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een bepaalde fase binnen het metallurgisch proces.

Alle geanalyseerde slakken zijn afvalproducten van secundair smeden op de site. Er 
werden geen slakken aangetroffen die verband houden met productie of met de raffinage/
herverhitting van de wolf. De afmetingen en het gewicht van de individuele slakken zijn relatief 
gering. De redenen hiervoor lopen uiteen: kleine objecten en/of eenvoudig smeedwerk, 
grote vaardigheid van de smid door het efficiënt en kort warmen van de objecten, korte 
smeedsessies… Op basis van het geringe gewicht kunnen we concluderen dat de schaal van 
de activiteiten zich beperkt tot het eigen onderhoud. 

In de kuil werd geen in situ verbranding noch hamerslag aangetroffen. Dit wijst erop dat 
de kuil mogelijk (secundair) als afvalkuil voor het (intrinsiek niet-recycleerbare) slakmateriaal 
werd gebruikt.

Het ijzer moest, net als in voorgaande periodes op deze site, worden ingevoerd. Het werd in 
halffabricaten (baren, al dan niet in gestandaardiseerde vormen) of als afgewerkt product op 
de site gebracht. Het onderzoek naar ijzerproductie en -bewerking staat in Vlaanderen nog in 
de kinderschoenen. Meer onderzoek naar lokale en regionale productiecentra is nodig. Voor 
Frankrijk zijn voor deze periode reeds enkele modellen voorgesteld496, maar deze zijn slechts 
in beperkte mate toepasbaar voor Vlaanderen vanwege de sterke geologische verschillen.

7.5.2.4.4. Interpretatie en discussie
De kuil C. I-A-268 met de bijhorende paalsporen ligt zo’n 20 m ten zuiden van de erfafbakening 
C. I-A-190. Hoewel de 14C-datering iets ouder uitvalt dan de 14C-dateringen van de 
gebouwplattegronden uit de omgeving (S. I-A-243 en S. IA-193) is het waarschijnlijk dat deze 
kuil in relatie staat tot de bewoning uit de 10de eeuw. Het ouder uitvallen van de datering 
van C. I-A-268 kan mogelijk teruggebracht worden op het feit dat men voor het opstoken van 
de ovens gebruik heeft gemaakt van dikke, oudere boomstammen, die vervolgens bij het 
dateren van de kern van de tak een stuk ouder kunnen uitvallen.

De dateringen van de gebouwplattegrond S. I-A-243 kunnen gecombineerd worden met de 
datering van C. I-A-268. Dit levert een combinatiedatering497 tussen 777 cal AD (2σ) 972 cal 
AD op (Fig. 208). De grootste waarschijnlijkheid ligt tussen 862 cal AD (87,0%) 972 cal AD. 
Waardoor een datering voor de site in de loop van de 10de eeuw het meest plausibel is.

496 Cabboi et al. 2007; Leroy 2008
497 Combine: 1145±17 BP
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De hierboven beschreven structuur bestaat uit 4 paalsporen die in een hoek van 90° ingepland 
zijn. Ongeveer 4 m ten zuidwesten van deze configuratie ligt een kuil met veel metaalslakken. 
Doordat ook de paalsporen metaalslakken in hun vulling zitten hebben, en hun configuratie 
een afschermende functie schijnt te hebben, lijkt hun associatie onomstotelijk te zijn. 

Tijdens de opgravingen op Ronse De Stadstuin zijn binnenin een enclosure drie structuren 
gevonden met een gelijkaardige morfologie. Hoewel deze licht verschillend zijn in lay-out, is 
de globale vorm grotendeels dezelfde. Het betreft steeds een kuil die omgeven is door drie 
palen die een hoek van 90° vormen. 

Het opvallendste verschil met Ronse De Stadstuin is dat het zgn. ‘windscherm’ van Ronse Pont 
West ten noorden in plaats van ten zuiden van de kuil staat. Dit is tegen de huidige dominante 
windrichting (ZO-wind) in. Er zijn weinig gegevens bekend over de dominante windrichtingen 
in de middeleeuwen, waardoor het moeilijk is deze hypotheses te gaan testen.

De kuilen in Ronse De Stadstuin bevatten in hoofdzaak houtskool en brokken verbrande 
leem. In één geval bevatte de kuil ook verschillende fragmenten van een metaalslak. Eén 
van de kuilen is gedateerd tussen 770 cal AD – 980 cal AD.498 Deze chronologische parallel 
is een extra argument voor de identificatie van deze context. Het ontbreken van in situ 
verbrandingssporen doet denken aan een afvalkuil van het smeedproces. 

Er zijn niet veel sporen van metaalbewerking gekend in Vlaanderen uit de vroege 
middeleeuwen of het begin van de volle middeleeuwen. 

Op de site Wortegem Diepestraat is slakmateriaal uit de 8ste -9de eeuw opgegraven.499 Het 
smidseafval is vrij gelijklopend qua periode. Er werd ca. 13,5 kg slakmateriaal geanalyseerd, 
afkomstig uit een afvalkuil. Er werden geen (haard)structuren aangetroffen die aan deze 
activiteiten te linken zijn. Binnen dit slakkenassemblage zijn er voornamelijk verschillen in 
grootte en afmetingen van de individuele slakken te zien.

In de regio rond Brugge zijn verschillende sporen van vroegmiddeleeuwse metaalbewerking 

498 RICH-20364: 1146±30 BP: Pede et al. 2015: 228
499 De Maeyer et al. 2018: 166

Fig. 208. Combinatiedatering S. I-A-243 & S. I-A-263.
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gekend. De kuilovens gevonden te Oostkamp, dateren uit dezelfde periode als de kuil te 
Ronse Pont West: tussen 680-880 cal AD.500 Op de 5e-6e-eeuwse nederzetting te Sint-
Andries Molendorp (Brugge) wordt de vondst van verschillende slakken vermeld, verspreid 
over de site. Bij de rapportage wordt één exemplaar summier behandeld: planoconvexe slak 
met afmetingen 13,0 x 4,2 cm.501

Een oudere vondst te Lemberge (Merelbeke) is gesitueerd tussen de 5de en de 6de eeuw. 
In verschillende kuilen zijn talrijke metaalslakken teruggevonden. De  metaalslakken met een 
convexe bodem, doen vermoeden dat het ook hier om restanten van secundaire smeding 
gaat. Er zijn geen sporen van hamerslag herkend.502

Geografisch verder verwijderd, maar chronologisch wel goed aansluitend bij de C. I-A-263, 
is het opgegraven smidseafval te Nijlen Mussenpad (prov. Antwerpen). In twee waterputten 
is ongeveer 55 kg aan metaalslakken teruggevonden. Het gaat hier voornamelijk om 
smeedslakken (PCB’s) die het resultaat zijn van een omsmeding van een ijzerwolf naar ijzeren 
objecten. Het hoge aantal smeedslakken doet de onderzoekers veronderstellen dat deze 
productie de lokale vraag moet hebben overstegen. De metaalslakken zijn vervolgens tijdens 
een opruimactie in de waterputten gegooid. Er zijn geen sporen van een ovenstructuur 
of hamerslag teruggevonden.503 Het hoge aantal slakken suggereert dat het bewerken 
van de metalen in de onmiddellijke omgeving moet zijn gebeurd. Het ontbreken van een 
ovenstructuur in het opgravingsvlak te Nijlen Mussenpad, is een bewijs voor de moeilijke 
archeologische traceerbaarheid van deze ambacht. 

500 RICH-57232, 1243±29 BP: Beke 2015: 51
501 Hollevoet, Hillewaert 1999: 24
502 De Groote et al. 2012: 105
503 Bourgeois et al. 2015: 20-24 
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7.5.2.5. Bewoningssporen rond ontginningskuilen
Langsheen de extractiekuilen in zone XI504 zijn verschillende bewoningsporen 
teruggevonden (Fig. 193). Het gaat om gebouwplattegronden, kuilen, waterkuilen, lagen met 
nederzettingsafval, etc., die duidelijk georiënteerd zijn op de extractiekuilen. Het materiaal uit 
de kuilen sluit nauw aan bij het materiaal uit de opvullingslagen van de extractiekuilen, wat 
hun gelijktijdigheid bewijst. 

7.5.2.5.1. Eénschepig gebouw met kuilen: S. XI-A-13, C. XI-A-23, C. XI-A-25,
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is C. XI-A-23 als een duidelijke, rechthoekige kuil met 
afgeronde hoeken geregistreerd (2,5 m x 1,3 m). De kuil had een lichtbruine homogene vulling 
met sporadische houtskoolpartikels (Afb. 299).

504 Cf. 7.8

Afb. 299. C. XI-A-23 in grondvlak tijdens proefsleuvenonderzoek.
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Om meer inzicht te krijgen in de aard en datering van de sporen in deze zone, is beslist om 
tijdens het vooronderzoek een coupe te maken. De eerste meter van het spoor is manueel 
gecoupeerd, waarna de rest machinaal verder is gezet (Afb. 300).

Afb. 300. Coupe op C. XI-A-23 tijdens het proefsleuvenonderzoek.

Afb. 301. Coupe op C. XI-A-23 tijdens de opgraving.
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Tijdens het verdiepen van de coupe werd duidelijk dat het spoor vrij diep uitgegraven was. 
Daarop is het couperen gestaakt, waarna de coupe is afgedekt en opnieuw opgevuld.

Tijdens de opgravingen is het couperen hernomen, maar door de eerste coupe was de 
bodem onstabiel geworden. Hierdoor is de coupe tijdens de opgraving slechts enkele 
minuten blijven staan alvorens in te storten (Afb. 301).

De kuil had een trapeziumvormige doorsnede met bovenaan een breedte van 2,5 m. Onderaan 
de kuil was de breedte slechts ongeveer 1 m. De bodem van de kuil lag ongeveer 2 m onder 
het afgegraven vlak en moet dus meer dan 2,5 m diep onder het toenmalige maaiveld zijn 
uitgegraven. De kuil had rechte wanden, die schuin naar binnen sneden. De opvulling bestaat 
uit verschillende pakketten en is in verschillende stadia gebeurd. De onderste laag bestaat 
uit grote brokken geroerde moederbodem. Daarboven is een laag met verschillende fijne 
grijze inspoelingsbandjes te zien. Deze laag wordt afgedekt door een meer bruin gevlekte 
laag, die op zijn beurt door een houtskoollens wordt afgedekt. De bovenste laag ten slotte, 
bestaat uit een bruine zandleem. 

Deze kuil is waarschijnlijk gegraven als waterkuil. De ondergrond (zware leem/klei) leent zich 
niet goed voor het graven van een waterkuil, waardoor deze kuil dan ook geen lang leven 
beschoren is geweest.

Tijdens het couperen van C. XI-A-23 is slechts 1 scherfje middeleeuws aardewerk 
teruggevonden dat niet nauwkeuriger te dateren is dan de volle middeleeuwen. Dit geldt 
ook voor spoor C. XI-A-25, waarin twee kleine fragmenten middeleeuws grijs aardewerk zijn 
teruggevonden.

Kuil C. XI-A-25 was rond tot ovaal in het grondvlak met een diameter van 1,3 m. In coupe 
bleek dat het spoor 84 cm diep onder het afgegraven vlak bewaard was gebleven. De vulling 
bestond uit een bruine zandleem met grijze inclusies. Door het ontbreken van een typerende 
vorm of specifieke vondsten, is het moeilijk om dit spoor een interpretatie te geven (Afb. 302).

Afb. 302. Coupe op spoor C. XI-A-25.
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Zo’n 17 m ten zuidwesten van de kuilen C. XI-A-23 en C. XI-A-25 ligt gebouw S. XI-A-13. Het 
gebouw bestaat uit de paalspoorcontexten C. XI-A-13, C. XI-A-15, C. XI-A-16, C. XI-A-17, C. 
XI-A-18 en C. XI-A-19 (Fig. 193 & Fig. 209). Deze zes paalsporen vormen waarschijnlijk de 
restanten van een achtpalig gebouw. 

De bewaring van de paalsporen verschilde sterk van spoor tot spoor. Paalspoor C. XI-A-18 is 
nog zo’n 26 cm diep bewaard, terwijl paalspoor C. XI-A-19 amper enkele cm diep bewaard 
was. Indien de andere paalsporen van de noordelijke zijde slechts even ondiep als C. XI-A-
19 ingegraven waren, is de kans groter dat ze niet bewaard zijn gebleven, dan dat ze in het 
oorspronkelijke grondplan niet gezet zijn (Afb. 303).

De paalsporen zijn allen rond tot ovaal in grondvlak. Hun diameter varieert  van 36 tot 60 
cm. Ze hebben, met uitzondering van C. XI-A-18, allen een komvormig profiel. De vulling 
is doorgaans lichtgrijs met houtskoolspikkels. Spoor C. XI-A-15 is sterk houtskoolrijk. De 
bewaarde diepte van de uitgravingen varieert tussen de 5 en 30 cm. Met uitzondering van C. 
XI-A-18 kon er bij geen enkel paalspoor een kern afgelijnd worden. Paalspoor C. XI-A-18 valt 
op door zijn doorsnede en goede bewaring. De donkergrijs/bruine rechthoekige kern wordt 
omgeven door een bleekgrijze insteek met afgeronde hoeken (Fig. 209).

Het gebouw heeft een ONO-WZW oriëntatie. Het meet 8,8 m aan de lange zijde en 4,8 m op 
de korte zijde. Deze binnenste palen van de zuidelijke zijde hebben een tussenafstand van 
2,6 m. Tussen de binnenste palen en de hoekpalen zit er 3,2 m. De middelste palen staan niet 
perfect op dezelfde lijn als de hoekpalen. Ze staan licht naar buiten. 

De palen vormen een gebouw met een grondoppervlakte van ongeveer 45 m². Bij (vol)-
middeleeuwse drieschepige gebouwplattegronden is reeds meermaals vastgesteld dat de 
binnenste palenrijen dieper gefundeerd zijn dan de buitenste. Gezien de oppervlakkige 
bewaring van deze plattegrond, valt niet uit te sluiten dat dit slechts de binnenste palen, van 
een groter drieschepig gebouw zijn. Omdat dit voor deze plattegrond niet te achterhalen is, 
wordt dit gebouw als bijgebouw gezien.

Afb. 303. S. XI-A-13 gecoupeerd.
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De plattegrond komt zowel in oriëntatie als in palenzetting bijna exact overeen met de 
binnenste 8 palen van S. I-A-243.505 De 14C-dateringen bevestigen eveneens de mogelijke 
gelijktijdigheid van de beide structuren.

S. XI-A-13 leverde slechts weinig vondsten op. Alleen in paalspoor C. XI-A-15 zaten 2 scherfjes 
middeleeuws lokaal grijs aardewerk tezamen met 21 fragmenten tefriet die waarschijnlijk 
afkomstig zijn van een maalsteen. Door de sterke verwering en fragmentatie van de stukken 
is er geen patroon of typologie meer vast te stellen.

505 Cf. 7.5.2.2.2

Fig. 209. Coupes en grondplan van S. XI-A-13.
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Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op niet-gedetermineerde houtskool uit de paalsporen 
(Fig. 210). 

De datering op C. XI-A-15 gaf een datering tussen 880 cal AD - 2σ -  1020 cal AD.506 Het staal 
uit C. XI-A-16 geeft met 95,4 % waarschijnlijkheid een ouderdom tussen 778 cal AD - 990 cal 
AD.507 De datering valt uiteen in vier pieken, waarbij de grootste waarschijnlijkheid van dit 
staal (91,0%) tussen 863 cal AD- 990 cal AD ligt. De combinatiedatering van de beide stalen 
geeft aan dat de datering van beide contexten tussen 889 cal AD (2σ) 980 cal AD moet liggen 
(Fig. 211).508 De T-waarde in de gecombineerde datering is zeer laag, wat impliceert dat de 
kans op een gelijktijdigheid voor de beide stalen zeer hoog is.

7.5.2.5.2. Waterkuil en poel: S. XI-A-56, C. XI-A-58, C. XI-A-60, C. XI-A-61
Aan de oostelijke rand van zone XI liggen net aan de rand van de ontginningskuilen 
verschillende kuilen. Deze horen allemaal tot dezelfde fase en zijn waarschijnlijk te koppelen 
aan de bewoning die zich rond deze ontginningskuilen situeerde.

506 RICH-22959: 1109±28 BP
507 RICH-22883: 1126±28 BP: 95,4 %: 680 AD (27,2%) 750 AD; 760 AD (68,2 %) 890 AD
508 Combine 1118±20 BP: X2-Test: df = 1 T=0,2 (5% 3,8)

Fig. 210. Multiplot van de dateringen op S. XI-A-13.

Fig. 211. Gecombineerde datering van de 14C-dateringen van S. XI-A-13.
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C. XI-A-60 is een ronde kuil van zo’n 1,5 m diameter. De kuil die zo’n 20 cm diep bewaard 
is, is gevuld met een sterk houtskoolrijk pakket. Deze kuil is reeds tijdens de proefsleuven 
onderzocht om inzicht te krijgen in de aard van de aanwezige sporen (Afb. 304).

De kuil is volledig bemonsterd en gezeefd, maar dit heeft amper vondsten opgeleverd.  
Waarschijnlijk betreft het een afval kuil voor organisch materiaal of voor het ruimen van een 
haard. Er zijn geen sporen van in situ verbranding waargenomen, waardoor de functie als 
kolenbranderskuil moeilijk hard te maken is. Een vermoedelijk randfragment van een kogelpot 
in middeleeuws grijs gedraaid aardewerk dateert het spoor in de volle middeleeuwen.

Afb. 304. Coupe op C. XI-A-60 tijdens het proefsleuvenonderzoek.

Afb. 305. Coupe op spoor C. XI-A-58.
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C. XI-A-58 is een rechthoekige kuil (1,4 m x 0,95 m) met afgeronde hoeken. Ook in doorsnede 
is dit spoor vrij gelijkmatig met afgeronde hoeken. Het spoor is tot ongeveer 50 cm onder het 
afgegraven vlak bewaard. Het wordt doorsneden door een recente drainagebuis. De vulling 
bestaat uit een lichtgrijze zandlemige pakketten met oranje-gele roestvlekken met aan de 
onderkant een klein houtskoollensje. 

Kuil C. XI-A-58 wordt oversneden door waterkuil S. XI-A-56. Er zijn drie fragmenten van 
een handgevormde kogelpot gevonden in C. XI-A-58 (Fig. 213: 3). Dit is onder voorbehoud 
aangezien deze afkomstig zijn uit de vulling van de drainagebuis en dus ook van een naburig 
spoor kunnen komen. De handgevormde kogelpotrand valt onder het type L1 en dateert de 
context tussen 800-1000.509

S. XI-A-56 is een waterkuil die bestaat uit de contexten C. XI-A-56 (nazak) en C. XI-A-57-
CD-4 (schacht waterkuil). De contexten zijn van elkaar gescheiden omdat ze een andere 
chronologische actie vertegenwoordigen. De vulling van de kuil C. XI-A-57-CD-4 is 
waarschijnlijk vrij geleidelijk gebeurd over een langere periode. Daartegen staat dat de 
bovenste vulling op kortere tijd tot stand is gekomen (Afb. 306).

Dit ronde spoor had een diameter van 1,5 m met een bruine kern en een donkergrijze, 
houtskoolrijke rand. Het eerste kwadrant is manueel gecoupeerd, ervan uitgaande dat 
het ook een ondiepe houtskoolrijke kuil betrof, naar analogie met C. XI-A-58. Doordat het 
inspoelende grondwater scheuren veroorzaakte in het profiel, is beslist om de lengtecoupe 
machinaal aan te leggen. Het spoor helt naar binnen in een soort trechterprofiel, en gaat 
vervolgens 1,5 m loodrecht naar beneden (Fig. 212).

509 De Groote 2008: 197

Afb. 306. Coupe op  S. XI-A-56 met pollen.
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Context C. XI-A-56 bestaat uit verschillende lagen gedumpt nederzettingsafval. De 
lengtecoupe toont een smalle schacht met een doorsnede van 80 cm. De vulling van de kuil 
bestond uit licht grijze-oranje gevlekte zandleem die verschillende keren doorsneden werd 
door donkergrijze zandigere inspoelingslaagjes. Deze kuil was 2,10 m diep bewaard onder 
het afgegraven vlak. Het spoor heeft een smalle diepe schacht die sterk doet denken aan het 
profiel van een waterput. De kuil lijkt op de waterkuil die gevonden is tijdens het onderzoek 
te Evergem-Koolstraat510. Dit spoor had hetzelfde uiterlijk en is door de onderzoekers als 
waterkuil geïnterpreteerd. De waterkuil S. XI-A-56 ligt net aan de rand van C. XI-A-61. In 
coupe EF is duidelijk zichtbaar dat S. XI-A-56 deze laag doorsnijdt en dus jonger is.

Het materiaal uit S. XI-A-56 is in twee verschillende contexten uit elkaar gehouden. De 
bovenste houtskoolrijke vulling (C. XI-A-56) is integraal bemonsterd en gezeefd. Afgezien 
van enkele fragmenten verbrand bot en enkele scherven, leverde dit geen extra bruikbare 
info op. Uit de bovenste vullingspakketten zijn er 22 scherven middeleeuws ‘lokaal grijs’ 
aardewerk gerecupereerd. Vier scherven zijn afkomstig van een kogelpot. Het randtype L1C 
(Fig. 213: 1-2)  dateert de lagen tussen 900-1100.511

510 De Logi et al. 2009: 132
511 De Groote 2008: 197

Fig. 212. Coupetekening van S. XI-A-56.
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Context C. XI-A-57-CD-4 leverde 16 scherven op. De kogelpotrand is eveneens van het type 
L1C dat te dateren is tussen 900-1100 (Fig. 213: 4). Dit sluit mooi aan bij het stukje Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk dat ook uit de context gerecupereerd is. 

De datering van de beide contexten plaatst S. XI-A-56 in de loop van de 10e-11e eeuw.

Context C. XI-A-61 is niet in één stuk blootgelegd, omdat de opgraving van de zone op twee 
verschillende tijdstippen is gebeurd (Afb. 307).

De grijze tot zwarte laag C. XI-A-61 dekt waarschijnlijk een daaronder gelegen (extractie)kuil 
af. Om de opbouw van de laag te bestuderen, is er een boorgrid uitgezet. Daaruit kon worden 
afgeleid dat deze kuil minimaal. 1,2 m diep uitgegraven was. Omdat het quasi onmogelijk 
is om een vulling van een extractiekuil die bestaat uit brokken geroerde moederbodem te 
onderscheiden van in situ substraat, is het niet uit te sluiten dat de kuil in realiteit nog dieper 
ging. 

Ondanks z’n grote oppervlak, heeft C. XI-A-61 slechts 5 scherven middeleeuws grijs aardewerk 
opgeleverd. Deze laten geen preciezere datering toe dan de volle middeleeuwen. 

Fig. 213. Materiaal uit C. XI-A-56, C. XI-A-57-CD-A, C. XI-A-58.
1, 2 & 4: kogelpotten in lokaal grijs aardewerk
3: kogelpot in handgevormd grijs aardewerk

Afb. 307. Zicht vanuit het zuiden op C. XI-A-61.
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7.5.2.5.3. S. XI-A-116
Structuur XI-A-116 bestaat uit volgende paalspoorcontexten: C. XI-A-116, C. XI-A-117 en C. XI-
A-118 (Fig. 193). De paalsporen vormen een rechte hoek met een onderlinge tussenafstand 
van 2,4 m. De oriëntatie van het gebouwtje is noordnoordwest- zuidzuidoost tot noord-zuid.

De paalsporen waren rond tot ovaal in grondvlak met een diameter van ongeveer 50 cm. 
De paalsporen C. XI-A-116 en C. XI-A-118 waren van uitzicht sterk gelijkend, daar waar C. 
XI-A-117 een volledig afwijkend voorkomen had. De eerstgenoemde paalsporen waren 
slechts oppervlakkig bewaard, met een blauwgrijze homogene vulling en een onregelmatig 
bewaarde bodem (Afb. 308. & Fig. 214). C. XI-A-117 was tot 30 cm diep bewaard en had 
een donkergrijs/zwart houtskoolrijke vulling. Omdat het vlak in noordwestelijke richting iets 
dieper afloopt, is het paalspoor dat waarschijnlijk op deze plaats heeft gestaan, niet meer 
bewaard gebleven.

Afb. 308. Overzichtsfoto van S. XI-A-116 na couperen.

Fig. 214. Coupes en grondplan van S. XI-A-116.



496496

Dit gebouwtje fungeerde waarschijnlijk als spieker of opslagplaats bij gebouw S. XI-A-135. 
Geen van de paalsporen heeft vondsten opgeleverd. De brokjes houtskool in de vulling 
waren niet voldoende voor een 14C-analyse.

7.5.2.5.4. Éénschepige gebouwplattegrond: S. XI-A-135
Structuur S. XI-A-135 is samengesteld uit de volgende paalspoorcontexten: C. XI-A-135, C. 
XI-A-136, C. XI-A-137, C. XI-A-138, C. XI-A-139 en C. XI-A-140. De sporen vormen een zespalig 
gebouw met een westzuidwest-oostnoordoost tot west-oost oriëntatie. De lange zijde meet 
8 m bij een korte zijde van 3,8 m. Doordat het middelste paalspoor in de zuidelijke palenrij 
iets uit de rij staat, is de tussenafstand van de middelste palen met 4,2 m iets breder. De 
palen vormen een gebouw met een grondoppervlakte van 32 m². De paalsporen hebben 
een komvormige tot afgerond rechthoekige doorsnede. De zuidelijke palenrij is beduidend 
dieper gefundeerd (26-30 cm) dan de noordelijke (19-24 cm diep). Het gebouw is bijna op het 
hoogste punt van het terrein opgetrokken. De polygoonstructuur in de bodem illustreert dat 
deze plaats waarschijnlijk steeds een drogere plaats is geweest in een nat landschap (Afb. 
309 & Fig. 215).

Het vondstenmateriaal uit deze structuur bestaat uit zes scherven middeleeuws grijs 
aardewerk en één scherf Romeinse Noord-Franse kruikwaar. De Romeinse scherf is als 
residueel te beschouwen. Het middeleeuws materiaal laat omwille van zijn gebrek aan 
diagnostische eigenschappen geen verdere datering toe.

Afb. 309. S. XI-A-135 na couperen.
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Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op niet-gedetermineerd houtskool afkomstig uit twee 
van de paalsporen (Fig. 216). Houtskool uit paalspoor C. XI-A-135 kon met 94,2% zekerheid 
gedateerd worden tussen 860 en 1000.512 De datering uit paalspoor C. XI-A-140 leunt hier 
dichtbij aan. Met een waarschijnlijkheid van 95,4% kan dit niet-gedetermineerd stuk houtskool 
gedateerd worden tussen 770 en 970.513 De dateringen kunnen gebruikt worden om een 
combinatiedatering te maken. Deze dateert tussen 777 cal AD (2σ) 974 cal AD, waarbij de 
grootste waarschijnlijkheid (84,4%) tussen 860 cal AD- 974 cal AD ligt (Fig. 217).514

512 RICH-22966: 1119±28 BP: 2σ 770 AD (1,2%) 790 AD; 860 AD (94,2%) 1000 AD
513 RICH-22958: 1168±29 BP
514 Combine 1143±21 BP; X2-Test: df = 1 T=1,5 (5% 3,8)

Fig. 215. Coupes en grondplan van S. XI-A-135.
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Het gebouw heeft sterke overeenkomsten met gebouw S. I-A-193.515 Zowel in oppervlakte, 
palenzetting als oriëntatie zijn er sterke gelijkenissen. Verder correspondeert het in 
oppervlakte en oriëntatie ook met S. XI-A-13. Er is enkel een verschil in het aantal palen dat 
gebruikt is in de wand om tot eenzelfde oppervlakte te komen. Aangezien de dateringen 
van S. I-A-193 en S. XI-A-13  ook sterk aansluiten bij de datering van S. XI-A-135, kan worden 
aangenomen dat deze waarschijnlijk min of meer gelijktijdig moeten in gebruik zijn geweest.

Eénschepige gebouwen uit de middeleeuwen zijn tot dusver slecht gekend. De interpretatie 
van deze structuren is bovendien vaak een discussiepunt: gaat het bij deze gebouwen om 
bijgebouwen, of kunnen deze ook als hoofdgebouwen hebben gediend. Bovendien kan de 
grootte van de structuren sterk verschillen. De exemplaren van Ronse Pont West zijn vrij klein 
in vergelijking met deze uit Lede516 of Wielsbeke.517

Structuur S. XI-A-135 heeft wel veel overeenkomsten met de éénschepige plattegrond die 
gevonden is op Evergem-Molenhoek.518 Bij zowel deze plattegrond als bij S. XI-A-135 is er een 

515 Cf. 7.5.2.2
516 Clement et al. 2020
517 Hoorne 2006: 151
518 Schynkel, Urmel 2009b: 49

Fig. 216. Multiplot van de dateringen op gebouw S. XI-A-135.

Fig. 217. Singleplot van de gecombineerde datering op S. XI-A-135.
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tussenafstand van 3,5 m tussen de verschillende wandpalen. Het grootste verschil met de 
plattegrond uit Evergem, is dat die op de korte zijde telkens centraal een zware nokstaander 
heeft staan. Gezien de relatief goede bewaring van de wandpalen van S. XI-A-135, lijkt het 
eerder onwaarschijnlijk dat juist deze in principe dieper uitgegraven palen niet bewaard 
zouden zijn.

Het is niet duidelijk of gebouw S. XI-A-135 kan aanzien worden als woning (hoofdgebouw) 
of het veeleer als bijgebouw voor opslag van goederen of stal voor vee. Gezien de relatieve 
bewaringsgraad van de geregistreerde paalkuilen, is het aannemelijk dat alle dragende 
structuurelementen bewaard zijn gebleven. De beperkte oppervlakte van de plattegrond 
wijst eerder op een bijgebouw dan op een hoofdgebouw.
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7.5.2.5.5. Kuilen rond extractiekuilen: C. XI-A-142, C. XI-A-143, C. XI-A-144, C. XI-A-145, C. XI-A-146, C. XI-A-148, C. 
XI-A-150, C. XI-A-152, C. XI-A-155, C. XI-A-170, C. XI-A-171 & C. XI-C-6

De kuilen liggen rond een zone die doorsneden wordt door diverse extractiekuilen (Fig. 193). 
De kuilen liggen rond gebouw S. XI-A-135 en horen samen met de bewoningsfase van deze 
plaats. De vulling van alle kuilen lijkt sterk op elkaar met veel houtskoolspikkels en brokken 
verbrande leem. 

Deze kenmerkende vulling komt ook terug in C. XI-A-124. Dit is de laag die de zuidelijk 
gelegen extractiekuilen afdekt (Afb. 310 & Fig. 346).

C. XI-A-142 is in grondvlak onregelmatig en hartvormig met een doorsnede van ongeveer 2,5 
m. In doorsnede is te zien dat het spoor een zwakke lensbodem heeft (Afb. 311). 

Het spoor ging maximaal 30 cm onder 
het afgegraven vlak. De vulling bestaat 
uit een donkerbruine zandleem met 
brokken verbrande leem en houtskool. 
Op de bodem van de kuil ligt er een 
houtskoollens. De kuil ligt samen met 
C. XI-A-143 en C. XI-A-155 op de rand 
van de extractiekuilen. Context C. XI-
A-142 bevat 41 middeleeuwse grijze 
scherven en één stuk natuursteen. De 
10 scherven van een kogelpot duiden 
op een datering tussen 900 en 1100 
(Fig. 218).

Afb. 310. Cluster kuilen na het afgraven, met aanduiding van de verschillende contexten.

Fig. 218. Multiplot van de dateringen op gebouw S. XI-A-135.



502502

C. XI-A-143 is een ovale kuil met een lengtedoorsnede van 2,2 m. De kuil oversneed op het 
grondvlak C. I-A-144. De doorsnede toont een komvormige doorsnede die tot 60 cm onder 
het afgegraven vlak was bewaard (Afb. 312).

De onderste laag bestaat uit een lichtgrijze zandlemige vulling met houtskoolbrokken, grote 
brokken verbrande leem en fragmenten natuursteen. De bovenste vulling bestaat uit een 
donkergrijs pakket met veel spikkels en brokken houtskool. Ook in deze vulling zitten veel 
brokken verbrande leem. Hoogstwaarschijnlijk is dit een afvalkuil waarvan het organisch 
materiaal, afgezien van wat fragmentarisch bot, niet meer bewaard is.

Het vondstenmateriaal van C. XI-A-143 bestaat uit 31 stukken aardewerk, enkele slecht 
bewaarde fragmenten bot, twee (mogelijke) vloertegelfragmenten en drie brokken 
natuursteen. Het aardewerk is overwegend lokaal vervaardigd middeleeuws grijs (28 stuks). 
Vijf fragmenten zijn afkomstig van een kogelpot (Fig. 219: 1-3). Het gaat steeds om eenvoudige 
types van kogelpotten met uitstaande rand en afgeronde top. Drie wandscherven zijn versierd 
met meerdere enkelvoudige vierkante radstempels (Fig. 219: 4). Het importaardewerk omvat 

Afb. 311. Coupe op spoor C. XI-A-142 coupe AB.

Afb. 312. Coupe op C. XI-A-143.
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twee fragmenten in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk en één kogelpotrand handgevormd 
aardewerk met donkere kern (Verhaeghe groep A) (Fig. 219: 5). De handgevormde rand met 
donkere kern behoort tot het type V1 en dateert in hoofdzaak in de eerste helft van de 11de 
eeuw. Hoewel het zowel vroeger als later ook geattesteerd is.519 De dataset voor dit type is 
vrij beperkt, waardoor vergaande chronologische conclusies op basis van deze rand niet 
mogelijk zijn. Mogelijk behoren er nog twee wandscherven tot het handgevormd aardewerk 
met donkere kern.

Op de overgang tussen laag 1 en 2 lag er een groot fragment Rijnlands roodbeschilderd 
aardewerk. Het betreft een bodem met uitgeknepen standring: een zgn. Wellenfuss (Fig. 
219: 6 & Afb. 313). Deze bodem is waarschijnlijk afkomstig van een tuitpot. Deze vorm hoort 
thuis in fase 3 en 4 (900-1050 n.Chr.), gedefinieerd door Markus Sanke.520 De datering 
van deze bodem sluit goed aan bij het handgevormd aardewerk met donkere kern en de 
radstempelversiering.

In de vulling van extractiekuil S. XI-C-5 zijn twee ronde kuilen gegraven: C. XI-C-6 en C. XI-
A-148.521 Spoor C. XI-A-148 was reeds op het eerste grondplan zichtbaar en ligt zo’n 2,5 m 
verwijderd van de noordelijke rand van de kuil. Het bijna volledig ronde spoor meet ongeveer 
1,3 m in diameter en heeft een komvormpig profiel dat ongeveer 60 cm onder het afgegraven 
vlak was bewaard (Afb. 544). De vulling van de kuil bestaat uit verschillende houtskoolrijke 
pakketten die worden doorsneden door sterielere opvullingen. In de kuil zijn 56 scherven 
middeleeuws handgevormd aardewerk gevonden. Door het ontbreken van randfragmenten 
is het niet mogelijk deze precies te gaan dateren. Qua baksel sluiten deze aan bij de beter 
gedateerde 10e eeuwse contexten die er net ten noorden van liggen. Het is dan ook meer 
dan waarschijnlijk dat dit spoor met deze bewoning samengaat.

De tweede kuil, C. XI-C-6 is pas op het derde grondplan herkent. Het spoor heeft een sterk 
onregelmatige vorm (0,82 m x 0,65 m), en is slechts oppervlakkig bewaard.

De kuil was slechts 14 cm onder het afgegraven vlak bewaard gebleven. De vulling van de 
kuil, lichtbruingrijze leem met houtskoolspikkels sluit ook aan bij de volmiddeleeuwse sporen 
ten noorden van de extractiekuil. In de kuil is er geen aardewerk teruggevonden, maar wel 36 

519 De Groote 2008: 331
520 Sanke 2002: 180-181
521 Cf. 7.8.4.19

Fig. 219. Materiaal uit C. XI-A-143.
1-3: kogelpotten in grijs lokaal aardewerk
4: wandscherven met verschillende rijen enkelvoudige vierkante radstempels
5: randfragment van een kogelpot in handgevormd aardewerk met donkere kern (Verhaeghe A)
6: bodemfragment van een tuitpot (?) in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk
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(fragmenten van) metaalslakken. Het gaat hier om zowel ovenwandfragmenten als stukken 
van metaalslakken. Er zijn verschillende fragmenten van plano-convexe smeedslakken in 
het ensemble gevonden. Er was geen enkel volledige slak bewaard gebleven. Tussen het 
slakmateriaal zat ook één fragment metaal dat waarschijnlijk niet verder kon gebruikt worden, 
en daarom mee met het afval in de kuil is gedumpt. Hoewel het onmogelijk is om op basis van 
deze vondsten een datering te geven, is het waarschijnlijk dat deze vondsten samen gaan 
met de 10de-eeuwse bewoning in de buurt.

Context C. XI-A-155 is een ronde kuil met een diameter van 2,3 m en een sterk houtskoolrijke 
vulling. De kuil ligt net ten noorden van extractiekuil C. XI-A-161, maar er kon tussen beide 
contexten geen oversnijding worden vastgesteld. De vulling van C. XI-A-155 bestaat uit 
verschillende lagen met veel grote brokken houtskool en verbrande leem. De kuil heeft een 
getrapte lensbodem en is ongeveer 70 cm onder het afgegraven vlak uitgegraven. Aan de 
westelijke kant van de coupe oversnijdt het spoor C. XI-A-144 (Afb. 314). 

Afb. 313. Coupe EF op kuil C. XI-A-148.

Afb. 314. Coupe op C. XI-A-155.
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Het vondstenmateriaal van C. XI-A-155 bestaat naast vijf fragmenten natuursteen en een 
fragment van een vloertegel, uit 138 scherven. Het merendeel van het materiaal is handgevormd 
(117 stukken). De randen (13 stukken) zijn allemaal afkomstig van hetzelfde type kogelpot (type 
L1E522 Fig. 220: 1-2). Sommige wandscherven zijn versierd met enkelvoudige radstempel (fijne 
driehoekjes) of noppenversiering (Fig. 220: 4). Het handgevormd materiaal is aan de rand 
en op de wandscherven duidelijk bijgesneden. Bij 11-RON-PW-2987 is duidelijk te zien dat 
de rand apart van het lichaam is gemaakt en er nadien is opgeplakt. Een groot aantal van de 
scherven is zwaar verbrand. Naast het handgevormd aardewerk zijn er 21 scherven lokaal 
vervaardigd. Bij deze scherven is niet te zien of ze handgevormd, nagedraaid of gedraaid 
zijn. Van deze scherven zijn er zes afkomstig van een kogelpot. Er zijn verschillende types 
kogelpotten vertegenwoordigd uit de typologie van De Groote: L1C (Fig. 220: 3), L1 (Fig. 220: 
5) en L1E (Fig. 220: 6).

Op verschillende scherven was er nog voedselresidu aanwezig. Na analyse bleek dat dit kon 
gebruikt worden voor een ouderdomsbepaling (Fig. 221). Dit leverde een datering op tussen 
890 cal AD (2σ) 1013 cal AD.523 Een controledatering op houtskool uit dezelfde context gaf een 
datering tussen 900 cal AD (2σ) 1024 cal AD.524 De resultaten kunnen gecombineerd worden 
in een combinatiedatering tussen 898 cal AD (2σ) 1017 cal AD (Fig. 222).525

522 De Groote 2008: 197
523 RICH-25907.1.1: 1095±28 BP: datering op voedselresidu
524 RICH-25619.1.2: 1058±27 BP: datering op houtskool
525 Combine RICH-25907.1.1 & RICH-25619.1.2.: 1076±20 (X2-Test: df=1 T=0,9 (5% 3,8)

Fig. 220. Materiaal uit context C. XI-A-55.
1-2: handgevormde kogelpotten type L1E
3-5-6: kogelpotten in lokaal grijs 
4: handgevormde wandscherf met enkelvoudige rij driehoekige radstempels
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Op basis van de randen van de kogelpotten en de 14C-dateringen is de kuil in de 10de -begin 
11de eeuw te situeren.

MATERIAAL UIT C. XI-A-155 AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot 6

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 15

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / kogelpot 13

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / niet gedetermineerd 104

Totaal 138

Bouwmateriaal / Vloertegel 1

Natuursteen / Niet gedetermineerd 5

Context C. XI-A-155 oversnijdt greppel C. XI-A-126, die een sterk gelijkende vulling heeft. 
Daardoor was het moeilijk een aflijning te maken op het grondvlak. De coupe op greppel C. 
XI-A-126 toont een licht komvormige greppel met een grijs houtskoolrijke vulling (Afb. 315). 
De functie van deze greppel is gezien de korte bewaarde afstand niet duidelijk. Context C. 
XI-A-126 bevatte 9 stukken reducerend gebakken lokaal vervaardigd aardewerk. 

Fig. 221. Multiplot van de dateringen op C. XI-A-155.

Fig. 222. Combinatiedatering op context XI-A-155
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Rond deze grotere kuilen liggen nog enkele kleinere kuilen zoals C. XI-A-146 en C. XI-A-150. 
Deze sporen liggen aan de noordelijke rand van extractiekuil C. XI-A-161. Context C. XI-A-150 
ligt zelfs bovenop deze kuil (Afb. 316). 

Context C. XI-A-150 kan met zijn groot aantal brokken verbrande leem en houtskoolrijke 
vulling als kleinere versie van kuil C. XI-A-155 worden gezien. De kuil heeft waarschijnlijk 
dienst gedaan als afvalkuil.

Afb. 315. Coupe op C. XI-A-126.

Afb. 316. Coupe op C. XI-A-150.
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Context C. XI-A-150 bevat verschillende 
fragmenten (slecht bewaard) bot en 12 stukken 
aardewerk. Van dit lokaal vervaardigd grijs 
aardewerk waren drie stukken afkomstig van 
een kogelpot type L1 (Fig. 223).526 Net zoals bij 
C. XI-A-155 is te zien dat de rand apart van het 
lichaam is vervaardigd en er nadien opgeplakt 
is. De datering van de context sluit goed aan 
bij de 10de-begin 11de-eeuwse datering van de 
omliggende kuilen.

Ten oosten van de woonzone liggen C. XI-A-170 en C. XI-A-171. Dit zijn langwerpige kuilen 
met afgeronde hoeken die vlak naast elkaar zijn gegraven. De sporen zijn maximaal 2,3 m in 
doorsnede (Afb. 317).

Context C. XI-A-170 is op het diepste punt 40 cm diep onder het afgegraven vlak bewaard. In 
doorsnede heeft de kuil een revolvertas-achtige doorsnede. De vulling van het spoor is bleek 
tot licht bruinig grijs met amper inclusies. Kuil C. XI-A-171 heeft onderaan dezelfde lichtgrijze 
tot bruine vulling, maar met veel houtskoolfragmenten. Tussen de onderste en de bovenste 
donkerbruin/grijze houtskoolrijke lagen ligt een pakket verbrande leem. Het spoor is dieper 
uitgegraven dan C. XI-A-171 (+50 cm) en heeft een onregelmatige bodem.

Context C. XI-A-170 bevat 7 fragmenten aardewerk, 
een fragment van een maalsteen en een niet nader 
te bepalen stuk natuursteen. De scherven zijn allen 
lokaal vervaardigde grijze wandscherven. Context 
C. XI-A-171 leverde negen scherven middeleeuws 
aardewerk op. Er waren zes duidelijk handgevormde 
scherven en drie lokaal vervaardigde scherven. De 
twee randfragmenten plaatsen deze context in de 
10de en 11de eeuw: type L1D (Fig. 224: 1) en type L1C 
(Fig. 224: 2).

7.5.2.5.6. Conclusie
De bewoning rond de extractiekuilen bestaat uit verschillende afvalkuilen, 
gebouwplattegronden, en waterkuilen. Grote drieschepige woongebouwen ontbreken 
uit deze periode, maar toch is het waarschijnlijk dat deze zone bewoond is geweest. De 
gebouwplattegronden S. XI-A-13 en S. XI-A-135 zijn waarschijnlijk gezien hun beperkte 
oppervlaktes, eerder als bijgebouwen te interpreteren. Deze twee structuren komen zowel  

526 De Groote 2008: 113

Fig. 223. Materiaal uit C. XI-A-150. 
Kogelpot in lokaal grijs aardewerk.

Afb. 317. Coupe op C. XI-A-170 & C. XI-A-171.

Fig. 224. Materiaal uit C. XI-A-171. 
1 – 2. handgevormde kogelpotten
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qua oppervlakte, oriëntatie, palenzetting als qua datering sterk overeen. In totaal zijn er op 
deze structuren vier 14C-dateringen uitgevoerd (Fig. 225).

De dateringen clusteren allemaal aan het begin van de volle middeleeuwen. Er is een 
combinatiedatering gemaakt voor de vier dateringen. Deze combinatie geeft een datering 
tussen 886 cal AD (2σ) 972 cal AD (Fig. 226). Deze datering sluit goed aan bij het 
schervenmateriaal dat uit de afvalkuilen errond is gevonden.

Verschillende paalkuilen en afvalkuilen hebben vrij veel (verbrand) aardewerk opgeleverd. 
Het materiaal uit deze sporen bestaat in hoofdzaak uit (nagedraaid) handgevormd aardewerk, 
aangevuld met (weinig) importen van Rijnlands roodbeschilderd aardewerk en handgevormd 
aardewerk met donkere kern (Verhaeghe A). Sporadisch komt er op verschillende scherven 
radstempelversiering voor. Dit materiaal duidt op een occupatie in de 10de tot het begin van 
de 11de eeuw. 

Fig. 225. Multiplot van de dateringen op S. XI-A-13 en S. XI-A-135.

Fig. 226. Singleplot van gecombineerde dateringen van S. XI-A-13 en S. XI-A-135
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Door hun positie rond het gebouw is het logisch dat ze gelijktijdig zijn met de plattegronden 
S. XI-A-13 en S. XI-A-135. 

Door de datering van deze plattegronden te koppelen aan het materiaal, kan de datering van 
de nederzetting verfijnd worden tot de 10de eeuw. De combinatiedatering van de 14C-stalen 
loopt tot 972 cal AD, het Rijnlandsrood beschilderd aardewerk is gedateerd tussen 900 en 
1050.527

7.5.2.6. Conclusie en synthese 10e eeuwse bewoning.
De opgraving heeft twee duidelijke clusters met sporen uit de 10de eeuw opgeleverd. Buiten 
deze clusters zijn er geen sporen uit de 10de eeuw teruggevonden. De noordelijke cluster 
bestaat uit een drieschepige gebouwplattegrond (S. I-A-243), een palencluster, en een palenrij, 
die allen omgeven worden door een D-vormige afbakende gracht (C. I-A-190). De gebouwen 
behoren tot één bewoningsfase. Vermoedelijk is de woonst slechts één generatie in gebruik 
geweest. Enkele tientallen meter ten zuiden van deze enclosure ligt een houtskoolrijke kuil 
met metaalslakken (C. I-A-263). Deze kuil bevat de restanten van metaalbewerking.

De gracht van deze enclosure oversnijdt een éénschepig gebouw (S. I-A-193). Dit gebouw 
is gedateerd tussen 770 en 980 n.Chr. Mogelijk is dit gebouw een voorloper, een pionier- 
woning op de site. Dit gebouw heeft dezelfde lay-out en oriëntatie als een gebouw uit de 
zuidelijke cluster (S. XI-A-135).

Ongeveer 230 m ten zuiden van deze bewoningscluster ligt een 2de zone met bewoningssporen 
uit de 10de eeuw. Het gaat om talrijke bewoningsporen die net ten noorden van enkele 
grote ontginningskuilen liggen. De bewoningssporen omvatten verschillende afvalkuilen, 
waterkuilen en twee éénschepige gebouwtjes. Het zespalige gebouw (S. XI-A-135) is zowel 
qua lay-out en oriëntatie volledig hetzelfde als het éénschepige gebouw in de noordelijke 
cluster (S. I-A-193). De ontginningskuilen zijn waarschijnlijk gegraven in de Romeinse periode, 
maar door het ontbreken van goed dateerbaar materiaal is dit moeilijk met zekerheid te 
stellen. Waarschijnlijk zijn er twee contexten wel in de middeleeuwen te situeren (S. XI-A-175 
& S. XI-A-71). De vulling van deze kuilen bestond uit brokken geroerd bodemmateriaal die 
niet geschikt was voor de beoogde artisanale doeleinden. Bovenop de vulling van geroerd 
bodemmateriaal lag bij alle kuilen een donkergrijs humeuze stabiliatiehorizont. Deze laag 
toont aan dat de zone na de extractie als een natte plek in het landschap is achter gebleven. 
Het merendeel van de stabilisatiehorizonten van de extractiekuilen bevat aardewerk uit de 
10de-begin 11de eeuw. Dit is het nederzettingsafval van de bewoningssite die er net naast lag.

Er zijn in totaal 12 14C-dateringen uitgevoerd op contexten uit de 10de eeuw.528 Daarvan is er 
één die duidelijk te oud is, en één die te jong uitvalt.

De overige 10 dateringen zijn gebruikt voor een combinatiedatering. Deze gaf een te hoge 
T-waarde, waardoor ze statistisch gezien onbetrouwbaar is. De datering op de kuil met het 
smidseafval valt iets ouder uit dan de overige dateringen, mogelijk is dit te wijten aan een 
ouder fragment houtskool. Dit zorgt ervoor dat de T-waarde net te hoog uitvalt.529 Zonder 
RICH-22253 uit S. I-A-263 kan er wel een betrouwbare datering voor de bewoning worden 
berekend. De gecombineerde datering geeft bij 95,4% zekerheid een datering tussen 892 – 
973 cal AD (Fig. 228).530 In combinatie met het aardewerk is een datering van de bewoning in 
de 1ste helft van de 10de eeuw te situeren.

Op basis van de beperkte omvang van de sporen zal de bewoning eerder kleinschalig en 

527 Cf. datering en samenstelling met context II-A-80 te Erembodegem Zuid IV: Verbrugge et al. 2013b: 69.
528 De dateringen op de paalsporen C. XI-A-176 en C. XI-A-157 zijn niet in deze lijst opgenomen aangezien deze lijst enkel de nederzettingssporen 
bundelt.
529 Combine 1124±10 BP: X-Test fails at 5% - X2-Test: df=9 T=16.974(5% 16.9)
530 Combine 1117±10 BP: X2-Test: df= 8 T= 11,9 (5%15.5)
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kortstondig zijn geweest. Rond de enclosure zijn er bijna geen artefacten en afvalkuilen 
teruggevonden. In zone XI is het meeste afval teruggevonden in de nazakken van de 
extractiekuilen. Deze plekken waren door de inklinking van de kuilen steeds nat en quasi 
ontoegankelijk. De zone moet bijgevolg bijna onbegaanbaar zijn geweest voor de toenmalige 
bewoners, en daardoor dan net weer geschikt voor het dumpen van nederzettingsafval. Uit 
de analyse van de pollen van de extractiekuilen bleek dat hoewel de bewoning in de 10de 
eeuw beperkt was op de site, ze wel een grote impact moet hebben gehad op het omliggende 
landschap. Na een periode van herbebossing in de laat-Romeinse – vroegmiddeleeuwse 
periode, start men in de 10de eeuw onmiddellijk met het kappen van alle bomen om de plek 
om te vormen tot akkerland.

Fig. 227. Multiplot van de dateringen van de 10de-eeuwse contexten.

Fig. 228. Singleplot van combine datering van 10de-eeuwse contexten zonder S. I-A-263.



512512



513

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

7.5.3. 12e -eeuwse erven
7.5.3.1. Inleiding

De gestructureerde opdeling van de gronden in afzonderlijke percelen neemt zijn aanvang 
aan het begin van de 12de eeuw. Hoewel er verspreidt over het hele opgravingsareaal 12de 
-eeuws aardewerk voorkomt, clusteren de echte bewoningssporen zich op één plaats aan de 
Oude Pontstraat (Fig. 229).

De 12e-eeuwse occupatie bestaat uit een rechthoekig perceel met binnenin een woongebouw 
en een poel. De bewoning situeert zich langs de huidige Oude Pontstraat en Pontstraat. 
Waarschijnlijk hebben deze straten ook hun oorsprong in deze periode. Meer naar het 
midden van de kouter, en dus weg van de (Oude)Pontstraat/Malaise komen er geen sporen 
uit de 12de eeuw meer voor.

7.5.3.2. Een 12e -eeuws erf: S. I-A-360, S. I-A-1455, C. I-A-1439, C. I-B-270, C. I-B-271
7.5.3.2.1. Erfafbakening: S. I-A-360

Het erf bestaat uit volgende structuren: een erfafbakening S. I-A-360, een gebouw S. I-A-1455 
en een poel, samengesteld uit de contexten C. I-A-1439, C. I-B-270 en C. I-B-271 (Fig. 229).

Niet alle contexten behoren tot dezelfde fase: er kan een duidelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen de eerste fase die bestaat uit de gebouwplattegrond met een rechthoekig 
enclosure, en een tweede fase waarbij de ovale poel centraal staat. Bij de recentere fase is 
de rechthoekige perceelsindeling ten dele hernomen, en ten dele vernieuwd (Fig. 230).

De afbakende gracht bestaat uit 5 contexten: C. I-A-360, C. I-A-1431, C. I-A-1480, C. I-A-
1488, C. I-A-1563-CD-2, C. I-A-1563-FG-2. De meest noordelijke greppel is samengesteld uit 
verschillende contexten: C. I-A-360, C. I-A-1480 en C. I-A-1488 (Fig. 229). De coupes op deze 
greppels tonen dat er twee fases zijn geweest, maar door de sterk gelijkende vulling van de 
greppels is het niet mogelijk om na te gaan welke greppel bij welke fase hoort (Fig. 231: 1, 
Afb. 318).

Afb. 318. Afb. 318: Foto van C. I-A-360 (coupe AB op spoor I-A-1061).
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Fig. 229. Plan met aanduiding van de 12de-eeuwse bewoning met 
aanduiding van de contexten.
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Fig. 230. Plan met aanduiding van de twee fasen van de bewoning.
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Greppel C. I-A-1480 loopt in het verlengde van C. I-A-360, maar heeft omwille van de 
oversnijding met de andere greppel een ander contextnummer gekregen. Maar in wezen 
gaat het om dezelfde greppel. Op deze greppel sluit een andere brede gracht met eenzelfde 
vulling aan. Deze gracht, C. I-A-1488, valt uiteen in twee verschillende contexten: C. I-A-1563-
CD-2 en C. I-A-1563-FG-2 (Afb. 319).

Fig. 231. Tekening van C. I-A-360 en coupe AB op I-A-1582.
1: tekening van C. I-A-360 (coupe AB op spoor I-A-1061)
2: tekening coupe AB op I-A-1582 (C. I-A-1488)

Afb. 319. I-A-1488 GPL B.
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Bij het verdiepen naar GPLB bleek duidelijk dat de gebogen gracht C. I-A-1488 in feite bestaat 
uit twee afzonderlijke grachten die hetzelfde verloop hebben en bovendien ook in elkaar 
over lijken te lopen. De greppels behoren tot hetzelfde systeem, wat ook door het gevonden 
aardewerk bevestigd werd. Door de homogene vulling van zowel de greppels C. I-A-1563-
CD-2 en C. I-A-1563-FG-2 als de greppels C. I-A-360 en C. I-A-1480 was het niet mogelijk een 
oversnijding tussen deze verschillende contexten te maken.

Aan de westelijke zijde maakte greppel C. I-A-360 een hoek van 90° naar het zuiden. De 
greppel kon nog zo’n 12 m worden gevolgd om vervolgens oversneden te worden door 
recentere greppels. De oversnijding tussen dit greppelsysteem S. I-A-360 en de 10de-
eeuwse enclosure C. I-A-190 was op het terrein moeilijk vast te stellen, maar op basis van het 
vondstenmateriaal is de onderlinge chronologie wel duidelijk.

De zuidelijke greppel van de enclosure S. I-A-360 wordt gevormd door context C. I-A-1431. 
In grondvlak leek deze greppel oversneden te worden door C. I-A-1430, echter blijkt uit de 
coupes en vooral uit het verzamelde materiaal, het omgekeerde. De greppels C. I-A-1430 en 
C. I-A-1431 hebben hetzelfde verloop, waarbij C. I-A-1430 als voorganger van C. I-A-1431 moet 
worden gezien. Bij deze twee greppels is het opvallend dat de postmiddeleeuwse gracht C. 
I-A-365 én het hedendaagse kadaster over een afstand van zo’n 70 m op dezelfde plaats 
lopen als deze greppels!

Parallel met C. I-A-1430/1431, maar gelegen aan de zuidelijke kant van de recentere 
perceelsgreppel C. I-A-365, ligt de greppel C. I-A-367. Het onderscheidt tussen C. I-A-367 
en gracht C. I-A-365 was op het terrein diffuus door de sterke verbruining van de recente 
perceelsgracht. Over een afstand van 60 m kon een aparte greppel/gracht afgelijnd worden. 
De precieze aflijning aan de westkant van het spoor was door de terreingesteldheid moeilijk 
zichtbaar (verbruining, dieper afgegraven, wateroverlast). Waarschijnlijk heeft C. I-A-367 
hetzelfde traject gevolgd als de greppels van S. I-A-360, maar is het nadien ook vergraven 
door de recentere perceelsgracht die op dezelfde plaats is gelegd.

De greppels C. I-A-396, C. I-A-377 en C. I-A-158 lopen over een afstand van 20 m parallel 
met elkaar, maar hebben elk een aparte datering.531 Enkel tussen C. I-A-396 en C. I-A-377 is 
een oversnijding vastgesteld. Deze oversnijding wordt ook ondersteund door de datering 
van het materiaal. Context C. I-A-377 is de oudste gracht en waarschijnlijk ook tot de 12de-
eeuwse occupatie te rekenen. Immers loopt deze gracht recht naar het greppelsysteem 
S. I-A-360. Mogelijk is dit het laatst bewaarde restant van een perceel waarvan de overige 
afbakeningen niet bewaard zijn gebleven.  Het tracé van C. I-A-377 is in recentere periodes 
behouden voor de inrichting van het landschap, net zoals dat ook bij de grachten C. I-A-365 
(postmiddeleeuws) en C. I-A-367/C. I-A-1430/1431 (12de-eeuws) het geval was. 

Tijdens het terreinonderzoek is vastgesteld dat het greppelsysteem S. I-A-360 uit twee fasen 
bestond. De studie van het materiaal toont aan dat de beide fasen zeer gelijklopend zijn en 
dat ze op basis van het materiaal niet uit elkaar te halen zijn. Het greppelsysteem S. I-A-360 
is te dateren in de 1ste helft van de 12de eeuw, maar waarschijnlijk is dit systeem reeds in de 
loop van de 11de eeuw geconstrueerd. Aan de zuidelijke kant van de enclosure loopt context 
C. I-A-1430 voor een groot deel parallel met S. I-A-360. Deze context bevat eenduidig ouder 
materiaal, wat een aanwijzing kan zijn voor een voorganger van het perceel.

Het vondstenmateriaal van greppelsysteem S. I-A-360 bestaat uit metaalslakken, bot, 
bouwmateriaal, metaal en aardewerk. Het materiaal wordt per afzonderlijke context 
besproken.

531 Ook greppel C. I-A-372 loopt schijnbaar parallel met deze greppels, maar wordt hier omwille van zijn veronderstelde ijzertijddatering buiten 
de bespreking gehouden. Omwille van hun verschillende datering zijn deze greppels niet op het interpretatief plan weergegeven. Zie het 
allesporenplan in hoofdstuk 11.3.
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Het aardewerkensemble van S. I-A-360 omvat 340 scherven, waarvan het merendeel 
middeleeuws grijs lokaal vervaardigd aardewerk is. Het grootste deel van de scherven waren 
wandscherven: 225 in ‘lokaal grijs’ en 66 duidelijk gedraaide scherven. De geïdentificeerde 
randen waren allen afkomstig van kogelpotten. 

Het ensemble van C. I-A-360 bestond uit 85 scherven aardewerk en vertegenwoordigde 
verschilde types van kogelpotten : type L1 (Fig. 232: 2), type L6 (Fig. 232: 4-5), type L4(A) 
(Fig. 232: 6). De overige randen (Fig. 232: 1 & 3) zijn niet in de uitgewerkte typologische 
onderverdeling van Koen De Groote onder te brengen. Naast het grijs aardewerk (73 scherven 
lokaal grijs) bestond het ensemble uit één scherf rood gedraaid (intrusief) en  10 scherven 
grijs lokaal roodbeschilderd aardewerk (Fig. 232:  7 & 8). Dit aardewerk is een lokale variant/
imitatie van het Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. Dit aardewerk komt op in de 10de 
eeuw en verdwijnt bijna volledig na het midden van de 12de eeuw.532

532 De Groote 2008: 106

Fig. 232. Materiaal uit C. I-A-360. 1-6: Kogelpotten in lokaal grijs aardewerk
7: scherven lokaal roodbeschilderd aardewerk
8: doorsnede van een scherf lokaal roodbeschilderd aardewerk
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Context C. I-A-1480 bevat één scherf van een kogelpot in lokaal grijs aardewerk van het type 
L7A (11-RON-PW-3116). Deze rand heeft een dominante piek in de eerste helft van de 12de 
eeuw en komt in de regio rond Oudenaarde, zowel vroeger als later, slechts in zeer beperkte 
mate voor. De pot heeft een enkelvoudige radstempel van vierkantjes op de schouder. 
Doorgaans wordt aangenomen dat deze versiering verdwijnt na de 11de eeuw. Dat net deze 
typisch 12de-eeuwse rand deze versiering bezit, kan betekenen dat in sommige gevallen de 
radstempelversiering tot in de 12de eeuw werd gebruikt (Fig. 233).533

Het materiaal in context C. I-A-1488 omvat 140 scherven en is op te delen in gedraaid 
aardewerk (66 scherven) en lokaal grijs aardewerk (70 scherven). Daarnaast zitten er nog 
één handvormde scherf en drie niet te determineren scherven in het ensemble. Het lokaal 
grijs aardewerk omvat kogelpotten van de types L1 (Fig. 234: 2), L1A (Fig. 234: 4), L3 (Fig. 234: 
3). Eén van de kogelpotten had nog vage radstempelversiering. Binnen het grijs gedraaid 
aardewerk zijn er zowel kogelpotten van zeer eenvoudige types zoals L1 (Fig. 234: 1), als 
kogelpotten met meer geëlaboreerde randen zoals van de manchetrand van het type L38A 
(Fig. 234: 6) te onderscheiden. Eén van de randen van de gedraaide kogelpotten was versierd 
met draperiedecor, een versiering die zeer frequent voorkomt in de 12de eeuw (Fig. 234: 8).534 
Binnen grijs lokaal gedraaid zijn er twee kogelpotten met een manchetrand (Fig. 234: 6). Bij 
het lokaal grijs is er een scherf met ingekraste versiering, een zgn. Kerbschnitt-versiering (Fig. 
234: 9). Een van de meest kenmerkende versieringsmotieven van deze versieringswijze is 
het ‘dennenboommotief’, die ook op deze scherf is toegepast. Doorgaans worden zowel de 
versieringswijze als het motief (dennenboom) geassocieerd met de symboliek van vuur en 
haardplaats.535 Door de kleine afmeting van de scherf is het niet mogelijk te achterhalen van 
welke vorm deze scherf afkomstig is, mogelijk is het afkomstig van een vuurklok.

533 De Groote 2008: 206
534 De Groote 2008: 210
535 De Groote 2008: 143

Fig. 233. Materiaal uit C. I-A-1480.
Kogelpot in lokaal grijs aardewerk met vierkante radstempels op de schouder
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Context C. I-A-1563-CD-2 bevat in totaal 22 scherven aardewerk, waaronder verschillende 
randfragmenten van een kogelpot type L27A (Fig. 235). Dit randtype heeft zowel in de 12de 
als in het midden van de 13de eeuw een piek in de dataset536, maar deze splitsing heeft 
waarschijnlijk te maken met de stand van het onderzoek.

Het materiaal uit C. I-A-1563-FG-2 bestaat uit 17 scherven aardewerk. Er zijn vier gedraaide 
scherven, en 13 lokaal grijze scherven. Deze geven geen extra chronologische informatie 
over de context.

536 De Groote 2008: 198

Fig. 234. Materiaal uit C. I-A-1488.
1, 5, 6: kogelpotten in grijs gedraaid aardewerk
8: grijs gedraaide kogelpot met draperiedecor
2-4: kogelpotten in lokaal grijs aardewerk
7: pan in grijs gedraaid aardewerk
9: scherf met Kerbschnitt versiering

Fig. 235. Materiaal uit C. I-A-1563-CD-2.
Kogelpot in grijs gedraaid aardewerk
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Het materiaal uit C. I-A-1431 bestaat 
uit 76 scherven, en omvat onder 
meer kogelpotten en een pan. De 
kogelpotten zijn van een eenvoudige 
type L1 –L1A dat eigenlijk gedurende 
de hele volle middeleeuwen voorkomt 
(Fig. 236: 1-3 ).537 De panvorm (L83A; 
Fig. 236: 4) komt voor in de 12de-
13de eeuw.538 Daarnaast zitten er ook 
enkele oudere elementen in deze 
context, zoals een schouderfragment 
van een kogelpot met enkelvoudige 
radstempel op de schouder (Fig. 236: 
5). 

MATERIAAL VAN S. I-A-360 (ALLE CONTEXTEN) AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot 14

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 62

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / pan 4

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot 23

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 220

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / pan 1

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

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal roodbeschilderd / niet gedetermineerd 10

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Niet gedetermineerd 4

totaal 340

Bot / Dierlijk bot 9

Bouwmateriaal / Dakpan Romeins type tegula 1

Bouwmateriaal / Niet gedetermineerd 2

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/nagel 1

Metaal / Metaalslak 8

Metaal / Niet gedetermineerd 1

Silex / Werktuig / Pièce esquillée/splintered piece 1

537 De Groote 2008: 197
538 De Groote 2008: 248

Fig. 236. Materiaal uit C. I-A-1431.
1-3: Kogelpotranden in grijs gedraaid aardewerk
4: Pan in lokaal grijs aardewerk
5: Wandscherf met enkelvoudige radstempel op de schouder
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De greppel C. I-A-1430 bevat in totaal 83 scherven die een homogeen beeld geven. 
Verschillende oudere elementen plaatsen de context in de loop van de 11de eeuw.539 De scherf 
lokaal rood gedraaid is gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek en is waarschijnlijk toe 
te schrijven aan de recentere perceelsgracht C. I-A-365. Van de 82 grijze scherven is er geen 
enkele met zekerheid gedraaid. Het merendeel van de scherven (74 stuks) zijn wandscherven. 
De identificeerbare fragmenten zijn afkomstig van een tuitpot, kogelpot en een pan (type 
83B; Fig. 237: 4). De kogelpotten hebben eenvoudige randen van type L1 (Fig. 237: 1 & 3), 
en type L4 (Fig. 237: 2). Een op de hals afgebroken kogelpot heeft meerdere banden met 
enkelvoudige radstempelversiering op de schouder (Fig. 237: 5).

De greppel C. I-A-367 ligt net onder de recentere perceelsgracht I-A-365. In de vulling zitten 
40 scherven van dezelfde kogelpot met randtype L37 (Fig. 238). Deze vorm wordt in de 
12de eeuw-begin 13de eeuw gedateerd. Daarnaast bevatte de context 5 grijs gedraaide 
wandscherven, en 2 lokaal rode scherven. Het feit dat er 40 scherven, afkomstig van 
dezelfde kogelpot, in de vulling zitten, toont aan dat de oudere gracht nog (fragmentarisch) 
is bewaard onder de recente perceelsgracht. In de vulling van I-A-1596 zat een fragment van 

539 Datering door Dr. Koen De Groote (AOE)

Fig. 237. Materiaal uit C. I-A-1430.
1-3 lokaal grijs kogelpotten type L1
2 lokaal grijs kogelpotten type L4
4 lokaal grijs pan type B83
5 lokaal grijs kogelpot met radstempelversiering

Fig. 238. Materiaal uit C. I-A-367.
Kogelpot L 37 in grijs gedraaid aardewerk.
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een noppenbeker. Dit fragment kan waarschijnlijk als intrusief worden beschouwd.

De greppels C. I-A-158, C. I-A-377 en C. I-A-396 lopen deels parallel met elkaar. Toch geven 
deze een verschillende datering. C. I-A-158 bevat 12 scherven aardewerk. Zes daarvan 
dateren uit de metaaltijden en kunnen hier buiten beschouwing worden gelaten. Eén scherf 
in rood lokaal gedraaid is van een (pap)kom, die versierd is met slib en sgrafitto. Daarnaast 
zitten er nog 1 scherf steengoed met engobe/zoutglazuur, een grijs gedraaide scherf en drie 
lokaal grijze scherven in de vulling. De datering van de papkom en de steengoedscherf ligt 
tussen 1450 en 1550. Eenzelfde datering is ook op context C. I-A-379 van toepassing. Deze 
gracht ligt in het verlengde van C. I-A-158. Het materiaal uit context C. I-A-377 bevat voor 
het merendeel grijs handgevormd aardewerk. Van de 25 
aangetroffen scherven zijn er 21 handgevormd. Eén scherf 
is afkomstig van een kogelpot van het eenvoudige randtype 
L1A (Fig. 239). Deze gracht wordt aan het begin van de 12de 
eeuw gedateerd. De derde parallelle greppel is slechts op 
basis van één scherf gedateerd, waardoor er geen zekerheid 
is over het intrusieve of residuele karakter van de scherf. 
De scherf rood hoogversierd aardewerk dateert de greppel 
tussen het laatste kwart van de 12de en het begin van de 
14de eeuw.

S. I-A-360 is een rechthoekig erf dat duidelijk georiënteerd ligt op de huidige Oude Pontstraat. 
Er zijn op verschillende plaatsen in de omgrachting twee verschillende fases te onderscheiden. 
Het materiaal uit de omgrachting is vrij eenduidig te dateren in de 1ste helft van de 12de 
eeuw.540 Het voorkomen van de radstempelversiering op een typisch 12de-eeuwse rand wijst 
erop dat er een lokale doorleving van dit versieringspatroon is geweest tot in de 1ste helft van 
de 12de eeuw. In de vulling van de greppels van het erfsysteem zitten verschillende oudere 
scherven (handgevormd aardewerk, kogelpot met enkelvoudige radstempel) en aan de 
zuidelijke kant van het perceel loopt een greppel (C. I-A-1430) met duidelijk ouder materiaal 
parallel met dit greppelsysteem. Het materiaal uit deze greppel dateert duidelijk in de 11de 
eeuw. Het is onduidelijk of deze oudere greppel ook kan gekoppeld worden aan de twee 
fases die in het noorden van de erfstructuur te zien zijn.

540 Datering door Dr. Koen De Groote.

Fig. 239. Materiaal uit C. I-A-377.
Kogelpot type L1A in handgevormd 
aardewerk.



526526

Fig. 240. Coupes en grondplan van S. I-A-1455.
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7.5.3.2.2. S. I-A-1455: gebouwplattegrond
Het gebouw S. I-A-1455 is samengesteld uit 13 paalsporen: 
C. I-A-1455, C. I-A-1460, C. I-A-1463, C. I-A-1464, C. I-A-
1470, C. I-A-1473, C. I-A-1524, C. I-A-1527, C. I-A-1528, C. 
I-A-1537, C. I-A-1540, C. I-A-1544 en C. I-A-1585 (Fig. 240).

De sporen vormen geen duidelijke plattegrond in 
grondplan. Waardoor het moeilijk is om een reconstructie 
te maken van de plattegrond. Het uitzicht van de 
paalsporen van de structuur verschilt  vrij sterk van 
paalspoor tot paalspoor. 

Vijf paalsporen hebben hetzelfde uiterlijk: C. I-A-1460, C. 
I-A-1463, C. I-A-1464, C. I-A-1470 en C. I-A-1473 (Afb. 320, 
321, 322, 323, 324).

Deze paalsporen hebben allemaal een duidelijk 
aflijnbare, donkergrijze homogene paalspoorkern. De 
kern gaat zo’n 25-30 cm diep onder het afgegraven 
vlak en is zo’n 20-30 cm breed. Deze paalspoorkern 
wordt bij alle sporen omgeven door een rechthoekige 
paalspoorinsteek. 

Vier van deze paalsporen liggen op een duidelijke rij 
verdeeld over 2 palenkoppels. Het noordelijke koppel 
bestaat uit C. I-A-1473 en C. I-A-1470. De palen van 
het koppel liggen 1,6 m van elkaar verwijderd.541 De 
paalsporen liggen op dezelfde lijn als het zuidelijke 
palenkoppel C. I-A-1463 en C. I-A-1464. Dit palenkoppel 
ligt ongeveer 1,45 m van elkaar. De binnenste palen van 
de beide koppels creëren een open ruimte van zo’n 4,1 
m breed. 

Deze vier palen vormen de enige duidelijk aflijnbare 
palenrij binnen de plattegrond. Zo’n 2,2 m ten oosten 
van C. I-A-1464 ligt paalspoor C. I-A-1460. Dit paalspoor 
heeft hetzelfde uiterlijk als de voornoemde palenrij, met 
een vrij vierkante paalspoorinsteek en een donkergrijze 
paalspoorkern. Paalspoor C. I-A-1524 heeft ook kern en 
insteek, maar dit spoor ligt uit de lijn met C. I-A-1464 en 
C. I-A-1460.

De overige paalsporen van de structuur zijn sterk 
verschillend in zowel vulling, diepte als doorsnede. 
Bovendien is de helling niet van dien aard dat deze 
kan hebben geleid tot het eroderen van de naburige 
paalsporen. De overige paalsporen die bij de plattegrond 
zijn opgenomen liggen qua oriëntatie in de lijn van de 
gebouwplattegrond. De oriëntatie van het gebouw, 
noordoost-zuidwest tot oostnoordoost-westzuidwest is 
komt overeen met greppelsysteem S. I-A-360. 

541 Gemeten van het midden van de kern tot het midden van de kern.
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Afb. 320. S. I-A-1455 gecoupeerd zicht uit het westen, in C. I-A-1473, C.I-A-1470, C. I-A-1463 en C. I-A-1464 staat een 
jalon recht.

Afb. 321. Coupe op C. I-A-1463.
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Afb. 322. Coupe op C. I-A-1464.

Afb. 323. Coupe op C. I-A-1470.
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De palenkoppels C. I-A-1527/ C. I-A-1525 en C. I-A-1537/C. I-A-1540 hebben ongeveer dezelfde 
tussenafstand (1,4 m) als de duidelijke paalsporen. Ze liggen alle vier op dezelfde lijn, maar 
liggen iets uit de loodlijn ten opzichte van de andere paalsporen.

Hoewel de plattegrond S. I-A-1455 niet overtuigend is naar interpretatie toe, sluit het materiaal 
uit de paalsporen wel aan bij elkaar. Naast een metaalslak en verschillende houtskoolstalen, 
zijn er 15 scherven uit de paalsporen 
gerecupereerd. Bijna alle scherven zijn grijs 
aardewerk, met uitzondering van één scherf 
vroegrood aardewerk. Het merendeel van 
het grijze aardewerk is duidelijk gedraaid. Vijf 
scherven zijn afkomstig van de rand van een 
kogelpot type L25A (Fig. 241: 2). Dit randtype 
komt vooral voor in de 12de tot begin 13de 
eeuw. Dit sluit ook aan bij de datering van 
het vroegrood aardewerk.

Er zijn verschillende houtskoolstalen ingezameld voor 14C-datering. Maar omdat de 
plattegrond slechts partieel kon gereconstrueerd worden en de gelijktijdigheid met de 
goed gedateerde poel en greppelsysteem S. I-A-360 zeer waarschijnlijk is, zijn er geen 
14C-dateringen uitgevoerd op de plattegrond. Bovendien zit er in het midden van de 11de 
tot het einde van de 12de eeuw een plateau in de kalibratiecurven, waardoor de meeste 
dateringen zeer breed uitvallen en dus weinig extra relevante informatie aanleveren ten 
opzichte van het aardewerk. De datering uitgevoerd op voedselresidu uit C. I-B-271 bevestigt 
dit.542

542 Cf. 7.5.3.2.3

Afb. 324. Coupe op C. I-A-1473.

Fig. 241. Materiaal uit S. I-A-1455.
1-2: Kogelpotten in grijs gedraaid aardewerk
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7.5.3.2.3. Poel in het midden van het erf: C. I-A-1439, C. I-B-270, C. I-B-271, C. I-B-286.
Net ten noordoosten van het gebouw lag een grote bruine vlek, waarin verschillende greppels 
toekomen (Fig. 229, Afb. 325).

Deze bruingrijze opvullingslaag is samengesteld uit verschillende contexten: C. I-A-1439 en 
C. I-B-271. De bovenste laag die alles afdekt  is C. I-A-1439. Deze vlek mat ongeveer 20 x 15 m 
in grondvlak en was onregelmatig tot ovaal in grondplan. Er kon op dit eerste grondvlak geen 
verschil in aflijning worden gemaakt tussen deze bruine laag en de greppels C. I-A-1438, C. 
I-A-1520, C. I-A-1444 en C. I-A-1443. Vanwege de onduidelijke aflijning van de sporen, is er 
verdiept naar een 2de grondplan (Afb. 326).

Afb. 325. C. I-A-1439 op het eerste grondvlak (GPL A).

Afb. 326. C. I-B-271 op het 2de grondplan.
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Op het 2de grondplan werden verschillende sporen duidelijk aflijnbaar. De poel kreeg 
contextnummer C. I-B-271. Er kon een opdeling gemaakt worden tussen poel C. I-B-271 en de 
kuilen C. I-B-287, C. I-B-286 en C. I-B-271. Op dit grondplan was het nog steeds niet mogelijk 
om een duidelijke oversnijdingen te zien tussen de greppels C. I-A-1438, C. I-A-1520, C. I-A-
1444 en C. I-A-1443 en de poel C. I-B-271. Waarschijnlijk zijn deze greppels gelijktijdig met 
poel C. I-A-271 en hebben ze gediend om de poel van water te voorzien. 

Een dwarscoupe door het spoor (MN) verschafte meer inzicht in de opbouw van het spoor (Fig. 
242 & Afb. 327). Hieruit bleek dat de het spoor slechts zo’n 40 cm diep onder het afgegraven 
vlak ging. De insnijding was zwak komvormig die geleidelijk over ging in een vlakke bodem. 
In deze coupe is de scherpe insnijding van C. I-B-286 in dit spoor duidelijk waarneembaar. 
De onderste laag van de opvulling bestond uit een homogeen donkergrijs pakket. Dit pakket 
toont aan dat de context lang heeft opengelegen. Bovenop deze laag ligt een roestband, 
met daarop een laag die wijst op een (snelle) intentionele dichting. Aan de westelijke kant is 
C. I-B-270 als een apart spoor afgelijnd omwille van zijn aparte vorm. De coupe KL lijkt aan 
te tonen dat C. I-B-270 een ander, weliswaar ondiep, spoor is dat wordt oversneden door C. 
I-B-271 (Fig. 243, Afb. 328).

Afb. 327. Coupe MN op C. I-B-271.

Fig. 242. Coupe MN op C. I-B-271.

Fig. 243. Coupe KL op de contexten C. I-B-271 en C. I-B-270.
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C. I-B-271 is geïnterpreteerd als poel, echter zijn er verschillende kanttekeningen te plaatsen 
bij deze interpretatie. Onder poel verstaan we een gegraven en soms beschoeide structuur die 
bedoeld is voor de opslag van water. Het drenken van vee is het voornaamste doel van deze 
wateropslag. Er zijn tijdens het verdiepen geen sporen van trampling van vee opgemerkt. De 
vlakke bodem van het spoor getuigt op geen enkele plaats van de aanwezigheid van dieren 
in natte context. Indien deze plaats gedurende langere periode als drenkplaats is gebruikt, 
moet dit zeker zijn sporen hebben nagelaten. 

De gelijktijdigheid van de woonplattegrond S. I-A-1455 met poel C. I-B-270 is gezien de 
onderlinge positie van de structuren onwaarschijnlijk. Immers ligt deze uitgraving zeer dicht (of 
zelfs binnen?) het gebouw. Poel C. I-B-271 ligt niet in de lijn van de palen, waardoor een gebruik 
als potstal ook moeilijk te verklaren is. Een functie als ‘werkkuil’ voor artisanale activiteiten 
zoals het roten van vlas, kan ook tot de mogelijkheden behoren. Door het ontbreken van 
goede pollenstalen kan dit echter niet natuurwetenschappelijk getoetst worden.543

543 De genomen pollenstalen bleken na visuele waardering niet geschikt.

Afb. 328. Coupe KL op de contexten C. I-B-271 en C. I-B-270.



534534

Het vondstenmateriaal van C. I-A-1439, C. I-B-270, C. I-B-271, C. I-B-286 is vrij gelijklopend 
en  bestaat in hoofdzaak uit grijs gedraaid aardewerk. Het materiaal wordt per afzonderlijke 
context besproken, maar dient in zijn geheel te worden beschouwd.

C. I-A-1439 bevat 90 scherven aardewerk. Het overgrote deel (89 stukken) bestaat uit grijs 
(gedraaid) aardewerk. Er zijn zeven randfragmenten afkomstig van een kogelpot (Fig. 244: 
1-5). Drie fragmenten hebben een draperiedecor op de rand (Fig. 244: 6). Vier wandscherven 
hebben een groeflijnversiering. Naast de kogelpot zijn er twee scherven van een vuurklok 
(Fig. 244: 7). Eén scherf vroegrood en slecht bewaarde fragmenten dierlijk bot vervolledigen 
het ensemble. De datering van deze context, op basis van het voorkomen van het vroegrood 
en de draperiedecor op de kogelpotten, ligt tussen het tweede kwart van de 12de en de 1ste 
helft van de 13de eeuw.

Context C. I-B-270 bevat 9 stukken grijs gedraaid aardewerk: een kom met golflijnversiering 
op de hals en de onderkant van de rand (Fig. 245: 1), twee stukken grijs gedraaid aardewerk 
van een kogelpot type L27B (Fig. 245: 2), en tenslotte vijf niet-gedetermineerde wandscherven 
in grijs aardewerk. De datering van deze context ligt tussen het tweede kwart van de 12de en 
de 1ste helft van de 13de eeuw.

Het materiaal uit C. I-B-271 omvat aardewerk, metaal, bouwmateriaal, natuursteen, bot 
en bouwmateriaal. De natuursteen bestaat uit niet nader te identificeren brokken lokale 
ijzerzandsteen en een fragment van een maalsteen. Op de maalsteen zijn nog sporen van 
groeven te zien.

Fig. 244. Materiaal uit C. I-A-1439.
1-5 grijs lokaal gedraaid kogelpot
6 grijs lokaal gedraaid kogelpot met draperiedecor
7 grijs lokaal gedraaid vuurklok

Fig. 245. Materiaal uit C. I-B-270.
1 kom in grijs gedraaid aardewerk
2 kogelpot in grijs gedraaid aardewerk
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Het aardewerk (505 scherven) bestaat bijna uitsluitend uit middeleeuws grijs gedraaid 
aardewerk. De drie scherven van een Romeins dolium zijn in deze bespreking buiten 
beschouwing te laten. Het grijs gedraaide aardewerk omvat niet-gedetermineerde 
wandscherven (443 scherven), kogelpotten (Fig. 246: 1 -18; 38 scherven), kom (Fig. 246: 19-
22, 24; 10 scherven), een pan (Fig. 246: 23; vijf scherven). Naast het grijs gedraaid aardewerk 
zitten er ook zes scherven vroegrood in de vulling. Verschillende komranden zijn versierd met 
zgn. draperiedecor (Fig. 246: 19 & 24 ). Deze specifieke versieringsvorm kan ook voorkomen 
op kogelpotten. De pan in grijs aardewerk (Fig. 246: 23) heeft een doorboring in de steel, 
waarschijnlijk om de pan te kunnen ophangen. 

De context wordt gedateerd op basis van de aanwezigheid van vroegrood, de kogelpotten, 
het ontbreken van kan/kruik vormen én het ontbreken van teil.544 Al deze elementen plaatsen 
de context in het 2de en 3de kwart van de 12de eeuw. 

544 Datering door Dr. Koen De Groote.

Fig. 246. Materiaal uit C. I-B-271.
1-18 grijs gedraaide kogelpotten
19-22, 24: grijs gedraaide kommen
23: grijs gedraaide pan
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Context C. I-B-286 bevat 23 scherven gedraaid middeleeuws 
grijs aardewerk. Enkel de twee randfragmenten van de 
kogelpot met randtype L40D (Fig. 247: 2) laten een datering 
tussen het 2de kwart van de 12de en het midden van de 
13de eeuw toe.

Het materiaal uit de greppels die uitmonden in de poel sluit goed aan bij het materiaal uit de 
poel zelf. Wat de gelijktijdigheid van de verschillende greppelcontexten en de poel onderlijnt.

Het materiaal uit context C. I-A-1438 omvat 11 scherven lokaal gedraaid aardewerk. Eén 
fragment is van een kogelpot (Fig. 248: 1), een ander fragment is waarschijnlijk afkomstig van 
een kookkan. De overige scherven zijn allemaal niet verder te determineren wandscherven. 
Verder zitten er nog negen slecht bewaarde fragmenten bot en een fragment van een 
maalsteen in het ensemble.

Context C. I-A-1442 bevat 41 scherven lokaal gedraaid grijs aardewerk. Negen scherven zijn 
afkomstig van een kogelpot (Fig. 248: 4-5), drie zijn afkomstig van een kom (Fig. 248: 6, type 
L21). De randen van de kogelpotten lijken op L27-randen. De overige wandscherven zijn niet 
verder te determineren. De kom heeft een draperiedecor met duimindrukken aan de onder- 
en bovenzijde van de rand (buitenzijde) en onderzijde rand (binnenzijde).

Context C. I-A-1444 heeft slechts zes scherven opgeleverd. Twee zijn er afkomstig van een 
kogelpot (Fig. 248: 3) en één van een kom (Fig. 248: 2; type L21). Ook hier zat een fragmentje 
van een maalsteen in de opvulling van de greppel.

Fig. 247. Materiaal uit C. I-B-286.
1-2: Grijs gedraaide kogelpotten

Fig. 248. Materiaal uit C. I-A-1438, C. I-A-1442 & C. I-A-1444.
1-5 grijs gedraaid kogelpot
6 grijs gedraaid kom met draperiedecor
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MATERIAAL UIT DE POEL: C. I-A-1439, C. I-B-270, C. I-B-271 & C. I-B-286 AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot 48

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kom 12

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 537

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / pan 5

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / vuurklok 2

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 19

Aardewerk / Romeins / Gewone waar / Handgevormd oxiderend gebakken / Dolia / voorraadpot 3

totaal 627

Bot / Dierlijk bot 4

Bouwmateriaal / Dakpan Romeins type tegula 1

Bouwmateriaal / Vloertegel 10

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/nagel 1

Metaal / Ferro / Niet gedetermineerd 1

Metaal / Metaalslak 3

Natuursteen / Maalsteen 2

Natuursteen / Niet gedetermineerd 8

Silex / Werktuig / Geretoucheerde (micro)kling / Niet gedetermineerd 1

De poel heeft een ruime hoeveelheid materiaal opgeleverd uit de 12de en begin van de 13de 
eeuw. Doordat het meeste materiaal afkomstig is uit de onderste laag, C. I-B-271, is deze 
laag het beste gedateerd. Deze laag is waarschijnlijk tussen 1125-1175 in gebruik geweest. 
De laag die deze context afdekt, C. I-A-1439, bevat materiaal dat tot in het begin van de 13de 
eeuw kan zijn gebruikt. Echter zijn er te weinig gegevens om dit te staven, gezien de laag 
chronologisch ook kan aansluiten bij de datering uit het 2de en 3e kwart van de 12de eeuw.

Bijkomend aan de studie van het aardewerk, is er een 14C-datering uitgevoerd op 
voedselresidu op een kogelpotfragment uit C. I-B-271. De datering gaf door het plateau in 
de kalibratiecurve, een vrij brede datering tussen 1032 cal AD (2σ) 1189 cal AD (Fig. 249).545 
Doordat het dierlijk bot dat als controle staal is meegegeven zeer slecht bewaard was, kon 
deze datering niet worden geverifieerd.546 De vooropgestelde datering van het aardewerk, 
tussen 1125-1175, valt wel mooi tussen de afbakening van de 14C-datering.

545 RICH-23463.1.1: 912±28 BP
546 Het isotoop N15 is laag in dit staal, wat een indicatie kan zijn van afwezigheid van aquatisch materiaal in het voedselresidu. Het stabiele isotoop 
is echter indicatief en is geen confirmatie van mogelijke contaminatie (Mondelinge info M. Boudin).

Fig. 249. Singleplot van datering op voedselresidu van scherf uit C. I-B-271.
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7.5.3.2.4. Verspreide kuilen
7.5.3.2.4.1. inleiding

Verspreid over erf S. I-A-360 liggen verschillende kuilen waarvan het niet mogelijk is om ze 
aan één van fases van het erf te rekenen (Fig. 250).

Net ten noordwesten van poel C. I-A-1439/C. I-B-270 liggen verschillende contexten dicht bij 
elkaar: C. I-A-1497, C. I-A-1501, C. I-A-1494, C. I-A-1500, C. I-A-1500-CD-2, C. I-A-1499, C. I-A-
1502, C. I-B-306, C. I-B-304 en C. I-B-305.

Enkele kuilen, C. I-A-1495, C. I-A-1496 en C. I-B-304, oversnijden greppel C. I-A-1480 (Afb. 
329).

Hierdoor is duidelijk dat deze (en bij uitbreiding waarschijnlijk de meeste kuilen) jonger zijn 
dan de oudste fase van het perceel. Waarschijnlijk gaan de kuilen samen in gebruik zijn 
geweest met de poel C. I-A-1439/C. I-B-270. De functie van deze kuilen is gezien hun gebrek 
aan vondsten en weinig diagnostische doorsnede onduidelijk.

7.5.3.2.4.2. C. I-A-1497
Eén van de kuilen, C. I-A-1497, heeft een bescheiden aantal vondsten opgeleverd, die de 
context dateert tussen het eerste kwart van de 12de eeuw en het midden van de 13de eeuw. 
De kuil is een van de grootste en diepst uitgegraven sporen uit deze cluster. De kuil meet 155 
cm in diameter en is zo’n 34 cm diep bewaard (Afb. 330). De kuil heeft een onregelmatige 
bodem met twee komvormige uitgravingen. De vulling bestaat uit een donkergrijze zandleem 
met ijzerconcretie en houtskool.

Het vondstenmateriaal uit C. I-A-1497 bestaat uit vijf scherven grijs gedraaid aardewerk en één 
scherf vroegrood aardewerk. Daarnaast is er ook nog een metalen sleutel teruggevonden in 
de kuil (Afb. 331).

Afb. 329. Kuil C. I-B-304 oversnijdt greppel C. I-A-1480.
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De sleutel is bestaat uit ijzer en is volledig bewaard (inventarisnummer 11-RON-PW-3193). 
Achteraan zit een afgeplatte metalen ring, vooraan is de baard nog volledig bewaard. De 
sleutel is vervaardigd uit een opgerold stuk ijzer. Aan de bovenkant van de baard is de 
opgerolde naad nog zichtbaar.

7.5.3.2.4.3. C. I-A-1434
Context C. I-A-1434 is een lensvormig uitgegraven kuil die net als de andere sporen uit deze 
periode een donkergrijze vulling met veel houtskoolspikkels heeft (Afb. 332).

In de vulling zaten 50 grijs lokaal gedraaide scherven. Alle aanwezige randfragmenten zijn 
afkomstig van kogelpotten (Fig. 251: 1-5). Vier scherven hadden een zeldzame versiering: een 
radstempel met wafelmotiefjes. Deze versiering is kenmerkend voor de 12de eeuw.547

547 De Groote 2008: 208

Afb. 330. Coupe op C. I-A-1497.

Afb. 331. Metalen sleutel uit C. I-A-1497. ©Dirk Wollaert.



540540

Fig. 250. Detail van grondplan met aanduiding van de voornaamste 12de-eeuwse kuilen.
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Fig. 250. Detail van grondplan met aanduiding van de voornaamste 12de-eeuwse kuilen.
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7.5.3.2.4.4. C. I-A-1436
Kuil C. I-A-1436 heeft net dezelfde vulling en uitzicht als C. 
I-A-1434 en bevat ook hetzelfde materiaal (Afb. 333).

De 19 scherven zijn allen grijs lokaal gedraaid. Er is één rand 
afkomstig van een kogelpot (Fig. 252).

Afb. 332. Coupe op C. I-A-1434.

Fig. 251. Materiaal uit C. I-A-1434.
1-5 grijs lokaal grijs kogelpot
6 grijs lokaal grijs wandfragment met wafelpatroon

Fig. 252. Materiaal uit C. I-A-1436.
Grijs lokaal gedraaid kogelpot
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7.5.3.2.4.5. C. I-A-1437
Spoor C. I-A-1437 is na het couperen in twee contexten opgedeeld: C. I-A-1437, een 
langwerpige uitloper en C. I-A-1437-AB-2, een grote kuil (Afb. 334). 

Waarschijnlijk moeten beide contexten als onderdeel van dezelfde grote kuil worden gezien. 
De spoor ligt helemaal tegen de oostelijke sleufwand. De komvorm van de kuil gaat meer dan 
80 cm diep onder het afgegraven vlak. Onderaan de vulling zitten talrijke brokken mangaan 
en ijzerconcretie. Voor het overige is de kuil vrij steriel. De kuil is ingegraven in zandleem, 
die gezien de heterogene samenstelling niet geschikt is voor artisanale doeleinden. De 
interpretatie als extractiekuil is bijgevolg moeilijk. In de kuil zijn 11 scherven grijs lokaal 
gedraaid aardewerk weergevonden. Een rand is afkomstig van een kogelpot (Fig. 253: 1), een 
ander groot randfragment is van een kom met duimindrukken op de bovenkant van de rand 
(Fig. 253: 2). Er zat ook nog een neolithisch amandelvormig mes in de vulling (Fig. 253: 3).548

548 Cf. 7.2.4.1

Afb. 333. Coupe AB op C. I-A-1436.

Afb. 334. Lengtecoupe op C. I-A-1437 en C. I-A-1437-AB-2.
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7.5.3.2.4.6. C. I-A-1489 & C. I-A-1490
Tussen C. I-A-1488 en C. I-A-1480 liggen twee duidelijke paalsporen: C. I-A-1489 en C. I-A-1490. 
Deze sporen liggen ongeveer 3,2 m van elkaar en hebben hetzelfde uitzicht.  C. I-A-1489 is 
rond in oppervlakte met een diameter van zo’n 80 cm en is rechthoekig uitgegraven tot een 
diepte van 60 cm onder het afgegraven vlak (Afb. 335). Aan de noordzijde is een duidelijke 
paalspoor kern zichtbaar met onderin een iets grijzer bandje. C. I-A-1490 bestaat uit een brede 
paalspoorinsteek met een donkergrijze paalspoorkern. De insteek is vrij breed (1,3 m) en gaat 
maximaal zo’n 50 cm onder het afgegraven vlak. De paalsporen zijn duidelijk leesbaar in vlak 
en zijn goed bewaard gebleven. Doorgaans zijn paalsporen van een gebouwplattegrond vrij 
uniform uitgegraven, waardoor het onwaarschijnlijk is dat er paalsporen van de plattegrond 
niet bewaard zouden zijn gebleven.  In welke configuratie de palen dan hebben gestaan is 
niet meer te achterhalen.

Fig. 253. Materiaal uit C. I-A-1437.
1 grijs lokaal gedraaid kogelpot
2 grijs lokaal gedraaid kom met duimindrukken
3 neolithisch mes
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7.5.3.2.4.7. C. I-A-1504 & C. I-A-1507
Aan de zuidzijde van C. I-A-1480 liggen C. I-A-1504 en C. I-A-1507. C. I-A-1507 is een 
onregelmatige, ronde kuil van ongeveer 1,44 m diameter. De bodem van de kuil bestaat 
uit twee komvormige uitgravingen. De grijsbruine vulling correspondeert met de andere 
middeleeuwse sporen in de onmiddellijke omgeving. Aan de noordzijde van het spoor 
oversnijdt paalspoor C. I-A-1504 duidelijk dit spoor. Paalspoor C. I-A-1504 ligt vlak naast C. 
I-A-1480, en waarschijnlijk oversnijdt dit spoor C. I-A-1480, wat het spoor dan aan de jongste 
fase van het erf zou linken. Spoor C. I-A-1504 is een rond paalspoor met een diameter van 
ongeveer 33 cm. Het is ongeveer tot 30 cm onder het afgegraven vlak bewaard. De vulling 
van de kuil bestaat bijna uitsluitend uit brokken verbrande leem, met aan de onderkant  

Afb. 335. Coupe op C. I-A-1489.

Afb. 336. Coupe op C. I-A-1490.
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een dun houtskoollensje (Afb. 337). Uit het paalspoor zijn 15 stuks grijs gedraaid aardewerk 
gerecupereerd. Daarbij was er 1 randfragment van een kogelpot. Deze vondsten sluiten aan 
bij het materiaal uit de 12de-eeuwse occupatiefase.

7.5.3.2.4.8. C. I-A-1567
Het enige duidelijke spoor ten noorden van S. I-A-360 is spoor C. I-A-1567. Dit spoor is 
rechthoekig in grondplan en meet 0,8 x 1,6 m. De doorsnede van het spoor is omgekeerd 
klokvormig (Afb. 338). De kuil heeft meerdere inspoelingsbandjes die van de noordzijde zijn 
ingespoeld. De kuil heeft geen vondsten opgeleverd, waardoor het moeilijk is om dit spoor 
te linken aan de 12de-eeuwse fase.

Afb. 337. Coupe op C. I-A-1504 en C. I-A-1507.

Afb. 338. Coupe op C. I-A-1567.
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7.5.3.2.4.9. Conclusie
De best te dateren kuilen bevatten hetzelfde aardewerk als de jongste fase van het erf (d.w.z. 
1e helft 12de eeuw), waardoor deze logischerwijs samen horen, wat ook bevestigd wordt door 
de oversnijding tussen kuil C. I-B-304 en greppel C. I-A-1480.

Het is opvallend dat er ten noorden van de gebogen gracht C. I-A-1488 amper nog sporen 
liggen.549 Alle kuilen liggen binnen de afbakening van de grachten (Fig. 250). Dit illustreert het 
‘afbakenende karakter’ van zowel de rechthoekige, als de gebogen grachten.

7.5.3.2.5. Oude Pontstraat
Door het nieuwe inrichtingsplan verloor de Oude Pontstraat haar functie als begaanbare (rij)
weg. Net voor het opbreken van deze baan is een dwarscoupe gezet op de weg om na te 
gaan of er oudere relicten waren bewaard onder het wegdek (Afb. 339).

Onder het asfaltwegdek was een oude kasseiweg bewaard gebleven. Deze kasseien 
dekten een compacte oranje ijzerrijke laag af. Onder dit pakket zat een door compactie 
sterk gereduceerd zandig pakket. De bodem van deze zandige laag bestond uit een dikke 
roestband met daaronder verschillende sterk gecompacteerde lensjes. In deze lensjes waren 
verschillende bandjes roest waar te nemen. Waarschijnlijk is het ijzer hier neergeslagen door 
de druk van de wielen van karren.

Aan de oostkant van het profiel loopt een bruingrijs gevlekt spoor, dat mogelijk als een 
gracht te interpreteren is. De gracht is afgedekt door een wegtracé dat wat hol uitgesleten 
is. De blauwe gereduceerde zandige laag heeft als opvulling gediend voor deze holle 
weg, en diende terzelfdertijd als opmaaklaag voor de kasseiweg. Het ontbreken van enige 
gelaagdheid duidt er op dat het pakket in één keer is opgevoerd, om een bol afhellend 

549 Op het interpretatieve plan zijn de weinige sporen ten noorden van C. I-A- 1488 niet meegenomen, omdat het niet zeker is dat het sporen zijn 
die te linken zijn aan deze fase.

Afb. 339. Coupe op Oude Pontstraat met aanduiding van de verschillende lagen.
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wegdek te kunnen maken. De holle weg, reeds door karren uitgesleten, was immers niet 
geschikt voor kasseien. Waarschijnlijk zal deze  uitgesleten weg samen horen met de 12de-
eeuwse inrichting van de terreinen.

Omdat er geen vondsten zijn gedaan in de grachten of de vullingen van de karrensporen, 
is het moeilijk om de weg te dateren. Het is niet mogelijk gebleken om de verschillende 
gebruiksfases chronologisch te kaderen. Het profiel toont wel de lange gebruiksgeschiedenis 
van de weg aan.

7.5.3.3. Conclusie en synthese
In de eerste helft van de 12de eeuw is een rechthoekig erf aangelegd (S. I-A-360). Waarschijnlijk 
heeft dit erf een voorloper in de 11de eeuw. Aan de zuidkant van het rechthoekig perceel loopt 
greppel C. I-A-1430 over enkele tientallen meters parallel met het 12de-eeuwse systeem. Aan 
de noordkant zijn er ook verschillende fases te onderscheiden, maar het is niet duidelijk of 
de 11de-eeuwse gracht kan gekoppeld worden aan een van de fases. In dit perceel S. I-A-360 
vormt de greppel C. I-A-1480 noordelijke afbakening. 

Binnen het 12de-eeuwse erfsysteem zijn twee fases te onderscheiden. Het uit elkaar halen 
van de verschillende fases is niet mogelijk door de sterk gelijkaardige vullingen van de 
grachten, die een oversnijding moeilijk leesbaar maakten. Het materiaal uit de verschillende 
greppels leert dat de fases chronologisch niet ver uit elkaar hebben gelegen.

De eerste fase wordt gevormd door een waarschijnlijk drieschepige gebouwplattegrond 
die binnen een rechthoekig perceel ligt. Het perceel is georiënteerd op een ontginnersweg 
die tot vandaag bewaard is in de Oude Pontstraat. Door de fragmentaire bewaring van de 
plattegrond is een reconstructie van het gebouw niet mogelijk. Waarschijnlijk is er bij de 
constructie van dit gebouw gewerkt met een combinatie van een systeem van liggers en 
ingegraven paalsporen, waardoor de impact in de grond beperkt bleef tot enkele paalsporen. 
Naast dit gebouw horen ook nog enkele kuilen bij deze bewoningsfase. 

In de tweede fase staat de poel C. I-A-1439/C. I-B-271 centraal. Het aardewerk uit deze poel 
dateert tussen 1125 en 1175. Deze datering sluit aan bij de omliggende greppels. Dit toont aan 
dat de tweede fase waarschijnlijk kort na de eerste kwam. De poel wordt door verschillende 
greppels voorzien van water. Op basis van de oversnijdingen van één van de greppels die 
richting de poel loopt, blijkt dat het rechthoekige greppelsysteem aan de noordkant reeds ten 
dele was opgevuld. Er kwam een uitbreiding op het rechthoekige perceel met de afgeronde 
gracht C. I-A-1488. De gebogen gracht C. I-A-1488 nam dan de afbakende functie van C. I-A-
1480 over (Fig. 230).

De interpretatie van C. I-A-1439/C. I-B-270/I-B-271 kan verschillende richtingen uit gaan. Het 
kan zijn dat de context gebruikt is als poel voor het drenken van vee. Of misschien is deze 
structuur als werkkuil gebruikt voor een bepaalde artisanale activiteit die een natte omgeving 
vereist. Het meest voor de hand liggend, is dat de kuil gebruikt is voor het roten van vlas. 
Immers was Ronse reeds van in de late middeleeuwen gekend om zijn textielproductie. 
Het feit dat de lakenhandelaars van Ronse in 1263/1284 van Jan I, hertog van Brabant, een 
bevoorrechte plaats kregen in de lakenhalle van Leuven, onderstreept deze mogelijke 
interpretatie.550

De kromme lay-out van gracht C. I-A-1488/C. I-A-1582 is een opvallende, maar geen unieke 
configuratie. Bij de opgraving op Kruishoutem-Containerpark is net dezelfde structuur 
aangetroffen.551 Ook daar sluit een gebogen gracht aan op een afbakenend rechthoekig 
grachtensysteem. Het grachtensysteem te Kruishoutem-Containerpark is gedateerd in de 

550 Devos 2015: 142
551 Vanholme et al. 2015: 46
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10de-begin 11de eeuw, en is dus ouder dan te Pont West. Een recenter grachtensysteem leek 
het oudere systeem in Kruishoutem met een vaste maat te hernemen.552

De greppels van S. I-A-360 vormen een afgebakend erf van ca. 93 m x 31 m. Het oostelijke 
einde van de lange zijde is niet zeker doordat deze op die plaats oversneden worden door 
een recente gracht en de Oude Pontstraat. Het is waarschijnlijk dat deze greppels nog enkele 
meters naar het oosten doorliepen. Om de lengte van het perceel te bepalen, is het meest 
westelijke punt van de N-Z lopende greppel genomen. Vervolgens is gemeten tot aan de 
Oude Pontstraat. Op die manier krijgt het perceel bij benadering een 3/1 lengte-breedte 
verhouding. De exacte oppervlaktes zijn moeilijk hard te maken, doordat de oostelijke 
perceelsgrens ontbreekt. Er zijn wel voldoende factoren aanwezig om aan te nemen dat deze 
erven niet verder dan de Oude Pontstraat gelopen zullen hebben. De reële afstand tussen 
de grachten zal iets minder bedragen op het oorspronkelijke maaiveld. Wanneer de eenheid 
31 m als standaard wordt genomen, komt dit eigenlijk overeen met ongeveer 100 voet. De 
voet kon verschillen van regio tot regio. Voor het Land van Aalst bedroeg deze 0,2772 m. 
De vierkante roede in het Land van Aalst bedraagt 0,00307456 ha. 100 roeden komt dan 
weer overeen met 1 dagwand. Bij benadering zou de oppervlakte van dit perceel overeen 
komen met 1 dagwand.553 Dezelfde maatstaven zijn ook gehanteerd op de site Kruishoutem-
Containerpark.

Het is duidelijk dat in deze periode de kiemen zijn gelegd voor de verdere ingebruikname 
van de gronden binnenin de kouter. De perceelsopdeling waarbij de oriëntatie gebeurde op 
de (Oude) Pontstraat is in deze periode tot stand gekomen. Waarschijnlijk is niet alleen dit 
stuk van de kouter, maar bij uitbreiding ook de rest van de kouter in de 12de eeuw structureel 
ontgonnen.

 

552 Taelman et al. 2015: 165
553 http://familiegeschiedenis.be/toolsenhulp/oude-maten-en-gewichten#Land van Aalst
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7.5.4. De lange 13de eeuw (eind 12de –begin 14de eeuw)
7.5.4.1. Onzichtbare bewoning langs de Pontstraat (Zone VI)
7.5.4.1.1. Inleiding

Aan de oostkant van het onderzoeksterrein, tegen de huidige Pontstraat en Oude Pontstraat, 
zijn sporen uit de 13de eeuw teruggevonden. Omdat de sporen met materiaal van het laatste 
kwart van de 12de tot het eerste kwart van de 14de eeuw gegroepeerd is, wordt de term 
‘lange 13de eeuw’ gebruikt (Fig. 255).

De sporen uit deze periode groeperen zich vooral in zone VI, en in mindere mate in het 
noordoostelijke deel van zone I. Het materiaal uit zone VI is uitgezet op een grafiek om de 
chronologische spreiding van de vondsten te illustreren (Fig. 254).554

Deze grafiek toont aan dat de zone in twee verschillende fases bewoond is geweest. Het 
merendeel van de sporen is te dateren in de ruime 13de eeuw. Een tweede piek in de 
bewoning situeert zich in de periode 1450-1550. 

De bewoning uit deze twee periodes is eerder gekend op basis van het materiaal, dan wel 
op basis van de ingegraven sporen. De sporen in deze zone waren meestal ondiep en slecht 
aflijnbaar. Het is dan ook voor de meeste sporen onmogelijk om te achterhalen met welk doel 
ze ingegraven zijn. De hoeveelheid materiaal dat gevonden is in de sporen, wijst op activiteit 
in de nabije omgeving. Immers bevatten de ondiepe sporen grote hoeveelheden scherven 
en andere materialen. De beschrijving van de zone zal zich dus in hoofdzaak richten op de 
sporen die wél een interpretatie toelaten, of die een betekenisvolle hoeveelheid scherven 
hebben opgeleverd.

Waarom de sporen zo slecht bewaard zijn, is niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor 
het afplaggen van het terrein of een ingrijpende erosie die ertoe heeft kunnen leiden dat een 
deel van de sporen weggevaagd zijn.

554 Om tot deze grafiek te komen zijn alle sporen in een tabel gezet met een onderverdeling per 25 jaar. Indien het spoor materiaal uit de 
respectievelijke kwarteeuw bevatte, kreeg het een cijfer 1. De geconstrueerde grafiek is dus een som van de positieve kwarteeuwen.

Fig. 254. Grafiek met gedateerde contexten in zone VI.
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Fig. 255. Sporen uit de lange 13de eeuw in zone VI.
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7.5.4.1.2. Cluster kuilen en greppels
7.5.4.1.2.1. inleiding

Aan de noordoostelijke kant van zone VI lag een cluster en greppels. De sporen waren 
veelal slecht leesbaar en uitgeloogd. De sporen zijn op basis van het schervenmateriaal aan 
verschillende periodes te koppelen.555 In deze zone liggen sporen van verschillende periodes 
door elkaar. Waarschijnlijk zijn de jongere greppels uitgravingen van oudere sporen. Door de 
slechte bewaring was dit niet in coupe vast te stellen. 

7.5.4.1.2.2. C. VI-A-2 & C. VI-A-3
Context C. VI-A-2 is in vlak afgelijnd als een langwerpig spoor van ongeveer 5,5 m lang (Afb. 
340)

De vulling bestaat uit een grijze tot lichtgrijze zandleem met veel ijzerconcretie en is sterk 
gebioturbeerd. In de vulling zijn acht stukken aardewerk en een fragment van een maalsteen 
teruggevonden. Op basis van de onvolledige blokrand van de kogelpot kan het spoor in de 
13de eeuw worden gedateerd.

Net naast dit spoor ligt kuil C. VI-A-3. Deze kuil met een vrij scherpe, vlakke bodem is in 
twee verschillende fasen opgevuld (Afb. 341). De onderste laag is een wit tot lichtgrijze 
zandleem met ijzerconcretie. De bovenste laag bevat veel houtskool en verbrande leem. 
Context C. VI-A-3 bevat zeven scherven middeleeuws grijs gedraaid aardewerk, waarvan 
een rand afkomstig is van een kogelpot. Door de aanwezigheid van de kogelpot, wordt een 
datering vóór 1325 verwacht.556 Echter is deze datering problematisch door de superpositie 
met context C. VI-B-30 die op basis van het  materiaal eerder thuishoort in de periode 1450-
1550.557 Mogelijks is de kogelpotrand uit C. VI-A-3 residueel.

555 Cf. 7.5.5.7 en 7.5.5.8
556 Mondelinge mededeling door Dr. Koen De Groote.
557 Cf. 7.5.5.8

Afb. 340. Coupe op C. VI-A-2.
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7.5.4.1.2.3. C. VI-B-42
De structuur S. VI-A-1 is samengesteld uit verschillende contexten die samen een erfafbakening 
vormen uit de periode 1450-1550.558 Deze erfafbakening is waarschijnlijk geënt op oudere 
greppelsystemen. Ondanks het recentere grachtensysteem, is een deel van de oudere gracht 
C. VI-B-42 bewaard. De stratigrafie van deze gracht is niet eenduidig. Bij de afgraving kon op 
het eerste grondplan geen onderscheid worden gemaakt tussen C. VI-B-42 en S. VI-A-1. Pas 
tijdens het verdiepen naar een tweede grondplan, werd deze aparte aflijning duidelijk. 

De beperkte hoeveelheid materiaal uit C. VI-B-42 plaatst de greppel tussen 1126-1250. In totaal 
zaten er 10 scherven in de greppel. Van deze scherven waren er 8 in lokaal grijs aardewerk 
vervaardigd. Daarvan zijn er drie randen van een kogelpot. Naast het grijs aardewerk zaten 
er ook nog twee scherven van een kogelpot in vroegrood.559

7.5.4.1.2.4. C. VI-A-8, C. VI-B-18, C. VI-B-21, C. VI-B-23.
In de volgende paragraaf wordt een cluster van verschillende contexten besproken die op 
het terrein moeilijk van elkaar te scheiden waren. Bij de eerste afgraving was het niet mogelijk 
om in de grijsbruine vlek (C. VI-A-8) aflijningen te maken. Hierop is naar een 2de grondplan 
verdiept, waarna er verschillende contexten zijn afgelijnd. Op het tweede grondplan zijn 
drie aparte contexten onderscheiden: C. VI-B-18, C. VI-B-21, C. VI-B-23. Context C. VI-B-18 
wijkt wel af van de andere contexten omdat deze kuil duidelijk jonger materiaal bevat. Door 
de homogenisatie van de sporen in de bodem is deze kuil op het eerste grondplan niet 
opgemerkt. De coupes op dit spoor tonen aan dat context C. VI-B-18 dieper is uitgegraven 
dan de omliggende contexten. De overige contexten, C. VI-A-8, C. VI-B-21 en C. VI-B-23, zijn 
weliswaar als aparte contexten afgelijnd, maar de coupes tonen dat deze sporen eigenlijk 
deel uitmaken van hetzelfde spoor. Om die reden wordt het materiaal van deze verschillende 
contexten tezamen besproken. 

558 Cf. 7.5.5.6.3.
559 Doordat de randen van zowel het grijs als het vroegrood aardewerk slechts fragmentair waren bewaard, was het niet mogelijk om deze 
typochronologisch te gaan dateren.

Afb. 341. Coupe op C. VI-A-3.
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In grondvlak vormen deze contexten een onregelmatige bruine vlek van ongeveer 8,5 m x 
5m. De coupes tonen een onregelmatig ensemble van kuilen. Vooral C. VI-A-8 is zeer ondiep 
bewaard (Afb. 342). 

In de coupe GH te zien dat C. VI-B-18 kuil C. VI-B-23 oversnijdt (Afb. 343, Fig. 256).

Afb. 342. Coupe AB op C. VI-A-8.

Afb. 343. Coupe GH op C. VI-B-18 en C. VI-A-23.

Fig. 256. Coupe GH op C. VI-B-18 en C. VI-A-23.

Fig. 257. Coupe CD op spoor C. VI-B-23.
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Context C. VI-B-23 is duidelijk dieper uitgegraven dan de andere kuilen. In de CD-coupe is te 
zien hoe dit komvormig spoor zo’n 40 cm diep onder het vlak ingegraven is (Afb. 344). 

Afb. 344. Coupe CD op spoor C. VI-B-23.
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De functie of interpretatie van deze cluster kuilen is door de ondiepe uitgraving en weinig 
diagnostische kenmerken niet gekend.

De contexten C. VI-A-8, C. VI-B-21 en C. VI-B-23 hebben tezamen 1263 scherven opgeleverd. 
Het overgrote deel (1113 stukken) bestaat uit grijze gedraaide wandscherven.560 Het grijze 
gedraaide aardewerk bestaat uit opvallend veel kogelpotten (63 kogelpotranden). De randen 
van deze kogelpotten zijn bijna allemaal van het blokvormige type. In de contexten zitten 
volgende blokvormige randen: type L27A (Fig. 260: 12), L40A (Fig. 258: 2, 3, 4), L40C (Fig. 
259: 2, 3; Fig. 260: 1-4) en L40D (Fig. 258: 5; Fig. 260: : 8-11). Deze randen zijn typisch voor 
de late 12de-13de eeuw.561 Naast deze gekende randtypes komt er in deze contexten ook 
nog een ander blokvormige type voor (Fig. 258: 1; Fig. 259: 1; Fig. 260: 5-7). Deze vorm ligt 
duidelijk in de lijn van de blokvormige randen, maar is niet opgenomen in de typologie die 
opgesteld is voor Oudenaarde.

De teilen vormen de tweede grootste groep binnen het vondstenensemble (27 randen). Ook 
bij deze aardewerkcategorie is er een variatie over de verschillende contexten. De volgende 
types zijn in de contexten vertegenwoordigd: L54 (Fig. 258: 6-7), L56A (Fig. 258: 10; Fig. 260: 
16-17) en L57A (Fig. 260: 4). Daarnaast is er een overgangsvorm tussen L56A en L57A. Deze 
teil heeft een dakvormig profiel en een eerste aanzet tot een bandvormige rand (Fig. 258: 
8-9; Fig. 260: 18).

De derde grote groep van is die van de kan/kruik (25 randen). Het best vertegenwoordigde 
type heeft een rechtopstaande geribbelde rand met licht geprononceerde binnenlip op een 
geribbelde hals: type L60B (Fig. 258: 12; Fig. 259: 5; Fig. 260: 15).562 Enkele randfragmenten 
behoren tot randtype L64A (Fig. 260: 14).

De negen komfragmenten zijn terug te brengen tot twee verschillende types: L100A (Fig. 260: 
19) en L101 (Fig. 260: 20).563 Het randfragment van de voorraadpot is moeilijk in de typologie 
van De Groote onder te brengen (Fig. 260: 13). Volgens de typologie van de voorraadpotten 
zou deze rand onder het type L48D moeten vallen, maar de rand vertoont meer affiliatie met 
de kogelpotrand L15A. Het is de rechtopstaande rand die erop wijst dat de pot als voorraadpot 
is bedoeld. 

Van de vier stukken middeleeuws rood aardewerk, is er één stuk afkomstig van een pan (Fig. 
258: 13). De opbouw van de rand ligt in de lijn van het type L84.

De aanwezigheid van de kogelpotten met blokvormige randen suggereert een datering 
tot en met het eerste kwart van de 14de eeuw. Daarna verdwijnt deze vorm volledig. De 
grote aanwezigheid van kan/kruik randen duidt erop dat de context ten vroegste in het 4de 
kwart van de 12de eeuw tot stand is gekomen. De teilen met een dakvormig profiel passen 
uitstekend in dit ensemble. Al de afzonderlijke elementen wijzen samen op een datering voor 
de contexten in de 2de helft van de 13de- begin van de 14de eeuw.564

560 De 13 scherven handgevormd aardewerk uit de metaaltijden, een handgevormde middeleeuwse scherf en een scherf postmiddeleeuws 
aardewerk kunnen in de verdere bespreking buiten beschouwing gelaten worden.
561 De Groote 2008: 199
562 De Groote 2008: 123
563 De Groote 2008: 120
564 Datering van de contexten door Dr. Koen De Groote.
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Fig. 258. Materiaal uit C. VI-A-8.

Fig. 259. Materiaal uit C. VI-B-21.

Fig. 260. Materiaal uit C. VI-B-23.

1-5: grijs gedraaid: kogelpotten
6-11: grijs gedraaid: teilen
12: kan in grijs gedraaid
13: rood gedraaid pan

1-3: grijs gedraaid kogelpot
4: grijs gedraaid teil
5: grijs gedraaid kan/kruik

1-12: grijs gedraaid kogelpot
13: grijs gedraaid voorraadpot
14-15: grijs gedraaid kan/kruik

16-18: grijs gedraaid teil
19-20: kom



560560

MATERIAAL UIT CONTEXTEN C. VI-A-8, C. VI-B-21, C. VI-B-23 AANTAL

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geruwd onversierd / Kwarts/chamotte/organisch / niet gedetermineerd 11

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

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kan/kruik 25

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot 63

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kom 9

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 1113

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / teil 27

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / voorraadpot 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 6

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

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 3

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / pan 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Niet gedetermineerd / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Postmiddeleeuws / Rood / Niet gedetermineerd / niet gedetermineerd 1

totaal 1263

Bouwmateriaal / Niet gedetermineerd 1

Natuursteen / Niet gedetermineerd 4

7.5.4.1.2.5. S. VI-A-13
Structuur S. VI-A-13 is samengesteld uit de volgende contexten: C. VI-A-10, C. VI-A-13, C. VI-A-
19, C. VI-A-25 en C. VI-A-152. Vier greppels, C. VI-A-13, C. VI-A-19, C. VI-A-25 en C. VI-A-152, 
zijn ongeveer 60 cm breed en hebben een parallel noordnoordwest-zuidzuidoost verloop. 
Een vijfde greppel C. VI-A-10 staat haaks op C. VI-A-13. De vulling van de greppels is vrij 
gelijklopend. De tussenafstand van de greppels varieert tussen 9 en 14 m. Het merendeel 
van de greppels is tot zo’n 30 cm onder het afgegraven vlak komvormig uitgegraven. Ofwel 
hebben deze greppels gediend voor een verdere opdeling van een perceelstructuur, ofwel 
zijn ze gebruikt voor een specifieke landbouwtoepassing. Door het ontbreken van dateerbare 
elementen in de verschillende contexten is het niet mogelijk deze structuur een precieze 
datering te geven. De oversnijding met kuil C. VI-A-20 (gedateerd tussen 1175-1300) was 
niet duidelijk. Indien C. VI-A-20 jonger is, kan dit dienen als een terminus ante quem voor 
de greppels. Het weinig diagnostisch materiaal (17 wandscherven in grijs aardewerk) uit de 
greppels kan de oversnijding ontkennen noch bekrachtigen. 

7.5.4.1.2.6. C. VI-A-20
Context C. VI-A-20 is in oppervlak een vierkante kuil met afgeronde hoeken en heeft een 
doorsnede van ongeveer 2 m. De licht grijsbruine kuil was onregelmatig in doorsnede en 
ging maximaal 24 cm onder het afgegraven vlak (Afb. 345). De kuil oversnijdt greppel C. VI-
A-19, onderdeel van S. VI-A-13.

Afb. 345. Coupe AB op C. VI-A-20.
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Het vondstenmateriaal van C. VI-A-20 bestaat uit 38 
scherven grijs gedraaid middeleeuws aardewerk, en drie 
niet verder te determineren metalen objecten. De drie 
randfragmenten van een kogelpot in combinatie met een 
geknepen standring van een kan/kruik dateren de context 
in het laatste kwart van de 12de tot het einde van de 13de 
eeuw (Fig. 261).

7.5.4.1.2.7. C. VI-A-21, C. VI-A-22, C. VI-A-23, C. VI-A-24, C. VI-B-34, C. VI-B-35, C. VI-B-36, C. VI-B-37, C. VI-B-38.
Een 15-tal meter ten westen van de cluster rond C. VI-A-8 ligt een tweede cluster kuilen: C. 
VI-A-21, C. VI-A-22, C. VI-A-23, C. VI-A-24, C. VI-B-34, C. VI-B-35, C. VI-B-36, C. VI-B-37, C. VI-
B-38. Hoewel deze kuilen hetzelfde uiterlijk en dezelfde vulling hebben, zat er betrekkelijk 
minder materiaal in dan in de cluster rond C. VI-A-8. Door het gebrek aan diagnostische 
stukken, is het niet mogelijk deze contexten scherper te dateren dan tussen de 10de en 16de 
eeuw. Omdat deze kuilen zeer sterk op elkaar lijken en zo kort op elkaar ingepland zijn, zijn 
deze waarschijnlijk als gelijktijdig te beschouwen. Het materiaal wordt om die reden ook 
tezamen besproken. De grootste kuil, C. VI-A-21, meet zo’n 4 m op 2,5 m. Deze kuil heeft 
een onregelmatige komvormige bodem en is ze gemiddeld zo’n 10-20 cm diep onder het 
afgegraven vlak ingegraven (Afb. 346).

Context C. VI-A-24 meet 3 m in lengte en heeft een zwak L-vormig grondplan. De minimale 
breedte bedraagt 1,5 m, de maximale 2 m. In tegenstelling tot C. VI-A-21 heeft deze kuil wel 
een vrij vlakke, gelijkmatige doorsnede (Afb. 347, Fig. 262). Het materiaal uit deze context 
bestaat uit vijf middeleeuws grijs gedraaide scherven, twee niet-gedetermineerde ijzeren 
objecten en een ijzeren nagel. De scherf middeleeuws rood aardewerk is waarschijnlijk 
intrusief.

Fig. 261. Materiaal uit C. VI-A-20.
1 kogelpot lokaal grijs
2 kogelpot grijs gedraaid

Afb. 346. Coupe AB op C. VI-A-21.

Fig. 262. Coupetekening van coupe AB op C. VI-A-24.
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In het zuiden van deze cluster kuilen was de aflijning op het eerste grondplan niet duidelijk. 
Context C. VI-A-22 is een afdekkende laag die als aparte context is gedefinieerd. Onder 
context C. VI-A-22 zijn de kuilen C. VI-B-34, C. VI-B-35, C. VI-B-36, C. VI-B-37, C. VI-B-38 en C. 
VI-B-36 afgelijnd. Deze kuilen zijn overwegend rond tot onregelmatig in grondvlak, met een 
komvormige tot onregelmatige onderkant.

Het aardewerk uit deze contexten bestaat voor het grootste deel uit middeleeuws grijs 
aardewerk waarvan de meeste scherven sterk geërodeerd zijn. Naast de grijze scherven 
vervolledigen drie rood lokaal gedraaide scherven en enkele nagels het ensemble. Door het 
ontbreken van randfragmenten en de slechte staat van de scherven is het niet mogelijk om 
de context een nauwere chronologische afbakening te geven dan tussen de 10de en de 16de 
eeuw. Omdat het merendeel van de goed gedateerde sporen in de 13de eeuw te dateren 
zijn, is het waarschijnlijk dat deze sporen ook uit deze periode stammen.

7.5.4.1.2.8. C. VI-A-44, C. VI-A- 45, C. VI-A-47, C. VI-A-48 & C. VI-A-50
Aan de noordelijke kant van zone VI liggen verschillende ondiepe sporen, o.a. C. VI-A-44, 
C. VI-A-47, C. VI-A-50. Deze kuilen hebben alle ongeveer dezelfde lichtgrijze, mangaanrijke 
vulling. Sommige van deze kuilen kunnen als paalspoor worden geïnterpreteerd, andere zijn 
duidelijke kuilen. 

Gezien de fragmentaire bewaring is niet mogelijk om op basis van deze paalsporen en 
kuilen een duidelijke plattegrond te reconstrueren. Verschillende sporen hebben materiaal 
opgeleverd dat goed aansluit bij het eerder besproken materiaal uit de zone.

Context C. VI-A-44 bevat 12 grijs gedraaide scherven. Eén randfragment van een kogelpot 
type L29b, dateert het spoor tussen het midden van de 12de eeuw en het begin van de 14de 
eeuw.565 De datering van deze context sluit goed aan bij C. VI-A-47. In dit mogelijke paalspoor 
zijn 15 stukken grijs gedraaid aardewerk teruggevonden. Eén rand behoorde toe aan een 
kogelpot type L40D, die tussen het midden van de 12de eeuw en het begin van de 14de eeuw 
te dateren is.566

De sporen C. VI-A-45, C. VI-A-48 en C. VI-A-49 liggen op korte afstand van elkaar. Deze 
sporen leveren slechts enkele niet verder te determineren middeleeuwse grijze of rode 

565 De Groote 2008: 199
566 De Groote 2008: 199

Afb. 347. Coupe AB op C. VI-A-24.
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scherven op. Afgaande op hun uiterlijk en positie zijn deze waarschijnlijk wel aan de andere 
beter gedateerde sporen te koppelen.

Kuil C. VI-A-50 ligt enkele meters ten westen van deze palencluster, en is door de vondsten 
in de vulling in dezelfde periode te plaatsen. De ovale kuil (1,4 m x 1,1 m) is in doorsnede vrij 
onregelmatig, en gaat tot maximaal 30 cm onder het afgegraven vlak (Afb. 348).

Het vondstenmateriaal uit C. VI-A-50 bestaat uit acht middeleeuwse grijze scherven en drie 
randfragmenten van een kogelpot. De kogelpot type L40D met draperiedecor kan, net als de 
paalsporen, tussen het midden van de 12de eeuw en het begin van de 14de eeuw gedateerd 
worden.567

7.5.4.1.2.9. C. VI-A-53
Context C. VI-A-53 was in vlak een ronde, homogeen bruine vlek met een diameter van 3,7 
m. De eerste kwadrantcoupe werd machinaal gezet, maar omdat hieruit bleek dat het om een 
diep spoor ging, is beslist om de coupe terug te dichten om een bemalingskader te plaatsen. 
Het spoor ging tot 2,10 m diep onder het afgegraven vlak. De coupe toont dat het spoor in 
een tulpvorm is uitgegraven (Fig. 263).

Waarschijnlijk is deze kuil gegraven voor watervoorziening. Aangezien er geen beschoeiing 
is teruggevonden, kan er niet gesproken worden van een waterput. De onderste lagen zijn 
vrij kleiïg en waarschijnlijk het resultaat van een langzaam opvullingsproces. De bovenste 
pakketten bestaan uit een vrij homogene zandleem en lijken een snellere vulling te impliceren. 

Het is bovendien niet uit te sluiten dat de kuil nooit als waterkuil gebruikt is kunnen worden, 
aangezien de gravers niet tot op de permanente grondwatertafel zijn geraakt. 

Ondanks de bemaling bleek de ondergrond zeer onstabiel, wat resulteerde in scheuren 
in de profielen. Het risico op instorting vormde een te groot gevaar voor de archeologen, 
waardoor er geen verder onderzoek heeft plaats gevonden. De kuil was enkel opgevuld 
met sedimentair materiaal. Er waren geen organische accumulatielagen aanwezig die een 
landschappelijke reconstructie toe lieten. 

Het vondstenmateriaal bestaat uit 43 scherven in grijs aardewerk, waarvan 30 gedraaid 
zijn. Van de overige 13 kon geen vervaardigingstechniek worden vastgesteld. Onder deze 
scherven zat er één scherf die afkomstig was van een kogelpot. Van de gedraaide scherven 

567 De Groote 2008: 199

Afb. 348. Coupe AB op C. VI-A-50.
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waren er vier afkomstig van een kan/kruik. De overige waren niet verder te determineren 
wandscherven. Het merendeel van de scherven is afkomstig uit de bovenste laag. Slechts 
drie scherven komen uit diepergelegen lagen. De afgeschuinde rand van de kan wijst op een 
datering in de 13de- begin van de 14de eeuw voor de bovenste lagen.568 Er is geprobeerd 
om een houtskoolstaal uit laag VI-A-53-AB-4 te dateren, maar dit is omwille van de kleine 
afmetingen niet gelukt.

568 Mondelinge info door Dr. Koen De Groote.

Fig. 263. Coupetekening van coupe AB op C. VI-A-53.

Afb. 349. C. VI-A-53 coupe AB.
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7.5.4.1.3. Gebouwplattegrond?
Verschillende kuilen en paalsporen aan de oostelijke kant van zone VI wijzen op bewoning 
in de 13de eeuw. De contexten C. VI-A-70, C. VI-A-71, C. VI-A-72, C. VI-A-73, C. VI-A-74, C. VI-
A-75, C. VI-A-89, C. VI-A-90 en C. VI-A-93 liggen vlak bij elkaar en zijn ook qua vulling sterk 
gelijkend (Afb. 350).

Het gaat in alle gevallen om ondiepe paalsporen (Afb. 351).

Afb. 350. Zicht op de zone bij afgraven.

Afb. 351. Coupe AB op C. VI-A-89.
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Hoewel het niet mogelijk was om een duidelijke plattegrond uit deze sporen af te leiden, 
hebben deze paalsporen op basis van hun uitzicht en vulling zeker tezamen gehoord. Alleen 
C. VI-A-90 heeft een grijze gedraaide scherf opgeleverd. Naast deze paalsporen liggen 
verschillende langwerpige kuilen op een rij: C. VI-A-71, C. VI-A-73, C. VI-A-74 en C. VI-A-75. 
Context C. VI-A-71 bevat 12 stuks gedraaid grijs middeleeuws aardewerk. Een randfragment 
van een teil wijst op een datering in de 13de eeuw. 

De contexten C. VI-A-73 en C. VI-A-74 vormen een kuil van ongeveer 5,8 m lang en ongeveer 
1 m breed. Omdat het raakpunt tussen beide kuilen niet duidelijk was, zijn deze als twee 
aparte contexten omschreven (Afb. 352).

C. VI-A-73 is lens- tot komvormig, daar waar C. VI-A-74 eerder onregelmatig is. Deze 
twee contexten leverden samen zes gedraaide, en vier niet verder te determineren grijze 
middeleeuwse scherven op. Door het ontbreken van randfragmenten is een verdere datering 
niet mogelijk. 

Ongeveer parallel met deze kuilen ligt de slecht bewaarde greppel C. VI-A-93. Deze smalle 
greppel was slechts over een afstand van 3,5 m te volgen. De drie scherven van een kan/
kruik dateren deze context tussen het laatste kwart van de 12de en het midden van de 13de 
eeuw.

7.5.4.1.4. Afdekkende laag C. VI-A-91 met kuilen
Context C. VI-A-91  was op het eerste grondvlak zichtbaar als een grote bruine, moeilijk 
aflijnbare vlek. Deze vlek werd doorsneden door S. VI-A-95, een gracht uit het greppelsysteem 
S. VI-A-1 ( 1450-1550). Ook in het noordoosten wordt dit spoor oversneden door S. VI-A-1 (Afb. 
352).

Context C. VI-A-91 meet ongeveer 9 m x 7 m en heeft een zeer onregelmatige vorm in 
grondvlak. Het vondstenmateriaal dat gekoppeld is aan deze laag bestaat uit 29 scherven 
aardewerk en één fragment van een maalsteen. De scherven bestaan uit 25 stukken lokaal 
grijs gedraaid aardewerk (twee randen van kogelpot, één rand van teil) en vier scherven rood 
lokaal gedraaid. Bij het rood lokaal gedraaid is één scherf afkomstig van een papkom, een 
vorm die eerder op het einde van de 15de- begin van de 16de eeuw te plaatsen is. Echter 
door de consistentie van de vormen en hoeveelheid van het grijs gedraaide scherven, lijkt 
een datering in de 13de eeuw voor deze context valabel. 

Op het eerste niveau van afgraven kon naast C. VI-A-91 slechts één andere context, VI-A-99, 
worden afgelijnd (Afb. 353). De kuil C. VI-A-99, heeft een duidelijk afgelijnde donkergrijs/
blauwe vulling met veel houtskoolspikkels en brokjes. Uit de coupe bleek dat C. VI-A-99 
insnijdt in C. VI-A-91. Het aardewerk uit de kuil C. VI-A-99 omvat één scherf grijs aardewerk, 
en een scherf rood. Deze laat geen nauwkeurige datering toe.

Fig. 264. Coupe AB op C. VI-A-73 en C. VI-A-74.
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Fig. 264. Coupe AB op C. VI-A-73 en C. VI-A-74.

Afb. 352. Zicht op de zone bij afgraven.

Afb. 353. C. VI-A-99 coupe EF.
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Omdat het niet mogelijk was om een goede aflijning te maken van C. VI-A-91, is er verdiept 
naar een grondplan B. Aan de zuidoostelijke kant lijnde de context C. VI-A-91 zich vrij scherp 
af (Afb. 354).

Bij het verdiepen van context C. VI-A-91 bleek deze laag uiteen te vallen in verschillende 
kuilen: C. VI-B-4, C. VI-B-5, C. VI-B-6, C. VI-B-8, C. VI-B-9, C. VI-B-10, C. VI-B-13, C. VI-B-14, 
C. VI-B-15, C. VI-B-16, C. VI-B-17. Alleen de relevante sporen worden in volgend overzicht 
opgenomen. Een deel van de sporen is immers slecht zeer oppervlakkig bewaard, waardoor 
er weinig gegevens beschikbaar zijn.

Kuil C. VI-B-4 is in grondvlak als een onregelmatige S-vorm afgelijnd. Ook in de coupes kwam 
deze aparte vorm terug. Immers is de doorsnede van het spoor in coupe AB sterk verschillend 
van coupe CD. De coupe EF tenslotte suggereert dat het gaat om twee aparte kuilen die 
weliswaar dezelfde vulling delen, maar in oorsprong als twee aparte kuilen zijn gegraven.

De coupe AB toont een vrij diepe komvormige uitgraving die tot zo’n 60 cm diep onder het vlak 
was uitgegraven. Deze kuil is vrij snel opnieuw gevuld met een grijs gevlekt zandleempakket. 
De bovenste laag bestaat uit een homogeen bruin pakket (Afb. 355).

Afb. 354. C. VI-A-91 tijdens verdiepen naar GPL B.

Afb. 355. Coupe AB op C. VI-B-4.
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Het schervenensemble uit C. VI-B-4 bestaat uit 42 scherven. 
Deze zijn allemaal grijs lokaal gedraaid. Zowel van een 
teil als van een pan zijn er vijf stukken gerecupereerd. De 
datering van de teilrand (vorm gaat richting L59A; Fig. 265) 
plaatst de context in de 2de helft van de 12de tot de 13de 
eeuw. 

Context C. VI-B-5 heeft hetzelfde uiterlijk en vorm als context C. VI-B-4. De kuil is iets minder 
diep uitgegraven en heeft iets steilere randen (Afb. 356, Afb. 357). Ook deze kuil is vrij snel 
gevuld met zandleem. Mogelijk vormde dit spoor samen met C. VI-B-4 een grotere structuur. 
Deze kuil heeft geen vondsten opgeleverd. 

Afb. 356. Coupe AB op C. VI-B-5.

Fig. 265. Materiaal uit VI-B-4.
Grijs gedraaid aardewerk teil

Afb. 357. Detail van de coupe op C. VI-B-5.
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C. VI-B-9 is rechthoekig met afgeronde hoeken met een diameter van ongeveer 3 m. Het 
spoor is ondiep bewaard, met een onregelmatige bodem (Fig. 266). Uit de coupes blijkt 
dat de gracht van S. VI-A-1 deze kuil oversnijdt. Het materiaal uit de kuil is vrij heterogeen 
van samenstelling: naast enkele fragmenten verbrande leem bevat de kuil 46 scherven. 
Drie scherven handgevormd met donkere kern (Verhaeghe groep A) dateren tussen de 
tweede helft van de 9de eeuw, en de eerste helft van de 11de eeuw. Verder waren er 36 
grijze scherven, die door hun verwering niet toelieten na te gaan of deze handgevormd, 
nagedraaid, dan wel gedraaid waren. Eén scherf was afkomstig van een kogelpot. Slechts 
twee scherven waren duidelijk grijs gedraaid. Vier rood lokaal gedraaide scherven dateren 
waarschijnlijk iets jonger. Twee scherven zijn afkomstig van een grape. De datering van deze 
context is door de heterogene samenstelling moeilijk. 

Kuil C. VI-B-13 is net als de andere kuilen zeer ondiep en 
onregelmatig in doorsnede. Net als kuil VI-B-9 bevat deze 
kuil ook zowel ouder als jonger materiaal. Het oudste 
materiaal bestaat uit twee scherven handgevormd met 
donkere kern (Verhaeghe groep A) waarvan één rand van 
een kogelpot (Fig. 267: 2). Van de 8 lokaal grijze scherven 
zijn er twee afkomstig van een kogelpot (Fig. 267: 1). De drie 
scherven in lichtoranje klei zijn dan weer typerend voor de 
2de helft van de 15de- begin van de 16de eeuw. 

De overige sporen in deze cluster zijn zeer ondiepe sporen die niet echt ingegraven lijken te 
zijn. De verschillende contexten hebben een heterogeen materiaalensemble dat te dateren 
is tussen de tweede helft van de 9de en de eerste helft van de 16de eeuw. Spoor C. VI-B-8 
is met zekerheid een jonger spoor door zijn homogene schervensamenstelling en duidelijke 
insnijding in de oudere contexten.

Wanneer het materiaal van de verschillende contexten in zijn geheel wordt bekeken, blijkt toch 
de sterke dominantie van het grijs aardewerk. Van de in totaal 136 scherven zijn er 120 (= 88%) 
grijze lokale scherven waarbij er geen onderscheid is gemaakt tussen gedraaide scherven en 
‘lokaal grijze’ scherven. Acht scherven (=6%) zijn rood lokaal gedraaide scherven. Tenslotte 
zijn het aardewerk in lichtoranje klei (2,5%) en handgevormd met donkere kern (3,5%) slechts 
in beperkte mate vertegenwoordigd in het ensemble. Door de dominantie van het grijs 
aardewerk kan zowel het oudste als het jongste materiaal als residueel beschouwd worden. 
Het aandeel gedraaide en lokaal grijze scherven, mede gesteund door de oversnijding van 
het grachtensysteem S. VI-A-1 (gedateerd tussen 1450-1550) duidt erop dat de datering van 
de context kan aansluiten bij de omliggende contexten uit de 13de-begin 14de eeuw.

7.5.4.1.5. Poel C. VI-A-96
Context C. VI-A-96 is een groot ondiep spoor (8 m x 9 m) dat ten westen van C. VI-A-91 ligt. 
In doorsnede is het spoor licht komvormig. In de verschillende coupes zijn steeds twee lagen 

Fig. 266. Coupetekening van coupe AB op C. VI-B-5, C. VI-A-95, C. VI-B-9. C. VI-B-17.

Fig. 267. Materiaal uit C. VI-B-13.
1 grijs gedraaid
2 handgevormd met donkere kern 
(Verhaeghe A)
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afgelijnd. De bovenste laag 
bestaat uit een grijsbruine 
zandleem, de onderste 
laag bestaat uit een (licht) 
grijze zandleem. Aan de 
onderkant van het spoor is er 
betrekkelijk meer mangaan 
en ijzerafzetting te zien. Deze 
gelaagdheid is het gevolg 
van bodemprocessen na het 

vullen van de kuil (Afb. 358, Fig. 268). Door zijn vlakke bodem en de afmetingen komt dit 
spoor het best overeen met een poel voor het drenken van vee. Er zijn geen sporen van 
trampling teruggevonden die dit kunnen bevestigen of ontkrachten.  

De kuil C. VI-A-96 wordt doorsneden door C. VI-A-146. Dit spoor heeft een ovale vorm in 
het vlak en meet zo’n 0,6 x 0,8 m. Deze paalkuil is zo’n 60 cm diep en gaat meer dan 40 cm 
dieper dan VI-A-96. Waarschijnlijk is deze kuil uitgegraven om een schuin geplaatste paal in 
te plaatsen. De paal doorsnijdt heel duidelijk de opvulling van deze context, waardoor een 
gelijktijdig gebruik van beide onwaarschijnlijk is. 

Het vondstenmateriaal uit C. VI-A-96 bestaat uit scherven, metalen objecten en voorwerpen 
in natuursteen. De natuursteen omvat onder meer een wetsteen (Afb. 360) en een fragment 
van een vijzel.

Afb. 358. Coupe AB op spoor C. VI-A-96.

Afb. 359. Coupe GH op C. VI-A-96 en C. VI-A-146.

Afb. 360. Fragment van een wetsteen uit C. VI-A-96 ©Dirk Wollaert.
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Er zijn verschillende metalen objecten teruggevonden in de context. In hoofdzaak gaat het 
om nagels/spijkers (12 stukken), maar ook een bijna volledig intacte sleutel. Het gaat om een 
grote ijzeren sleutel met een ring op het uiteinde. De baard is deels afgebroken (Afb. 361).

Er zijn 738 scherven aardewerk gerecupereerd uit C. VI-A-96. Het overgrote deel daarvan 
(655 fragmenten) is lokaal grijs gedraaid. Binnen deze groep zijn acht verschillende vormen te 
onderscheiden. Daarbij zijn voornamelijk de kogelpot en de teil zeer sterk vertegenwoordigd. 
Vooral het hoge aantal kogelpotten is verrassend voor deze periode.

De blokvormige kogelpotranden zijn in C. VI-A-96 net als bij de andere contexten uit deze 
periode het dominante randtype. Binnen deze groep van kogelpotranden is er een grote 
variatie in types: L2A (Fig. 270: 20), L11 (Fig. 270: 13), L15B (Fig. 270: 14), L16 (Fig. 270: 19), 
L40B (Fig. 270: 9-10 ). Daarnaast zijn er enkele randtypes die niet stricto sensu gekoppeld 
kunnen worden aan de typologie van De Groote 2008. Enkele randfragmenten (Fig. 270: 8 
& 11) vertonen een sterke gelijkenis met het type L27A, maar zijn toch niet volledig hetzelfde. 
Hetzelfde geldt voor het randtype dat het midden houdt tussen L26E en L40 waarbij de 
traditie van de (lange) geblokte randen wordt gekoppeld aan stilistische kenmerken van het 
sikkelrand profiel (Fig. 270: 15-16). In deze context zit hetzelfde type blokvormige rand, dat 

Fig. 268. Coupetekening coupe AB op spoor C. VI-A-96.

Fig. 269. Coupetekening GH op C. VI-A-96 en C. VI-A-146.

Afb. 361. Sleutel uit C. VI-A-96. © Dirk Wollaert.
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ook in context C. VI-A-8 en C. VI-B-23 aanwezig is (Fig. 258: 1; Fig. 259: 5-6). Slechts eén van 
de kogelpotten is versierd met een draperiedecor op de rand. 

De teilen vertonen net als de kogelpotten, dezelfde vormentaal als de reeds eerder 
beschreven, contemporaine contexten. De randtypes L54 (Fig. 270: 5) en L56A (Fig. 270: 1) 
komen samen voor met een overgangsvorm (Fig. 270: 2-4; 6-7) die het midden houdt tussen 
een eenvoudige uitstaande rand en de brede bandvormige teilrand zoals in de contexten C. 
VI-A-8 & VI-B-23 (Fig. 258 & Fig. 259).

De variatie binnen de kan/kruiken is even groot als er vormen zijn: L60A (Fig. 270: 23), L60B 
(Fig. 270: 22), L64B, maar niet ondersneden: Fig. 270: 21). Het worstoor (Fig. 270: 31) moet 
afkomstig zijn van een heel grote vorm.

In de context komen verschillende fragmenten van een vuurklok voor (Fig. 270: 32-34). Het 
handvat heeft de typische vingertopindrukken.

Van de vijf aanwezige randen van voorraadpotten zijn er vier die aan de bestaande typologie  
op te hangen zijn. Hier treed ook een lokale variatie op ten opzichte van de basistypologie: 
L48D (Fig. 270: 25-26), L43B (Fig. 270: 27-28). Eén van de voorraadpotten had een volledig 
afwijkende vorm (Fig. 270: 29). Dit randtype neigt meer richting een Romeins dolium en is 
versierd met duimindrukken. De komvormen komen voor aan het einde van de 13de-begin 
van de 14de eeuw.569

Naast dit grijs gedraaid aardewerk zijn er nog 59 scherven waarvan niet met zekerheid vast 
te stellen of deze gedraaid, handgevormd, dan wel nagedraaid zijn. Bij deze groep zitten 
randfragmenten van een teil en van een kogelpot.

Er zijn verschillende bakselcategorieën die slechts één scherf hebben opgeleverd: Maaslands 
(Andenne) waar, Majolica en een grijs lokaal handgevormde scherf.

Er zijn 19 scherven rood aardewerk gerecupereerd uit C. VI-A-96. Het fragment van een 
kamerpot en verschillende lokaal rood gedraaide scherven (o.m. een pootje van een grape) 
kunnen als intrusief worden aanzien.

569 Mondelinge info door Dr. Koen De Groote.

Fig. 268. Coupetekening coupe AB op spoor C. VI-A-96.

Fig. 269. Coupetekening GH op C. VI-A-96 en C. VI-A-146.
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Fig. 270. Materiaal uit C. VI-A-96. 1-7: grijs gedraaid teilen

8-20: grijs gedraaid kogelpotten
21-23, 30-31: grijs gedraaid: kan/kruik

24: grijs gedraaid kom
25-29: grijs gedraaid voorraadpot
32-34: grijs gedraaid vuurklok
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De laatste bakselcategorie uit C. VI-A-96 is het middeleeuws rood hoogversierd aardewerk. 
Daarvan zijn vijf fragmenten teruggevonden. Eén fragment is afkomstig van een bodem van 
een kan/kruik. Bij de wandscherven is er één met een opgelegd floraal motief.

De datering voor C. VI-A-96 ligt tussen de tweede helft van de 13de eeuw en het eerste 
kwart van de 14de eeuw. Deze datering steunt op de grote hoeveelheid en de randtypes van 
kogelpotten, voorraadpot, teilranden en hoogversierd aardewerk.570

MATERIAAL UIT C. VI-A-96. AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Ander aardewerk / Maasland (Andenne) / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Middeleeuws / Ander aardewerk / Majolica / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kan/kruik 10

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot 16

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kom 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 599

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / pan 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / teil 17

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / tuitpot 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / voorraadpot 2

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / vuurklok 8

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 55

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / teil 1

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

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Hoogversierd / kan/kruik 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Hoogversierd / niet gedetermineerd 4

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / kamerpot 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 16

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / teil 1

totaal 738

Metaal / Ferro / Bestek / Mes 1

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/nagel 12

Metaal / Ferro / Gebruiksvoorwerp / Sleutel 1

Metaal / Ferro / Niet gedetermineerd 8

Natuursteen / Niet gedetermineerd 4

Natuursteen / Vijzel 1

Natuursteen / Wetsteen 1

Silex / (Micro)kling / Fragment / Distaal fragment van een (micro)kling 1

Silex / (Micro)kling / Fragment / Proximaal afgebroken (micro)kling 1

Silex / Werktuig / Schrabber / Geretoucheerde afslagschrabber 1

570 Datering door Dr. Koen De Groote.
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Net ten noordoosten van context C. VI-A-96 ligt C. VI-A-92. 
Deze greppel maakt een rechte hoek om vervolgens aan 
te sluiten op C. VI-A-96. Net als de andere sporen heeft 
ook deze greppel een zeer ondiepe bewaring. Gezien de 
onvolledige bewaring van het spoor, is het niet uit te maken 
waarvoor het heeft gediend. Het aardewerk uit de vulling 
van de greppel sluit aan bij dit uit C. VI-A-96. In totaal zijn 
er 16 scherven gerecupereerd. De drie scherven uit de 
metaaltijden kunnen in deze buiten beschouwing worden 
gelaten. Van de 13 scherven grijs aardewerk zijn er 11 
afkomstig van een kogelpot, wat een datering in de 12de- 
13de eeuw oplevert. 

7.5.4.1.6. Kuilen in lineaire positie in zone VI: C. VI-A-151, C. VI-A-88, C. VI-A-87 & C. VI-A-97
Vier kuilen vallen op door hun lineaire positie en opmerkelijk diepere uitgraving in 
vergelijking met de andere sporen. Hoewel slechts één kuil duidelijk dateerbaar materiaal 
heeft opgeleverd, stammen deze waarschijnlijk allen uit dezelfde periode. De vulling is sterk 
gelijkend aan deze van de beter gedateerde contexten uit de 13de-begin 14de eeuw. Drie 
contexten liggen vlak bij elkaar: C. VI-A-151, C. VI-A-88 en C. VI-A-87. De vierde kuil, C. VI-A-97, 
ligt zo’n 19 m oostwaarts van deze kuilen. C. VI-A-97 is ovaal in oppervlak en heeft een lengte 
van 2,4 m. De kuil valt op door zijn scherpe aflijning (Afb. 362, Fig. 272). Mogelijk is deze het 
gevolg van een bekisting. Zowel de bodem als de zijkanten hebben deze scherpe aflijning. 
De opvulling van deze kuil is duidelijk in drie verschillende fases tot stand gekomen. De 
onderste laag bestaat uit een bleek grijs, licht kleiig bandje, dat waarschijnlijk door inspoeling 
van omliggend sediment tot stand is gekomen. Daarboven ligt een homogene laag zandleem. 
Deze laag wordt afgedekt door een heterogeen opvullingspakket. Het aardewerk uit deze 
kuil bestaat uit 14 grijze wandscherven. Deze kuil lijkt qua uiterlijk sterk op C. I-A-1084 in zone 
I.571

Kuil C. VI-A-87 is in grondvlak vierkant met afgeronde hoeken met een diameter van 1,6 m. De 
kuil heeft in doorsnede een omgekeerde klokvorm die van 1,6 m bovenaan versmalt tot 50 cm 
onderaan (Afb. 363). De kuil is ingegraven net tot op de kleilaag tot ongeveer 1,1 m onder het 
afgegraven vlak. Aan de zuidelijke zijde en aan de onderkant zit een bleke inspoelingsband. 
De dikke inspoelingsband hogerop in de vulling, is ingespoeld vanuit het noorden. De vier 
grijs gedraaide scherven dateren niet nauwkeuriger dan de late middeleeuwen. 

571 Cf. 7.5.4.2.4.

Fig. 271. Materiaal uit C. VI-A-92.
lokaal grijs gedraaid kogelpot

Fig. 272. Coupetekening van coupe AB op C. VI-A-97.
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Context C. VI-A-88 is een rechthoekige kuil met afgeronde hoeken van 1,8 m x 1 m. De kuil 
is zo’n 60 cm diep uitgegraven, en heeft een meer onregelmatige onderkant dan de eerder 
besproken kuilen (Afb. 364). De onderste vulling bestaat uit meerdere inspoelingsbandjes 
en stabilisatielaagjes. Helemaal bovenaan in de vulling zaten er 42 grijs lokaal gedraaide 
scherven, met daarbij het onderste deel van een kan/kruik. Deze kan worden gedateerd 
tussen het laatste kwart van de 12de en de 13de eeuw. 

Afb. 362. Coupe AB op C. VI-A-97.

Afb. 364. Coupe AB op C. VI-A-88.

Afb. 363. Coupe AB op C. VI-A-87.
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Kuil C. VI-A-151 is het meest westelijke spoor. Het is rond in grondvlak en tot 40 cm diep 
ingegraven. De vulling van deze kuil is een stuk heterogener dan de vulling van de andere 
kuilen. Ook de uitgraving van het spoor is een stuk grilliger dan van de andere sporen (Afb. 
365). Het spoor heeft geen vondsten opgeleverd, maar lijkt op basis van de positie aan te 
sluiten bij de andere kuilen.

Waarvoor deze kuilen hebben gediend, is niet duidelijk. Het staat wel vast dat deze sporen in 
relatie moeten worden gezien met de bewoning in de 13de-14de eeuw. De lineaire inplanting 
van deze kuilen moet zeker zijn betekenis/functie gehad hebben.

7.5.4.1.7. Conclusie en synthese
De meeste sporen in deze zone waren zeer slecht en oppervlakkig bewaard. Van sommige 
sporen is het zelfs niet duidelijk of het ingegraven sporen zijn of dat de verkleuringen het 
resultaat zijn van trampling of uitslijten van de bodem.

In verschillende gevallen zoals bij C. VI-A-8, C. VI-A-91, C. VI-A-96 bevatten deze sporen 
verschillende honderden scherven. De beter gedateerde contexten dateren overwegend in 
de tweede helft van de 13de eeuw. 

De kuilen, paalsporen en vondsten wijzen erop dat er bewoning in de onmiddellijke omgeving 
moet zijn geweest zonder dat er daarbij duidelijke gebouwplattegronden zijn gevonden. 

 

Afb. 365. Coupe AB op C. VI-A-1551.
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7.5.4.2. Greppels en kuilen langs de Oude Pontstraat
7.5.4.2.1. Inleiding 

Enkele tientallen meters ten zuiden van de 12de-eeuwse bewoning in zone I ligt greppelsysteem 
C. I-A-1111 (Fig. 273). Dit greppelsysteem is te linken aan verschillende kuilen en poel C. I-A-
1075. De greppels hebben een duidelijk planmatige aanleg en lijken een (woon?)zone af te 
bakenen die waarschijnlijk buiten de opgravingszone is gelegen. Deze greppels zijn enkele 
tientallen jaren jonger dan het eerder aangehaalde 12de-vroeg 13de-eeuwse erf. Ze illustreren 
de verschuiving van de bewoning van het 12de-eeuwse erf naar hoger op het terrein. Binnen 
deze greppels is er ook nog een chronologie vast te stellen. Het greppelsysteem C. I-A-1154 
herneemt een oudere greppel C. I-A-1103 die uitmondt in een grote poel C. I-A-1075. Daarrond 
liggen verschillende kuilen en greppels die moeilijker in te passen zijn in dit systeem.

7.5.4.2.2. C. I-A-1075 en C. I-A-1103: poel met greppel
In de oostelijke hoek van het terrein, vlak aan de Oude Pontstraat, ligt C. I-A-1075. Dit ovaal 
tot circulair spoor heeft een afmeting van ca. 8 m x 10 m. Het spoor had een heterogeen 
bruingrijze vulling. Om het duidelijk af te lijnen is er 10 cm verdiept naar een grondplan B. 
Omdat de lagenopbouw bij grondplan A nog niet duidelijk was, kregen de meeste vondsten 
een inventarisnummer en werden ze 3D ingemeten. Tijdens het verdiepen bleek dat het 
spoor niet diep bewaard was. Om zoveel mogelijk info te vergaren is de structuur met 
visgraadmethode gecoupeerd. Tijdens het verdiepen werd de oudere greppel C. I-A-1085572 
zichtbaar onder C. I-A-1075 (Afb. 366).

Hoewel er tijdens het verdiepen verschillende sporen zijn afgelijnd, kunnen deze allemaal 
teruggebracht worden tot hetzelfde grijsbruin heterogeen opvullingspakket.

De context C. I-A-1075 diende waarschijnlijk als drenkplaats voor vee. De bodem van de 
structuur was ingetrapt en waarschijnlijk niet uitgegraven. Het feit dat het spoor op een van 
de laagste punten van het opgravingsvlak lag, zorgde er ook voor dat het water automatisch 
afliep richting deze structuur. Op de bodem van het spoor lag een grote hoeveelheid materiaal 
en natuursteen (Afb. 367).

572 Deel van Romeinse weg S. I-A-179, Cf. 7.4.2.1

Afb. 366. Coupe CD op C. I-A-1075. Spoor I-B-212 is onderdeel van de Romeinse greppel C. I-A-1085.
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Fig. 273. Sporen uit de lange 13e eeuw in zone I.
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Fig. 273. Sporen uit de lange 13e eeuw in zone I.
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Deze structuur lijkt sterkt op C. I-A-1439.573 Het belangrijkste verschil tussen de beide 
contexten is dat C. I-A-1439 een vlakke bodem heeft die weinig activiteit heeft gekend, terwijl 
dat C. I-A-1075 een stuk onregelmatiger is in doorsnede. 

Net als bij C. I-A-1439 mondt er ook een greppel uit in C. I-A-1075: greppel C. I-A-1103. Om 
na te gaan of greppel C. I-A-1103 ook daadwerkelijk heeft gediend om de poel van water te 
voorzien, is de hoogte van de onderkant de sporen met elkaar vergeleken. Daarbij is er een 
licht verval waar te nemen van het zuiden naar het noorden.574 Daardoor kan met zekerheid 
gesteld worden dat de greppel gegraven is om de poel van vers water te voorzien.

De greppel C. I-A-1103 is waarschijnlijk de oudere voorganger van het greppelsysteem S. I-A-
1111. Hoewel C. I-A-1103 verder loopt in C. I-A-1154, is ervoor gekozen om beide grachten toch 
op contextniveau uit elkaar te houden, omdat de beide grachten twee verschillende fases 
representeren (Afb. 368).

Gracht C. I-A-1103 kan zo’n 15 m gevolgd worden van aan het snijpunt met C. I-A-1154, C. I-A-
1111 en C. I-A-1151 tot in de poel C. I-A-1075. De gracht is ongeveer 1,1 m breed en 30 cm diep 
onder het afgegraven vlak bewaard. De gracht is duidelijk recenter dan C. I-A-393 en C. I-A-
630 (Afb. 369).

In de kuil C. I-A-1075 zijn 432 scherven teruggevonden die de context dateren tussen 1175- 
1225 n.Chr. Het merendeel van het materiaal is grijs lokaal gedraaid. De 12 scherven uit de 
metaaltijden kunnen net als de middeleeuws handgevormde scherf, bij de verdere bespreking 
buiten beschouwing worden gelaten. 

573 Cf. 7.5.3.2.3
574 Onderkant van coupe CD op TAW 34,33 m; onderkant coupe AB op TAW 34, 23 m; onderkant kuil C. I-A-1075 op TAW 34,19 m.

Afb. 367. Context C. I-A-1075 stenen tijdens verdiepen.
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De zes randfragmenten van een kan/kruik zijn voor deze context gebruikt als ondergrens 
van de datering. De rand van de kan/kruik met gietsneb is van het type L60A (Fig. 274: 
17). Dit type is typisch voor de 13de -1e helft van de 14de eeuw.575 Het grootste deel van de 
identificeerbare randfragmenten is afkomstig van kogelpotten. De typische blokvormige rand 
(type L40) is eerder typisch voor het begin van de 13de eeuw, maar ook het laatste kwart van 

575 De Groote 2008: 172

Afb. 368. Coupe AB op C. I-A-1103.

Afb. 369. C. I-A-1103 oversnijdt I-A-1105 (onderdeel van C. I-A-393).
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de 12de eeuw is niet uit te sluiten.576 Er komen zowel randen van type L40A (Fig. 274: 5-6), 
type L40B (Fig. 274: 8), als van type L40D (Fig. 274: 7) voor. Sommige randen (Fig. 274: 1) 
hebben een versiering met draperiedecor.577

Verder zaten er nog enkele fragmenten van een vuurklok (Fig. 274: 18), teil (Fig. 274: 20) en 
kom (Fig. 274: 19) in de context. Tussen de niet-gedetermineerde wandscherven zitten er 
verschillende scherven met kerbschnitt-versiering (Fig. 274: 21-22). Deze versieringstechniek 
wordt doorgaans geassocieerd met vuurklokken.578 Deze scherven passen ook qua uitzicht 
bij de randfragmenten van vuurklokken. Naast de grijze scherven zijn er ook 23 rode 
scherven bewaard. De 10 scherven vroegrood en de vier scherven hoogversierd sluiten goed 
aan bij de datering van het grijs aardewerk. De negen lokaal rood gedraaide scherven zijn 
waarschijnlijk intrusief.

Naast het aardewerk zijn nog verschillende andere vondstcategorieën teruggevonden. 
Onder de  verschillende metalen objecten was er één hengsel en één spijker/nagel. Naast 
de ferro objecten, waren er 2 non-ferro objecten. Eén plaatje is een beslag van een artefact in 
brons of messing. Er zijn meerdere soorten natuurstenen gerecupereerd van de bodem van 
het spoor. Tenminste één fragment is afkomstig van een maalsteen. De meeste fragmenten 

natuursteen zijn in zandbergse steen. Deze zandsteen is afkomstig uit de regio van Ninove.579 
Waarvoor deze steen is gebruikt, is niet geweten.

Het aardewerk plaatst de context tussen het laatste kwart van de 12de en het eerste kwart 
van de 13de eeuw.

576 Datering door Dr. Koen De Groote.
577 De Groote 2008: 210
578 De Groote 2008: 143
579 Determinatie door Dr. Siebrecht Reniere.

Fig. 274. Materiaal uit context C. I-A-1075.
1-16 grijs gedraaid kogelpot
17 grijs gedraaid kan/kruik
18 grijs gedraaid vuurklok
19 grijs gedraaid kom
20 grijs gedraaid teil
21-22 grijs gedraaid scherven versierd met kerbschnitt-versiering
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MATERIAAL UIT C. I-A-1075. AANTAL

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Niet gedetermineerd onversierd / Kwarts/chamotte / niet gedetermineerd 11

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kan/kruik 6

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot 27

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kom 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 306

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / teil 2

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / vuurklok 6

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot 3

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 45

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

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Hoogversierd / niet gedetermineerd 4

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 9

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Vroeg-rood / niet gedetermineerd 10

Aardewerk / Niet gedetermineerd 1

totaal 432

Bot / Niet gedetermineerd 1

Bot / Niet gedetermineerd verbrand bot 1

Bouwmateriaal / Vloertegel 1

Metaal / Ferro / Constructie / hengsel 1

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/nagel 2

Metaal / Ferro / Niet gedetermineerd 8

Metaal / Metaalslak 1

Metaal / Non-ferro / Constructie / beslag 1

Metaal / Non-ferro / Niet gedetermineerd 1

Natuursteen / Maalsteen 1

Natuursteen / Niet gedetermineerd 17

Silex / (Micro)kling / Fragment / Proximaal fragment van een (micro)kling 1

De 93 scherven uit C. I-A-1103 sluiten qua datering en samenstelling goed aan bij het materiaal 
uit kuil C. I-A-1075. Het overgrote deel (89 scherven) zijn grijs lokaal gedraaid aardewerk. De 
enige identificeerbare vormen zijn afkomstig van een kogelpot (Fig. 275: 1-5). De randen 
binnen dit ensemble sluiten goed aan bij deze van C. I-A-1075, waarbij opnieuw de L15B (Fig. 
275: 1), en de blokvormige L40C (Fig. 275: 5) als voornaamste randen gelden. Naast het grijze 
aardewerk vormen het vroegrood 
en het hoogversierd rood aardewerk 
een kleine, doch voor de chronologie 
belangrijke groep. 

De aanwezigheid van een worstoor 
van een kan/kruik, de randtypologie 
van de kogelpotten, de aanwezigheid 
van het vroegrood en het hoogversierd 
aardewerk duiden op een datering van 
het laatste kwart van de 12de eeuw tot 
de 13de eeuw. 

Fig. 275. Materiaal uit C. I-A-1103.
1-5 grijs lokaal gedraaid kogelpot
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7.5.4.2.3. S. I-A-1111: greppelsysteem geënt op oude situatie
Greppel C. I-A-1103 wordt in het zuiden hernomen door een recenter greppelsysteem S. I-A-
1111. Dit greppelsysteem bestaat uit de volgende contexten: C. I-A-1111, C. I-A-1151, C. I-A-1154 
en C. I-A-1406. 

Uit de terreinwaarnemingen bleek dat C. I-A-1103 ongeveer ter hoogte van het snijpunt met 
C. I-A-1151 en C. I-A-1111 door de jongere greppel C. I-A-1154 wordt oversneden. Dit was ook 
in de coupes  te zien: over de gehele lengte van C. I-A-1154 was de oudere fase (C. I-A-1103) 
nog te zien (Fig. 276, Afb. 370).

Gracht C. I-A-1111 sluit ongeveer haaks aan op C. I-A-1154. Deze gracht is een stuk breder en 
dieper bewaard. In de coupes op deze greppel is slechts één vulling te onderscheiden. Er 
zijn geen indicaties dat er heruitgravingen zijn geweest (Afb. 371). Om de relatie tussen deze 
greppel en de oudere context C. I-A-1103 te kunnen illustreren, is deze zone verdiept naar 
een GPL B.

De oversnijding tussen greppel C. I-A-1151 en greppel C. I-A-1154 was op het terrein moeilijk 
zichtbaar. C. I-A-1151 heeft ongeveer dezelfde diepte als C. I-A-1154, maar is iets smaller. Dit 
beeld wordt wel bemoeilijkt doordat de oudere greppel C. I-A-1103 daar nog onder doorloopt. 
Context C. I-A-1151 loopt vervolgens zo’n 60 m verder in oostelijke richting, waarna de greppel 
niet meer zichtbaar is in het vlak. Context C. I-A-1406 ligt in het verlengde van C. I-A-1151. 
Naar alle waarschijnlijkheid is deze greppel de verderzetting van greppel C. I-A-1151. Context 
C. I-A-1406 maakt een bocht naar het noorden, maar ook daar kon de greppel door de 
oppervlakkige bewaring slechts enkele meter verder gevolgd worden.

Het materiaal uit structuur S. I-A-1111 dateert zo’n halve eeuw jonger dan het materiaal uit C. 

Afb. 370. C. I-A-1154 coupe AB.

Fig. 276. Coupetekening van coupe AB op C. I-A-1154.
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I-A-1075 en C. I-A-1103. Het greppelcomplex omsluit een zone waar ook de huidige hoeve in 
gelegen is. Een oudere fase met onder meer C. I-A-1103 loopt af naar een poel. Mogelijk zijn 
ook C. I-A-1406 en C. I-A-1151 onderdeel van deze oudere fase, waarbij de bewoning nog op 
het onderzoeksterrein zelf lag. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat de afbakening van C. 
I-A-1406 naar het noorden gaat.

MATERIAAL UIT S. I-A-1111 (C. I-A-1111, C. I-A-1151, C. I-A-1154 & C. I-A-1406). AANTAL

Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Geëffend onversierd / Kwarts/ chamotte / niet gedetermineerd 10

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kan/kruik 10

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot 18

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kom 6

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 431

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / teil 7

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / voorraadpot 11

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / vuurklok 18

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot 4

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 29

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Hoogversierd / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Niet gedetermineerd / niet gedetermineerd 3

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Vroeg-rood / niet gedetermineerd 2

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Vroeg-rood / pan 2

Aardewerk / Niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Postmiddeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 1

totaal 555

Bot / Niet gedetermineerd verbrand bot 3

Bouwmateriaal / Verbrande leem 1

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/nagel 2

Metaal / Ferro / Niet gedetermineerd 5

Metaal / Non-ferro / Niet gedetermineerd 1

Natuursteen / Niet gedetermineerd 2

Technisch aardewerk / Niet gedetermineerd 1

Afb. 371. Coupe EF op greppel C. I-A-1111.
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De 179 scherven uit context C. I-A-1154 dateren vooral op basis van de bandvormige teil (type 
L57A) (Fig. 277: 11) en de blokvormige kogelpot randen (L40C: Fig. 277: 6 en L40D: Fig. 277: 
3) in de 13de- begin van de 14de eeuw. De aanwezigheid van een randtype L16 (Fig. 277: 
5) bewijst dat dit randtype nog later voorkomt dan weergeven door De Groote.580 De kom 
(Fig. 277: 12), kan/kruik (Fig. 277: 9) en de dekselvormige vuurklok L91A (Fig. 277: 10) passen 
eveneens in deze datering. De kom heeft een draperiedecor op de rand. De dekselvormige 
vuurklok heeft ook een versiering van vingerindrukken net boven de rand.

580 De Groote 2008: 198

Fig. 277. Materiaal uit C. I-A-1154.
1-8 grijs lokaal gedraaid kogelpot
9 grijs lokaal gedraaid kan/kruik
10 grijs lokaal gedraaid dekselvormige vuurklok
11 grijs lokaal gedraaid teil
12 grijs lokaal gedraaid kom
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In context C. I-A-1111 zaten 277 scherven. Het merendeel daarvan is grijs lokaal gedraaid. Het 
ensemble bestaat uit fragmenten kan/kruik, kogelpot, kom, pan, voorraadpot en vuurklok van 
dekselvormige type. Twee stukken in vroegrood zijn afkomstig van een pan. Deze panvorm 
is eigenlijk typisch 14de-eeuws, maar toch kan een datering op het einde van de 13de eeuw 
niet worden uitgesloten.581 De datering van deze context zit tussen 1275-1325.

581 Datering door Dr. Koen De Groote.

Fig. 278. Materiaal uit C. I-A-1111.
1: vroegrood: pan
2: grijs lokaal gedraaid pan
3-4: grijs lokaal gedraaid kan/kruik
5: grijs lokaal gedraaid kom
6-7: grijs lokaal gedraaid vuurklok
8-14: grijs lokaal gedraaid kogelpot
15: grijs lokaal gedraaid voorraadpot
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Greppel C. I-A-1151 bevat in totaal 94 scherven. Het grootste gedeelte zijn grijze gedraaide 
wandscherven die geen daterende ondersteuning geven. De vormen bestaan uit kan/kruik 
(Fig. 279: 1), kom (Fig. 279: 2), teil (Fig. 279: 3), vuurklok met Kerbschnitt-versiering (Fig. 279: 
4) en fragmenten van kogelpot. Er is verder nog één wandscherf hoogversierd aardewerk 
teruggevonden. De datering van de context situeert zich tussen het midden van de 13de en 
het midden van de 14de eeuw. Deze datering steunt vooral op de aanwezigheid van de teil 
met bandvormige rand.

In C. I-A-1406 zaten 14 middeleeuws grijze scherven, één handgevormde scherf uit de 
metaaltijden en wat fragmenten verbrande leem. De twee randscherven van de kogelpot met 
eenvoudig naar buiten geplooide rand (Fig. 279: 5) maakt een specifieke datering moeilijk, 
maar sluit geen gelijktijdigheid met de andere contexten uit.

Fig. 279. Materiaal uit context C. I-A-1151 & C. I-A-1406.
1: grijs lokaal gedraaid kan/kruik
2: grijs lokaal gedraaid teil
3: grijs lokaal gedraaid kom
4: grijs lokaal gedraaid vuurklok (schaal 1:1)
5: grijs lokaal gedraaid: kogelpot
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7.5.4.2.4. Greppels en kuilen in zone I
7.5.4.2.4.1. C. I-A-1135

Ongeveer 30m ten westen van C. I-A-1103 loopt greppel C. I-A-1135. Deze greppel heeft een 
noordnoordwest-zuidzuidoostverloop, en gaat zo’n 25 m parallel met C. I-A-1103. De greppel 
loopt niet alleen parallel met C. I-A-1103, maar ook met C. I-A-1406. Het schaarse materiaal 
dateert C. I-A-1135 greppel tussen de 12de en het begin van de 14de eeuw. Door de gebrekkige 
bewaring van deze greppel was het niet mogelijk om 
na te gaan of deze greppel tot het greppelsysteem S. 
I-A-1111 behoort of niet. Hetzelfde geldt ook voor C. I-A-
1108. Deze greppel wordt door C. I-A-1111 oversneden 
en loopt in een zuidwest-noordoost oriëntatie naar het 
noorden. De greppel kon niet verder dan C. I-A-393 
gevolgd worden. De aanwezige kogelpotranden (met 
draperiedecor) en de scherf vroegrood, dateren C. I-A-
1108 tussen het eerste kwart van de 12de en het midden 
van de 13de eeuw (Fig. 280).

7.5.4.2.4.2. C. I-A-1166, C. I-A-1174, C. I-A-1261, C. I-B-225-AB-2
Zo’n 40 m ten zuidwesten van poel C. I-A-1075 lag een grote bruingrijze verkleuring rond 
context C. I-A-1166. Door de oxido-reductie processen in deze zone was het moeilijk om een 
onderscheid te maken tussen de spoorvulling, de B-horizont en moederbodem (Afb. 372).

Deze zone is in zijn geheel 5 cm verdiept naar een grondplan B waarna de afzonderlijke 
sporen zijn afgelijnd. Het aflijnen van deze sporen werd verder gecompliceerd door de 
oudere greppels zoals C. I-A-630 die onder deze verkleuringen doorlopen.

Bij het verdiepen in deze zone werd de aflijning van C. I-A-1166 duidelijk. Het ging om een 
groot, vrij ondiep spoor waarin verschillende afzonderlijke kuilen ingegraven zijn. Deze waren 
niet altijd duidelijk in het grondvlak, maar wel in coupe: C. I-B-225-HK-4 en C. I-B-225-AB-2 
(Afb. 373).

Fig. 280. Materiaal uit C. I-A-1108.
1-2: grijs lokaal gedraaid kogelpot

Afb. 372. C. I-A-1166 na afgraven op het eerste grondplan.
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De meest opvallende contexten waren C. I-A-1174 en C. I-A-1261. Context C. I-A-1174 is een 
houtskoolrijke lens die bovenaan de onregelmatige kuil C. I-A-1166 zichtbaar was. 

Aan de zuidelijke kant van de cluster is kuil C. I-A-1261 ingegraven. Deze ovale kuil meet 1,8 
m x 1,35 m in oppervlakte en was tot 1,3 m diep ingegraven.

De vulling bestond uit verschillende houtskoolrijke pakketten die van beide kanten in de 
kuil zijn gestort. Verspreid in de vulling zitten brokken klei, die zeer sterk lijken op het 
bodemmateriaal dat uitgegraven is om de kuil te delven. De onderste lagen bestaan uit 
blauwgrijze humeuze lagen, die naar boven toe bruiner, minder humeus en houtskoolrijker 
worden.

De C. I-A-1261 was ongeveer 70 cm diep ingegraven in de groenige klei. Waarschijnlijk is de 
kuil gegraven als waterkuil.

Afb. 373. Coupe op C. I-B-225-AB-2.

Afb. 374. Coupe LT op C. I-A-1261.
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Door de moeilijke leesbaarheid van de bodem, konden de sporen in grondvlak met moeite 
van elkaar gescheiden worden. Het meeste materiaal is tot C. I-A-1166 gerekend. Het materiaal 
uit de afzonderlijke sporen komt in hoofdzaak uit de coupes.

Het materiaal uit C. I-A-1166 bevat weinig diagnostisch materiaal. De datering van de 23 
scherven grijs aardewerk steunt in hoofdzaak op de aanwezigheid van één rand van een 
kogelpot en een fragment van een vuurklok. Daarnaast zijn nog vier metaalslakken en 
een fragment niet nader gedetermineerd stuk metaal gevonden. De ondergrens voor de 
datering steunt op de aanwezigheid van de vuurklok, de bovengrens op de kogelpot met 
sikkelvormige rand.582 Deze elementen leveren een vrij brede datering op tussen het midden 
van de 12de eeuw en het laatste kwart van de 13de eeuw (1150-1275).

De waterkuil C. I-A-1261 leverde eveneens een beperkt gamma aan dateerbaar materiaal op. 
Enkel het randfragment van een kan/kruik en twee randfragmenten van een kogelpot kunnen 
gebruikt worden voor de datering. Deze elementen plaatsen de context tussen het laatste 
kwart van de 12de en het laatste kwart van de 13de eeuw (1175-1275). De overige sporen 
hebben onvoldoende materiaal opgeleverd voor een datering. Ze worden hier dan ook niet 
verder besproken.

7.5.4.2.4.3. C. I-A-1077, C. I-A-1078, C. I-A-1079, C. I-A-1082 en C. I-A-1084
Een tweede cluster kuilen uit de late middeleeuwen ligt op enkele meters ten noorden van 
C. I-A-1075. Het betreft ronde tot rechthoekige kuilen met afgeronde hoeken die duidelijk 
aflijnbaar waren in het vlak. De meeste kuilen zoals C. I-A-1082 en C. I-A-1079 zijn ondiep 
bewaard (± 15 cm) en hebben een vrij steriele vulling. Het is vooralsnog niet duidelijk welke 
functie deze kuilen hebben gehad, gezien het gebrek aan vondsten en diagnostische 
kenmerken van het schaarse materiaal.

582 scherf uit het vooronderzoek. De toewijzing aan het spoor is evenwel onder voorbehoud.

Afb. 375. C. I-A-1082 in grondvlak tijdens het vooronderzoek.
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Eén kuil, C. I-A-1084, onderscheidt zich van de andere door zijn afmetingen en voorkomen. De 
kuil meet ongeveer 3 m in lengte en 1,5 m in breedte. Het is vooral de doorsnede van de kuil 
die opvallend is. Tijdens het couperen bleek dat de noordelijke helft van de kuil waarschijnlijk 
beschoeid is geweest met houten planken. In de dwarscoupes is te zien dat op de helft van 
het spoor een scherpe aflijning zit in zowel de lengte als de breedte (Afb. 377, Afb. 378), daar 
waar de aflijning in de zuidelijke helft van het spoor minder scherp is. 

Afb. 376. C. I-A-1082 en C. I-A-1085 gecoupeerd.

Fig. 281. Coupetekening van coupe BA op C. I-A-1084.
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Fig. 282. Coupetekening van coupe FE op C. I-A-1084.

Afb. 377. Coupe BA op C. I-A-1084.

Afb. 378. Coupe EF op C. I-A-84.
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Over de interpretatie van dit spoor bestaat momenteel geen duidelijkheid. De vulling bestaat 
uit een  grijs gevlekte, oranjegele leem. Er zijn geen indicaties van organisch materiaal. De 
kuil oversnijdt duidelijk de Romeinse greppel C. I-A-1085 (onderdeel van S. I-A-179). Een 
datering van de kuil is door het gebrek aan diagnostische scherven moeilijk. In de vulling 
zaten 12 middeleeuws grijze scherven die geen verdere identificatie of datering toelieten.

De andere kuilen in deze zone, C. I-A-1082, C. I-A-1077, C. I-A-1079 en C. I-A-1078 zijn in grondvlak 
steeds scherp af te lijnen, maar zijn in coupe een stuk onregelmatiger. Zo was C. I-A-1077 in 
grondvlak scherp afgelijnd, maar in coupe bleek de kuil sterk onregelmatig uitgegraven (Afb. 
379).

Deze kuilen hebben evenmin dateerbaar aardewerk of andere vondsten opgeleverd. In de 
meeste sporen zitten wat scherven grijs gedraaid aardewerk die qua baksel aansluiten bij het 
grijs aardewerk uit de beter gedateerde contexten uit de ‘lange’ 13de eeuw. 

7.5.4.2.5. Conclusie
In de westelijke oostelijke kant van zone I, aan de Oude pontstraat, liggen verschillende 
kuilen, een poel en greppels uit de late middeleeuwen. Er kunnen twee verschillende fases 
onderscheiden worden in gebruik van deze zone. De poel C. I-A-1075 is de oudste context 
en dateert tussen 1175-1225. In deze poel mondt greppel C. I-A-1103 uit die instond voor de 
toevoer van water. Deze greppel is in de periode tussen 1275 en 1325 hernomen en in een 
groter greppelsysteem ingepast. Dit jonger greppelsysteem S. I-A-1111 bakent een gebied af 
dat buiten het terrein van de opgraving lag. Waarschijnlijk is de huidige hoeve op de plek 
gebouwd waar er reeds in de 13de eeuw bewoning stond. Rond de poel C. I-A-1075 liggen 
verschillende kuilen, waarvan de datering en de functie niet nader te bepalen zijn. Op basis 
van hun vulling en ligging kunnen de tot de 13de-eeuwse bewoningsfase gerekend worden. 
Zo’n 20 m ten westen van S. I-A-1111 ligt een kuilenzone met onder meer de kuilen C. I-A-1166 
en C. I-A-1261. Deze kuilen zijn op basis van hun beperkte vondstenmateriaal te linken aan 
de 13de-eeuwse bewoningsfase. Er zijn geen sporen van gebouwen teruggevonden in het 
opgravingsvlak. Vermoedelijk lag de 13de-eeuwse bewoning reeds op de plaats waar de 
huidige hoeve aan de Pontstraat is gebouwd.

Afb. 379. Coupe AB op C. I-A-1077.
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7.5.4.3. Conclusie en synthese ‘lange 13de eeuw’
Er zijn op het onderzoeksterrein twee duidelijke clusters met sporen uit de periode tussen 
het einde van de 12de eeuw en het begin van de 14de eeuw gevonden.583 Op basis van 
oversnijdingen en de analyse van het materiaal blijkt dat er binnen deze periode nog een 
fasering kan gemaakt worden. De 13de-eeuwse sporen vormen duidelijk de verderzetting 
van de indeling die zijn aanvang neemt in de 12de eeuw. De bewoning situeert zich 
immers enkel tegen de Oude Pontstraat en de Pontstraat. Binnenin de kouter zijn geen 
bewoningssporen uit deze periode aangetroffen. De huidige straten gaan waarschijnlijk 
terug op laatmiddeleeuwse ontginnersassen, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
ontginning van het toenmalige landschap en de exploitatie van de kouter.

De zuidelijke cluster (= zone VI) bestaat uit verschillende kuilen, een ‘poel’ en wat greppels. 
Het merendeel van de kuilen en greppels dateert in de eerste helft van de 13de eeuw, daar 
waar de ondiepe ‘poel’ (C. VI-A-96) tussen het midden van de 13de eeuw en het eerste kwart 
van de 14de eeuw dateert. 

De noordelijke cluster (= zone I) omvat eveneens een poel, een greppelsysteem en twee 
clusters met wat kuilen. De poel C. I-A-1075 vormt het oudste element in deze zone. Samen 
met greppel C. I-A-1103, die instond voor de watervoorziening, dateert deze tussen het laatste 
kwart van de 12de en het eerste kwart van de 13de eeuw. Greppel C. I-A-1103 die in de 
poel uitmondt, is nadien hernomen in het greppelsysteem S. I-A-1111. Dit greppelsysteem is te 
dateren tussen het laatste kwart van de 13de en het eerste kwart van de 14de eeuw. 

In de beide zones is de 13de-eeuwse aanwezigheid vooral gekend door de vondsten, veeleer 
dan door de sporen.

Hoewel er geen sporen van gebouwplattegronden zijn terug gevonden, is er zeker in de 
onmiddellijke omgeving bewoning geweest tijdens deze periode. Waarschijnlijk ligt een 
verandering in de bouwtradities vanaf de late middeleeuwen aan de oorzaak van deze 
‘onzichtbare bewoning’. 

Er zijn in Vlaanderen en in de aanpalende gebieden geen driebeukige, rechthoekige 
houtbouwconstructies meer gekend na het midden van de 13de eeuw. Men ging de 
bestaande techniek van gebintedragers overzetten op muren en stiepen (of poeren) (Afb. 
380) of op liggerbalken (Afb. 381), waardoor de woningen een pak minder zichtbaar zijn in 
het archeologische record.584 Ook zonder een impact in de bodem na te laten, konden deze 
gebouwen een grote omvang aannemen (Afb. 382).

Deze verandering in bouwtradities is recent ook in kaart gebracht voor Nederland. Uit ruim 
interdisciplinair onderzoek bleek dat er vanaf het midden van de 13de eeuw een verschuiving 
was in de constructiewijze van de gebouwen. Tot het midden van de 13de eeuw gebruikte 
men ingeheide of ingegraven stijlen voor de constructie van de gebouwen. Vanaf het midden 
van de 13de eeuw schakelde men over naar stiepen en liggers om het gebouw op te funderen. 

Er kunnen enkele verklaringen voor deze verandering in bouwtraditie naar voor geschoven 
worden. Waarschijnlijk was niet één, maar wel een combinatie van al deze factoren 
verantwoordelijk voor de omschakeling naar een ligger of stiepenbouw.

583 Veel van deze contexten zijn gedateerd op basis van enkele vormtypes met een specifieke datering zoals het voorkomen van de kan/kruik na 
1175, of het niet meer voorkomen van kogelpotten na 1325. Voor de dateringen is gesteund op De Groote 2008. Het is mogelijk dat de dateringen 
van de vormen lokaal kunnen verschuiven ten opzichte van het studiegebied rond Oudenaarde. Daarom is er gekozen om deze vrij brede periode 
samen te nemen, veeleer dan deze chronologisch verder op te delen.
584 De Clercq 2017: 62
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Een eerste verklaring is te vinden in de grote ontginningsbeweging tijdens het einde van de 
volle middeleeuwen. Door het grootschalig rooien van bossen kwam er een nijpender tekort 
aan hout van grote afmeting. Atzbach citeert een verbod van een Deense koning uit 1554 die 
het ingraven van palen in de bodem verbood.585 De gebouwen moesten op stiepen worden 
gezet, zodat het hout makkelijker kon worden gerecupereerd. 

Via de nieuwe constructietechnieken kon men lichtere palen in combinatie met lichtere 
deklatten gebruiken voor de opbouw van het huis. Bovendien zorgden bepaalde 
bouwtechnische innovaties ervoor dat het funderen met palen overbodig werd, omdat de 
constructie zichtzelf recht houdt.586

585 Atzbach 2012: 92-93
586 Schabbink 2016: 222; Zimmerman 1998: 173

Afb. 380. Gebouw op poeren 19de- begin 20ste eeuw uit Koensel, Bokrijk België ©Arne De Graeve.
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BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Een derde voordeel van het gebruik van stiepen is dat de levensduurte van een huis gefundeerd 
op stiepen, aanzienlijk langer is dan een huis met ingegraven stijlen. De levensduurte van 
een gebouw hangt in grote mate af van diverse parameters zoals de bodem, de kwaliteit en 
afmetingen van het gebruikte hout, de bodem etc.587 Een huis gefundeerd op stiepen kan 
verschillende eeuwen meegaan, daar waar een huis met ingegraven stijlen slechts enkele 
tientallen jaren overeind kan staan.588

Een laatste argument voor de omschakeling moet gezocht worden in het feit dat huizen op 
stiepen makkelijker verplaatsbaar zijn. Dit liet toe om de huizen op een andere plaats opnieuw 
op te bouwen, herstellingen waren eenvoudiger en tenslotte kon het huis bij het veranderen 
van eigendom makkelijke worden meegenomen.589 Bij een pachtsysteem was de grond niet 
in eigendom van de boer, maar zijn huis wel.590

Het gebruik van stiepen is wel bouwhistorisch gekend, maar is in de archeologische datasets 
in Vlaanderen een stuk minder vertegenwoordigd. De zichtbaarheid van zulke bouwwijzen is 
zeer laag gezien de oppervlakkige inplanting in de bodem. Veel van deze stiepen zijn slechts 
tot in de ploeglaag ingegraven.591

De tiendenschuur van Ter Doest vormt een goede illustratie voor het bouwen met stiepen. 
De datering van de schuur ligt tussen 1280 (bouwhistorisch onderzoek) en het midden van 
de 14de eeuw (dendrochronologie). De middenbeuken van de schuur staan op bakstenen 
poeren.592

587 Zimmerman 2006: 2936
588 Zimmerman 2006: 300. Over de precieze levensduurte van huizen met aardvaste stijlen is nog veel discussie. Doorgaans gaat men uit van een 
levensduurte van 25-30 jaar d.w.z. één generatie. Maar langer gebruik kan zeker niet uitgesloten worden. Er zijn aanwijzingen van gebouwen die 
meer dan 100 jaar in gebruik zijn gebleven, hoewel dit eerder uitzonderlijk is.
589 Zimmerman 1998: 156-161
590 Deschepper 2016: 103
591 Schabbink 2016: 223
592 Nuytten 2005: 62

Afb. 381. Stalconstructie op poeren, Bokrijk, België, ©Arne De Graeve.
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Archeologisch is het gebruik van poeren onder meer bekend van de opgravingen van de 
Baudelo-abdij in Stekene. Deze structuren worden op het einde van de 13de- begin van de 
14de eeuw gedateerd.593 In stedelijke context is het gebruik van poeren reeds langer gekend. 
Recent zijn deze gezien bij laatmiddeleeuwse huizen te Oudenaarde.594

593 De Reu et al. 2013: 11-12
594 De Maeyer et al. in voorbereiding: Oudenaarde Tussenbruggen

Afb. 382. Gebouw op liggers uit de 14de eeuw, afkomstig uit Vastveit, Telemark, Noorwegen. Skansen, Stockholm. 
©Carolien Van Hecke.




