basis van de gekende wegen.
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Afb. 187. Doorsnede op de zuidelijke gracht C. IV-A-19 ter hoogte van het urnengrafveldje.

Afb. 188. Getrapte doorsnede op de zuidelijke gracht C. IV-A-19 aan de westelijke zijde.
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Op de noordelijke greppel C. IV-A-18 takken twee parallelle greppels aan die duidelijk niet 
verder lopen: C. IV-A-1 en C.IV-A-2 (Afb. 187, Fig. 153). Deze greppels C. IV-A-1 en C. IV-A-2 gaan 
van C. IV-A-18 met een onderlinge tussenafstand van zo’n 8 m (as op as) in noordoostelijke 
richting. De onderlinge tussenafstand verengt richting het noorden. De greppels kunnen in 
de proefsleuven verder worden gevolgd, en zijn mogelijk te linken aan het greppelsysteem 
uit zone VIII.363

Op contexten C. IV-A-1 en IV-A-2 sluit een derde gracht aan: C. IV-A-17 (Fig. 150). De relatie met 
deze greppel was op het terrein zeer onduidelijk. De greppel lijkt C. IV-A-2 te oversnijden, 
en terzelfdertijd aan te sluiten op IV-A-1, wat gezien de veronderstelde gelijktijdigheid tussen 
C. IV-A-1 en IV-A-2 niet kan. Het is daarnaast opvallend dat deze greppel dezelfde oriëntatie 
aanhoudt als de weg S. IV-A-18. 

De weg S. IV-A-18 heeft net dezelfde oriëntatie als weg S. I-A-179. Waarschijnlijk takt S. IV-A-18 
aan op hetzij S. I-A-179, hetzij op de grotere regionale weg Blicquy-Kerkhove. De weg loopt 
aan de oostelijke zijde duidelijk verder onder de huidige bewoning. 

In de zuidelijke gracht van de weg, C. IV-A-19, ligt spoor C. IV-A-53. Het gaat enkel om een 
concentratie van scherven, zonder dat er een aparte uitgraving afgelijnd kon worden (Afb. 190, 

363 Erf 8: S. V-A-44, 7.3.4.8.9.

Afb. 189. Context IV-A-2 sluit loodrecht aan op C. IV-A-18.

Fig. 153. Coupetekening van de aansluiting tussen IV-A-2 en C. IV-A-18.
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Afb. 191). Deze vondst heef een apart contextnummer gekregen, omdat het niet duidelijk was 
of deze vondst tot de gracht behoorde. De greppel heeft net op deze plaats een uitstulping 
in de gracht, wat doet vermoeden dat er op deze plaats waarschijnlijk een kuil ingegraven is 
met dezelfde vulling als de greppel.

Afb. 190. C. IV-A-53 in het grondvlak.

Afb. 191. Aardewerkconcentratie C. IV-A-53 tijdens het couperen. Er is geen aparte aflijning zichtbaar.
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Het vondstenmateriaal uit de greppels is vrij beperkt. Helemaal bovenaan in de vulling is 
er een bijna volledige mortarium teruggevonden (Fig. 154). De toewijzing van deze vondst 
aan de greppel is moeilijk doordat het mortarium schijnbaar net buiten de aflijning zit. 
Het stuk ligt bovenaan in de vulling van de gracht, waaruit blijkt dat de gracht al een hele 
opvullingsgeschiedenis heeft gekend vooraleer de wrijfschaal in de greppel terecht is 
gekomen (Afb. 192).

In S. IV-A-18 zijn in totaal 121 fragmenten aardewerk teruggevonden. De meeste scherven 
(78 stukken) zijn afkomstig van de bijna intacte wrijfstaal (gedraaid oxiderend gebakken, 
Noord-Frans) (Fig. 154). Daarnaast zijn 41 stukken afkomstig van een kruik (Noord-Gallisch). 
De opvulling van de gracht situeert zich ergens tussen het laatste kwart van de 1ste eeuw en 
het midden van de 3de eeuw.

C. IV-A-53 bevatte 106 stukken van een gereduceerd gedraaide beker (commune fine 
sombre), enkele spikkels bot en wat houtskoolfragmenten. Door de hoge fragmentatie is het 
niet mogelijk om de vorm te specifiëren en te dateren.

Het materiaal uit de greppels C. IV-A-1 en C. IV-A-2 laat geen datering toe. Het gaat om een 
beperkte hoeveelheid handgevormd aardewerk en een mogelijk fragment van een beker in 
gereduceerd gedraaid aardewerk. Ook greppel C. IV-A-17 die op de beide greppels aansloot 
leverde geen dateerbaar materiaal op.

Afb. 192. Context IV-A-19-EF-1 met in situ mortarium.

Fig. 154. Materiaal uit S. IV-A-18.
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7.4.2.3. Conclusie
In het opgravingsvlak zijn twee Romeinse wegen teruggevonden: S. I-A-179 en S. IV-A-18. De 
wegen bestaan uit twee parallelle greppels die over meerdere honderden meters te volgen 
zijn. Bij geen van de wegen zijn overblijfselen van een wegdek gevonden. De wegtracés 
liggen in vogelvlucht zo’n 400 m van elkaar verwijderd en hebben beide hetzelfde NW-ZO 
verloop richting de regionale weg Blicquy-Kerkhove-Kruishoutem. Waarschijnlijk verbonden 
deze secundaire wegen een of meerdere nederzettingen met net ten westen van het 
onderzoeksgebierd een grotere heirbaan die zorgde voor de ontsluiting van het gebied.

De opvulling van de noordelijke weg S. I-A-179 is gebeurd tussen 50-150 n.Chr. Mogelijk 
had net ten westen van het onderzoeksgebied de weg met C. I-A-1349 en C. I-A-1353 al een 
voorloper in de metaaltijden.

Het zuidelijke wegtracé S. IV-A-18 bevatte weinig dateerbare elementen, waardoor de vulling 
slechts tussen het laatste kwart van de 1ste eeuw en het midden van de 3de eeuw te plaatsen 
is.

Romeinse wegen worden frequent aangetroffen op archeologische opgravingen in de regio. 
De bewaring van de wegen kan sterk verschillen. In sommige gevallen zijn nog grote delen 
van het wegdek bewaard, zoals te Leeuwergem-Spelaan364 of Ruien-Rosalinde.365 In sommige 
gevallen is zelfs een intacte wegverharding nog bewaard zoals in Brakel.366

In de meeste gevallen worden van een Romeins wegtracé enkel de afwateringsgreppels 
teruggevonden zoals in Ninove-kapittelstraat.367

364 Pede et al. in voorbereiding
365 Verbrugge et al. in voorbereiding
366 Vandecatsye et al. 2008
367 De Maeyer et al. 2015: 50
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7.4.3. Begraving
7.4.3.1. Noordelijk urnengrafveld (zone I)
7.4.3.1.1. Inleiding en methodologie

Tijdens het vooronderzoek is in zone I een clustertje met urnengraven aangetroffen (PS 13-
A-3/4/5) (Afb. 193). Net onder de ploeglaag zijn vier circulaire concentraties met aardewerk 
herkend. In één van de potten, C. I-A-1331, zat veel verbrand bot. Op dit niveau was enkel het 
aardewerk duidelijk zichtbaar, maar konden er geen kuilen afgelijnd worden. Het grafveldje 
is in vlak opgeschoond en gedocumenteerd, waarna het is afgedekt.

Bij het afgraven is in eerste instantie de diepte aangehouden waarop de urnen in de 
proefsleuven zichtbaar waren. Deze zaten in de B-horizont op zo’n 33 cm onder het huidige 
maaiveld. Vervolgens is er manueel verdiept om de restanten van de ploegaarde en B-horizont 
te verwijderen.

De sporen zijn gecoupeerd, geregistreerd en de urnen zijn in blok gelicht. Omdat de aflijning 
van de grafkuilen moeilijk leesbaar was, is er geopteerd om de graven te documenteren met 
behulp van een lengtecoupe en niet doormiddel van een vlakverdieping waarbij de vulling uit 
de kuilen wordt gelepeld. Bij het verdiepen was het steeds de hoogste aardewerkvorm die 
werd aangesneden. Daarrond werd enkele centimeters verdiept om te zien of er een grafkuil 
kon afgelijnd worden. Doordat de sporen zo hoog in de biologisch actieve lagen zaten, was 
de aflijning van de kuilen in de meeste gevallen niet te maken. De lengtecoupe werd dan 
uitgezet op de zichtbare aardewerkvormen om eventuele relaties te kunnen documenteren. 
Wanneer bij het couperen andere aardewerkvormen werden gevonden, bleven deze staan 
zodat ze samen konden gefotografeerd worden. Na het registreren van de coupe, werd de 
uitgeschepte helft opnieuw gevuld zodat het andere deel kon worden opgegraven zonder 
dat het aardewerk kon vallen (Afb. 194).

Afb. 193. Noordelijke urnengrafveld tijdens het proefsleuvenonderzoek.
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De contexten bestaan uit verschillende spoornummers: enerzijds het volgnummer van de 
grafkuil en anderzijds de spoornummers van de aardewerkvormen. Wanneer het aardewerk 
in het eerste aangelegde vlak zichtbaar was, kreeg het een spoornummer toegekend. Als de 
vondst werd gedaan tijdens het couperen, is er een inventarisnummer gelinkt aan de grafkuil.

De aarde uit de grafkuilen is per 5 cm ingezameld om mogelijke deposities te identificeren. 
Alle contexten zijn nat gezeefd met een maaswijdte van 0,5 mm. 

In de zone van de urnengraven lag een langwerpig, sterk uitgeloogd spoor. Aangezien de 
aflijning in coupe AB en EF onduidelijk was, is geopteerd om manueel te verdiepen naar een 
tweede grondplan (grondplan B). Gelet op de moeilijke herkenbaarheid van de kuiltjes in het 
grondvlak, zijn  visgraatcoupes uit gezet. Op die manier werden geen kuilen en/of urnen over 
het hoofd gezien en was de relatie tussen boomvallen en kuilen/urnen beter te begrijpen.

Alle aardewerkvormen zijn voor zover mogelijk in blok gelicht zodat ze in gecontroleerde 
omstandigheden konden worden vrij gelegd. Alle volledige vormen zijn met een CT-scan 
doorgelicht om de aanwezigheid van menselijk bot te bekijken.368 Wanneer op de scans een 
grote hoeveelheden bot te zien was, is deze door de fysisch antropoloog leeg gehaald, om 
zo mogelijke patronen in de depositie van het bot te achterhalen. De graven die slechts een 
beperkte hoeveelheid verbrand bot hebben opgeleverd, zijn na het uithalen gewaardeerd 
door een fysisch antropoloog. Enkel de graven met voldoende bot zijn verder uitgewerkt. 

Bij het afgraven zijn in totaal zes urnengraven gevonden, een restant van een urnengraf 
C. I-A-1329 en twee kuiltjes met verbrand bot en aardewerk C. I-A-1399-EF-1 & C. I-B-235. 
Binnenin deze zone ligt het spoor C. I-A-1399 dat waarschijnlijk een windval is. Dit bleek grijze 
spoor bevatte hetzelfde aardewerk en fragmentjes verbrand bot als de omliggende kuilen, 
maar was qua aflijning minder duidelijk.

De zone met de urnen wordt omzoomd door de greppels C. I-A-1400 en C. I-A-1334 die 
samen de structuur S. I-A-1334 vormen (Fig. 155, Afb. 195).

368 Het scannen is gebeurd in het OLV-ziekenhuis van Aalst onder leiding van Dr. P. Aerts.

Afb. 194. De uitgeschepte coupe werd opnieuw gevuld om het aardewerk te ondersteunen.
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Fig. 155. Detail van het noordelijke urnengrafveld.
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7.4.3.1.2. Grafmonument S. I-A-1334
Rond het urnengrafveld lagen twee greppels die deel hebben uitgemaakt van een 
grafmonument dat de urnenzone omgaf. Het monumentje is samengesteld uit drie contexten: 
C. I-A-1334, C. I-A-1135 en C. I-A-1400 (Fig. 155, Afb. 195). De greppels zijn vooral aan de 
zuidzijde van het grafveldje goed bewaard gebleven. Door de aanwezigheid van een vrij dikke 
B-horizont moest er een stuk dieper afgegraven worden, waardoor een deel van de sporen 
niet meer was bewaard. De greppels vormen een trapezium in grondplan van ongeveer 13 m 
x 14/18 m waarbij ze een zone van ongeveer 200 m² afbakenen. Gezien de partiële bewaring 
van de greppels, kan de oorspronkelijke oppervlakte wel een stuk groter zijn geweest.

Greppel C. I-A-1335 loopt 21 m in noord-zuidelijke richting (Fig. 155). De gracht was komvormig 
uitgegraven en had een bleek grijze uitgeloogde vulling (Afb. 196).

Afb. 195. Zicht op de urnenzone gezien vanuit het zuiden.
De greppels van het grafmonument zijn aangeduid op de voorgrond. Het verhoogde deel achter het fotobord is de 
zone van de urnengraven voor het manueel verdiepen.

Afb. 196. Coupe AB op greppel C. I-A-1335.
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De greppel kon zowel naar het noorden, als naar het zuiden niet verder gevolgd worden. Uit 
de coupe IJ blijkt dat de gracht waarschijnlijk ophoudt aan de noordelijke zijde (Afb. 197, Fig. 
156).

In de westelijke greppel (C. I-A-1335) is een houtskoolpakket afgelijnd C. I-A-1334. Na 
couperen van het spoor bleek het een depositie van houtskool binnen deze greppel. De 
greppel moet al een hele tijd open hebben gelegen vooraleer de houtskool in de vulling is 
terecht gekomen, aangezien het grootste deel van de greppel al was opgevuld (Afb. 198, Fig. 
157). Er was ook een concentratie van verbrand aardewerk opgemerkt tijdens het couperen 
(I-A-1334-KL-2).

De greppels van het grafmonument zijn volledig bemonsterd en nat gezeefd op een 
maaswijdte van 0,5 mm. Dit leverde uiteindelijk maar zeer beperkte resultaten op.

Afb. 197. Coupe op het noordelijke uiteinde van greppel C. I-A-1335.

Fig. 156. Coupe op het noordelijke uiteinde van greppel C. I-A-1335.

Fig. 157. Tekening van de lengtecoupe op het houtskoolstortpakket.
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De oostelijke greppel C. I-A-1440 maakt een hoek van iets meer dan 90° naar het westen, 
waardoor het urnengrafveldje wordt omsloten. Aan de beide uiteinden is de greppel zeer 
ondiep bewaard. In de coupes op de uiteindes van de greppel is te zien dat de greppel niet 
abrupt, maar langzaam stopt ten gevolge van de gebrekkige bewaring (Fig. 158, Afb. 199). 
Deze greppel zal waarschijnlijk  aangesloten hebben op C. I-A-1334. Aangezien C. I-A-1334 
stopt aan de NW-zijde, kan daar een mogelijke ingang gezeten hebben.

Fig. 158. Tekening van de lengtecoupe op het houtskoolstortpakket.

Afb. 199. De greppel is niet meer zichtbaar ten gevolge van de slechte bewaring.

Afb. 198. Lengtecoupe op het houtskoolstortpakket C. I-A-1334 in de greppel C. I-A-1335.
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Het vondstenmateriaal uit C. I-A-1335 en C. I-A-1400 bestaat uit zeven stukken sterk 
geërodeerde wandscherven in handgevormde techniek. Er zijn vier fragmenten die mogelijk 
afkomstig zijn van een dolium. 

In de houtskoolrijke laag C. I-A-1334 zijn 113 scherven teruggevonden. De scherven zijn bijna 
allemaal afkomstig van twee potten in ijzertijdtraditie en zijn sterk verbrand.  De oxiderend 
gebakken (zeepwaar?) scherf en de scherf gedraaid reducerend gebakken aardewerk zijn 
ook sterk verbrand.

Deze structuur dateert op basis van het aardewerk aan het einde van de metaaltijden 
en het begin van de Romeinse periode. De gelijktijdigheid van dit monument met het 
urnengrafveld is hierdoor zeer waarschijnlijk.

7.4.3.1.3. Graf C. I-A-1328
Dit graf bestaat uit de volgende sporen: I-A-1328 (urne) en I-A-1337 (grafkuil). Doordat de 
context zo hoog in de B-horizont zat, was de grafkuil zelf moeilijk leesbaar (Afb. 200).

De grafkuil is een ovale kuil van zo’n 60 x 50 cm waarin drie potten dicht bij elkaar op een rij 
stonden opgesteld (Afb. 201 a. en b.).

De kuil bevatte drie aardewerkvormen (= 213 scherven) en 76 scherven afkomstig van niet 
verder te determineren vormen Romeins aardewerk. Het is dus waarschijnlijk dat er in 
oorsprong nog meer vormen in de kuil zijn meegegeven. Maar doordat het graf zo ondiep is 
ingegraven, was het steeds kwetsbaar voor landbouwactiviteiten en bemesting.369

369 De hoge graad van bemesting op het terrein had tot gevolg dat veel van het aardewerk sterk is aangetast.

Afb. 200. C. I-A-1328 in vlak.
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Het ensemble bestaat uit een handgevormde pot en twee bekers in oxiderend gebakken 
waar. De pot in ijzertijdtraditie heeft schuine spatelindrukken op de schouder, een gegladde 
rand en fijne kamstrepen op de wand (Fig. 159: 1). Eén beker is gemaakt in fijnwandig 

Afb. 201. a. C. I-A-1328 coupe AB.

Afb. 201.  b. C. I-A-1328 na het vrij leggen van het aardewerk.




