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De grote regionale variëteit in bouwtradities en gebruikte materialen en methodes die 
de Nederlandse onderzoekers hebben vastgesteld, is waarschijnlijk ook toepasbaar op 
Vlaanderen. Hierdoor moet het overnemen van plattegronden en methodes steeds met de 
grootste reservaties  gebeuren. 
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7.5.5. 1450-1550
7.5.5.1. Inleiding

De laatste belangrijke periode die een grote impact heeft gehad op het terrein, situeert zich 
tussen 1450 en 1550. Het is opvallend dat er uit de periode tussen het einde van de 13de 
eeuw en het midden van de 15de eeuw bijna geen sporen zijn. Vanaf het midden van de 15de 
eeuw zijn er terug vondstrijke contexten terug te vinden op het terrein. Naast twee duidelijke 
clusters, liggen er over hele terrein verscheidene sporen die een toegenomen activiteit in 
deze periode illustreren (Fig. 283, Fig. 284).

Het materiaal toont aan dat er na het midden van de 16de eeuw slechts weinig vondsten 
in de bodem zijn terechtgekomen. Bij het dateren van de contexten is gewerkt met enkele 
diagnostische aardewerkvormen en baksels die typisch zijn voor het midden van de 15de tot 
het begin van de 16de eeuw. Het gaat hierbij over het zogenaamde ‘aardewerk in lichtoranje 
klei’, steelkommen, bepaalde types grapes, papkommetjes, enz. 

Wat opvalt in vergelijking met andere periodes, is dat de sporen uit de periode 1450-1550 veel 
aardewerk bevatten. Hoewel er geen gebouwplattegronden uit deze periode zijn gekend, 
moeten deze er wel in de onmiddellijke omgeving zijn geweest. 

Het oudste kaartenmateriaal voor de terreinen is samengesteld uit verschillende kaart en 
landboeken. Het geeft de situatie weer zoals die rond 1684 was (Fig. 9). De situatie die in het 
volgende hoofdstuk wordt besproken, is dus zo’n twee eeuwen ouder dan deze kaart. Net 
ten noorden van zone VI staan er twee gebouwplattegronden ingetekend op de kaart.  Dicht 
bij de plek waar op de kaart twee gebouwplattegronden zijn weergevonden, is het meeste 
materiaal uit de periode 1450-1550 teruggevonden. Waarschijnlijk zullen de afgebeelde 
gebouwtjes net ten zuiden (een) niet afgebeelde voorganger(s) hebben gehad.

De meeste grote perceelsgrachten die de percelen opdelen, gaan allemaal terug tot deze 
periode. 

7.5.5.2. C. XI-A-106: gracht door ontginnerskuilen
7.5.5.2.1. Beschrijving en vondsten

Dwars door de extractiekuilen in zone XI is een V-vormige gracht gegraven (Fig. 284, Fig. 
346). De extractiekuilen bleven een natte zone in het landschap ten gevolge van het inklinken 
van de vulling. De gracht loopt op het laagste punt in deze depressie, wat overeenkomt met 
het punt waar de kuilen het diepst zijn uit gegraven. 

Deze gracht, C. XI-A-106, heeft een westzuidwest-oostnoordoost-oriëntatie en is licht 
gebogen. De gracht meet ongeveer 75 m in lengte en 1,1 - 1,4 m in breedte, en is doorgaans 
zo’n 80 cm diep ingegraven ten opzichte van het originele depressieniveau. In het westelijke 
deel van de gracht, verbreedt deze gracht vanaf coupe CD op spoor XI-B-53 tot zo’n 4 m. De 
bodem is vanaf dan vlak met vrij steile wanden in plaats van V-vormig zoals in het oosten.

De gracht bestaat eigenlijk uit twee contexten. Enerzijds is er de fase waarin de gracht in 
gebruik was: C. XI-B-31-CD-2. Anderzijds is er de opvulling van de gracht C. XI-A-106 (Afb. 
384). 

Binnen het materiaal afgezet tijdens de grachtperiode C. XI-B-31-CD-2 kan er ook nog 
een onderscheid gemaakt worden tussen de bodem van de gracht en de onderkant van 
de grachtflanken enerzijds en anderzijds de bovenkant van de flanken plus de oevers van 
de gracht. De diepere afzettingen hebben een muisgrijze kleur, de hogere sedimenten zijn 
eerder grijsbruin. Dit verschil is ofwel te wijten aan het niveau van de waterspiegel in de 
gracht, waarbij de grijze sedimenten min of meer permanent onder water stonden en de 
grijsbruine sedimenten begroeid waren met water minnende planten, ofwel zijn de grijsbruine 
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Fig. 283. Sporen uit 1450-1550 in zone I.
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Fig. 283. Sporen uit 1450-1550 in zone I.
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Fig. 284. Sporen 1450-1550 uit zone XI en zone VI.
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sedimenten de originele depressie-afzetting, die later werd doorsneden wanneer de gracht 
werd gegraven.595

Op de foto is geen onderscheid gemaakt tussen de zijwanden van de gracht en de 
depressieopvulling van de extractiekuilen. Het verschil in kleur en vulling situeert zich ter 
hoogte van de stippellijn. Deze stippellijn suggereert het depressieniveau vóór het uitgraven 

595 Mikkelsen 2014: 12

Afb. 383. C. I-A-106 doorsnijdt de grijze nazakken van de extractiekuilen.

Afb. 384. Detail van coupe CD op C. XI-A-106 .
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van de gracht. De accumulatiehorizonten op de bodem van de gracht tonen aan dat deze 
waarschijnlijk een lange tijd open heeft gelegen.

Op de bodem van de gracht heeft er een accumulatie van organisch materiaal plaatsgevonden. 
Het gaat in hoofdzaak om bladeren, twijgen en kleinere takken (Afb. 385). Op de bodem van 
de gracht lag het bovenste deel van de stam van een knotwilg (Afb. 386). Waarschijnlijk was 
de gracht destijds afgeboord met knotwilgen of stonden deze in de onmiddellijke omgeving 
van het perceel. Deze bomen zijn goed bestand tegen drassige omgevingen zoals langs 
grachten of sloten.

Afb. 385. Organisch materiaal tijdens het verdiepen op C. XI-B-31-CD-2.

Afb. 386. Coupe met stam van een knotwilg.
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Op de stam is te zien hoe alle horizontale takken afgezaagd zijn. Dit illustreert het gebruik 
van deze boom voor hakhout, dat kon dienen als brandhout of constructiehout. Op dit 
contemporain schilderij van Pieter Brueghel de Oude uit 1565 is te zien hoe een man met 
een kapmes een boom aan het knotten is. Door het ontbreken van grote bosmassieven in 
Vlaanderen vanaf de late middeleeuwen, was men voor hak- en constructiehout aangewezen 
op kleine lokale bossen, haagkanten en knotbomen.596

Op een gegeven moment is besloten om de gracht en de omliggende natte depressie één 
beweging op te vullen, C. XI-A-106, en mogelijk ook wat op te hogen zodat de plek dienst kon 
doen als akker- of weiland.

De gracht is gegraven op een moment dat er al lang een depressie aanwezig was met 
accumulatie van humus in de bovenste horizont. De gracht kon dienen als bron voor water 
dat misschien niet goed genoeg was als drinkwater voor mensen, maar wel goed genoeg 
was voor dieren of voor huishoudelijke taken. Op het moment dat de gracht gegraven werd, 
was de depressie immers begroeid. Deze begroeiing werkt als een zuiveringsinstallatie, 
zodat er geen klei of silt in suspensie is in het grachtwater. Het is ook niet uitgesloten dat 
de gracht diende om de depressie te draineren en de kleiige sedimenten te laten rijpen, 
zodat men ze na verloop van tijd kon gebruiken als landbouwgrond. In dit geval vraagt dit 
een langetermijnplanning die meerdere generaties oversteeg. Een depressie draineren 
en de bodems laten inklinken is een proces van misschien enkele tientallen jaren. Het lijkt 
dus eerder plausibel dat de gracht gegraven werd omwille van de nood aan water op een 
landschappelijke hoge positie ver van een beekvallei.597

596 Haneca 2015: 163
597 Mikkelsen 2014: 15

Afb. 387. Detail van knotwilg met afgezaagde takken.
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Fig. 285. Detail uit De sombere dag van Pieter Brueghel de Oude (© Kunsthistorisches Museum, Wenen).
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In de vulling van C. XI-A-106 zijn 29 scherven gevonden. Het merendeel daarvan zijn 
middeleeuws grijze gedraaide scherven. Twee stukken zijn afkomstig van een teil (Fig. 286: 
2), de overige zijn wandscherven. De teil is van het type L57E dat een brede bandvormige 
geribbelde rand heeft met afgeronde, naar buiten geduwde top en geprononceerde doorn.598 
In het onderzoek van De Groote wordt dit type tussen 1400-1550 gedateerd. Dit type is 
binnen het onderzoek van De Groote enkel in rood 
aardewerk aangetroffen, terwijl de scherf uit C. XI-A-106 
reducerend gebakken is. Er zat één scherf rood lokaal 
gedraaid aardewerk van een grape in de vulling tezamen 
met vijf niet nader te identificeren grijze scherven (Fig. 
286: 1). Naast de middeleeuwse scherven zat er nog een 
randfragment van een Romeinse dolium in de vulling. De 
andere vondsten bestonden uit drie stukken natuursteen, 
een metaalslak en een ijzeren nagel. De datering van 
deze context ligt op basis van het aardewerk tussen 1400 
en 1550.599

De gebruiksfase van de gracht heeft slechts één scherf middeleeuws grijs gedraaide scherf 
opgeleverd. Daarom zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op organisch materiaal uit de 
gebruiksfase van de gracht. Een datering op niet gedetermineerd organisch materiaal uit 
laag XI-B-53-CD-2 gaf een datering die met 95,4 % waarschijnlijkheid tussen 1430 – 1630 cal 
AD viel.600

Een datering op een takje van een klimplant uit de organische vulling (laag XI-B-53-CD-4) 
van de gracht gaf bij 2σ zekerheid een datering tussen 1480 en 1650 cal AD (Fig. 287).601 
Hoewel de stalen in stratigrafisch verband kunnen geplaatst worden, levert dit door de brede 
dateringen niets op voor de verfijning van de datering. Er kan geen combinatiedatering 
berekend worden tussen de beide stalen om de datering te verfijnen. Op basis van het 
materiaal is geweten dat de opvulling voor 1550 moet zijn gebeurd. Dit verengt de datering 
tot de periode tussen 1480-1550.

598 De Groote 2008: 123
599 Datering door Dr. Koen De Groote.
600 RICH-23123: 402±33 BP
601 RICH-22264: 312±28 BP

Fig. 286. Materiaal uit C. XI-A-106.
1 rood lokaal gedraaid grape
2 grijs lokaal gedraaid teil

Fig. 287. Multiplot van dateringen op C. XI-B-31-CD-2.
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7.5.5.2.2. Reconstructie van de vegetatie (W. Van Der Meer)
Uit de vulling van de gracht zijn pollenstalen uit twee verschillende lagen geanalyseerd.602 De 
stalen zijn vrij rijk aan pollen, dat redelijk goed is geconserveerd. Het pollenspectrum in beide 
stalen vertoont duidelijke verschillen.

7.5.5.2.2.1. Pollen
Het pollenstaal uit de onderste laag van de gracht, laag XI-B-53-CD-5 heeft een 
boompollenpercentage van 33,2%. Els is het dominante boompollentype, gevolgd door 
eik, beuk, hazelaar en berk. Het niet-boompollen is voor het grootste deel afkomstig van 
graslandsoorten, met name van de grassenfamilie. Binnen deze categorie zijn ook smalle 
weegbree, veldzuring-type en scherpe boterbloem-type aanwezig. Cultuurgewassen zijn 
relatief goed vertegenwoordigd, het betreft voornamelijk pollen van het granen-type, het gerst/
tarwe-type, rogge en het tarwe-type. Het pollen van de hennepfamilie is eveneens binnen 
deze categorie geplaatst. Akkeronkruiden en ruderalen zijn relatief slecht vertegenwoordigd, 
deze groep bevat onder andere spurrie. Pollentypen van planten van oevers en moerassen 
zijn vrij goed vertegenwoordigd en er is ook pollen van diverse waterplanten en er zijn 
microfossielen van diverse groenwieren aanwezig. Verder zijn er enkele sporen van veenmos 
aangetroffen en zijn er microfossielen van mestschimmels aanwezig. Een karakteristiek 
microfossiel zijn de ascosporen van Diporotheca rhizophila. Eveneens bijzonder is het pollen 
van het Ephedra fragilis-type, waarvan een enkele is aangetroffen.

Het pollenstaal van de bovenste onderzochte laag, XI-B-53-CD-3, toont een veel 
lagere pollenconcentratie dan laag XI-B-53-CD-5. In het staal uit XI-B-53-CD-3 is weinig 
boompollen aanwezig (8,8%). Behalve els, eik, beuk en hazelaar zijn ook berk en den goed 
vertegenwoordigd. Cultuurgewassen zijn goed vertegenwoordigd, het betreft dezelfde 
pollentypen als in de onderste onderzochte laag, met uitzondering van de hennepfamilie. 
Akkeronkruiden en ruderalen zijn beter vertegenwoordigd, hoewel dit vooral sporen van 
diverse hauwmossen betreft. Behalve spurrie zijn ook korenbloem en hardbloem aanwezig. 
Graslandsoorten zijn ook in dit staal goed vertegenwoordigd. Het betreft in meer of mindere 
mate dezelfde pollentypen als in de laag hieronder. Een groot verschil met het diepere staal 
is het aandeel pollen van lintbloemige composieten, dat in deze laag met 36,4% uitzonderlijk 
hoog is. Verder zijn in dit staal minder typen uit een nat of waterig milieu aanwezig. Wel zijn 
er diverse mestschimmels aangetroffen en vrij veel ascosporen van Diporotheca rhizophila.

7.5.5.2.2.2. Interpretatie
De stalen uit de gracht laten een vrij tot zeer open, agrarisch landschap zien. In de vulling 
van de gracht lijkt bovendien een verdere afname van het bos rond de vindplaats te zijn 
vastgelegd. De vraag is evenwel of er geen sprake is van selectieve corrosie of andere 
tafonomische processen die invloed hebben gehad op het pollenspectrum van met 
name het bovenste staal. Het landschap in de 15de-16de eeuw lijkt in grotere mate te zijn 
bepaald door cultuurgrond dan dat in de periode hiervoor. Verder is ook in deze periode 
beweid grasland aanwezig. Bijzonder is de bodemschimmel Diporotheca rhizophila, die in 
verband wordt gebracht met (relatief) intensieve bodembewerking. Dit past bij de sterke 
vertegenwoordiging van mossen zoals geel hauwmos, zwart hauwmos en land/watervorkje, 
die worden geassocieerd met bodembewerking. Het pollen van het Ephedra fragilis-type 
is afkomstig van soorten met een mediterrane verspreiding. Het betreft daarom pollen dat 
met hogere luchtstromen over grote afstand is aangevoerd en heeft geen betrekking op de 
regionale vegetatie.

602 Onderstaand hoofdstuk is overgenomen uit Van der Meer 2018: 21-22. Voor een integraal overzicht van de gegevens en tabellen verwijzen we 
naar dit rapport.
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7.5.5.3. C. I-A-1384 gracht
Aan de oostelijke kant van het onderzoeksgebied, tegen de Oude Pontstraat aan, ligt een 
grote ovale uitgraving C .I-A-1362/ C. I-B-240. Daarrond liggen verschillende kuilen die 
allemaal uit dezelfde periode dateren. De zone wordt geflankeerd door een brede gracht C. 
I-A-1384 Fig. 283). 

De gracht is in het zuiden 7,5 m breed en versmalt richting het noorden. Wanneer de gracht in 
de noordelijke sleufwand verdwijnt, is deze nog zo’n 5,5 m breed. De context is samengesteld 
uit verschillende sporen: I-A-1381, I-A-1384, I-A-1385, I-A-1387, I-A-1389, I-A-1390, I-A-1393. 
Dit zijn in hoofdzaak allemaal aparte pakketten die afgelijnd zijn binnen de gracht. In de 
coupe bleken al deze sporen verschillende opvullingen binnen dezelfde gracht te zijn. Het is 
mogelijk dat deze gracht in verschillende keren is gegraven, en nadien verschillende keren 
heruitgegraven is. Echter is dit door het vrij homogene bruingrijze pakket niet meer vast te 
stellen. Er zijn manueel drie grote coupes gegraven op deze context.

De AB-coupe toont een onregelmatig, golvende bodem met in het westen een iets andere 
vulling (Afb. 388). De gracht is in de CD-coupe dan weer vrij vlak van bodem met bijna geen 
variatie in de vulling van de gracht (Afb. 389).

In beide coupes is de gracht ongeveer een 40-tal cm diep onder het afgegraven vlak bewaard. 
De meest zuidelijke coupe toont net als bij coupe CD een redelijk vlakke bodem, maar heeft 
op één plaats een iets diepere uitgraving (I-A-1390-ST-2), waar er een duidelijke concentratie 
van aardewerk te noteren viel (Afb. 390). Deze laag is op geen enkele plaats tijdens het 
couperen vastgesteld. Waarschijnlijk gaat het om een plaatselijke diepere uitgraving waar het 
zwaardere aardewerk in bleef steken.

Afb. 388. Coupe AB op gracht C. I-A-1384.

Afb. 389. Coupe CD op gracht C. I-A-1384.
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De gracht, of althans het verloop ervan, is na het opvullen van C. I-A-1384 waarschijnlijk nog 
een periode in gebruik geweest. Gracht C. I-A-1383 loopt ten dele in het tracé van C. I-A-1384. 
Het uniforme aardewerkensemble van de context bevestigt de idee dat deze greppel nog 
een poos in gebruik moet zijn geweest na de periode 1450-1550.

Er zijn 248 scherven ingezameld uit C. I-A-1384. De meeste scherven (134 stukken = 54%) 
zijn rood lokaal gedraaid. Het grijs aardewerk is met 72 scherven of 29% het tweede 
meest vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er kleine hoeveelheden steengoed met engobe/
zoutglazuur (9 stukken of 4%), steengoed uit Siegburg (1 stuk) en aardewerk in lichtoranje klei 
(32 stukken of 13%).

Onder het rood aardewerk is er een sterke dominantie van teilranden. De teilen zijn allen 
onder te brengen bij het type dat door De Groote als ‘bandvormig met geprononceerde doorn’ 
wordt omschreven. De meeste subtypes van dit type 57 zijn in deze context aangetroffen 
(Fig. 288: 17-28).603 Daarnaast zijn er fragmenten van grape (Fig. 288: 2-6), steelkom (Fig. 288: 
12-13), kom (Fig. 288:  1), bord (Fig. 288: 14-15) teruggevonden. De kommen zijn papkommetjes 
van het type L117A. Eén ervan is bijna compleet bewaard (Fig. 288: 1). De binnenkant heeft 
een gele sliblaag waarin met sgraffito florale motieven zijn aangebracht. Aan de buitenkant 
zijn er in de gele sliblaag op de rand golflijnversieringen aangebracht.

Een deel van het aardewerk is grijs gedraaid. De vormenschat in deze groep is een 
stuk beperkter dan bij het rood aardewerk en beperkt zich tot drie vormen. De meeste 
geïdentificeerde scherven zijn afkomstig van een grape (Fig. 288: 7-9). Vervolgens zaten er 
ook nog teilen (Fig. 288: 29-30) en een kan/kruik in het ensemble.

Het steengoed is op te delen in twee categorieën. De herkenbare scherven in steengoed met 
een engobe/zoutglazuur zijn waarschijnlijk afkomstig van een kan/kruik. De eierdopbeker is 
afkomstig uit het atelier van Siegburg (Fig. 288: 16).

Een belangrijk gidsfossiel voor de periode tussen het midden van de 15de en het midden van 
de 16de eeuw, is het aardewerk vervaardigd uit lichtoranje klei. Dit aardewerk komt in bijna 
alle contexten uit deze periode voor. Er is slechts één vorm gekend in dit vormtype: de grape 
(Fig. 288: 10-11). De randen zijn eenvoudige uitstaande randen, soms met een afgeronde top. 
Net dezelfde rand komt ook voor in een beerput uit Aalst.604

Naast aardewerk zaten diverse andere voorwerpen in de gracht. Verschillende fragmenten 
bouwmateriaal (baksteen, daktegel, vloertegel), ferro objecten, bot, een fragment niet 
gedetermineerd glas en natuursteen vervolledigen het vondstenensemble. Tussen de 

603 De Groote 2008: 123
604 De Groote 2004: 333, figuur 50: 3-6

Afb. 390. Detail van coupe ST op C. I-A-1384.
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metalen voorwerpen zat er een ijzeren sleutel. De kop van de sleutel bestond uit een ring, 
die deels afgebroken is. De rest van de sleutel (cilinder en baard) zijn wel goed bewaard 
gebleven (Afb. 391). Tussen de natuurstenen zat een fragment van een maalsteen.

Fig. 288. Materiaal uit C. I-A-1384. 1 rood lokaal gedraaid (pap)kom
2-6 rood lokaal gedraaid grape
7-9 grijs lokaal gedraaid grape
10-11 grape in lichtoranje klei
12-13 rood lokaal gedraaid steelkom

14-15 rood lokaal gedraaid bord
16 steengoed siegburg: eierdopbeker
17-28 rood lokaal gedraaid: teil
29-30 grijs lokaal gedraaid: teil
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Het materiaal uit gracht C. I-A-1384 is vrij eenduidig en plaatst de context tussen het midden 
van de 15de en het midden van de 16de eeuw.605

MATERIAAL UIT C. I-A-1384. AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Aardewerk in lichtoranje klei / Grape 8

Aardewerk / Middeleeuws / Aardewerk in lichtoranje klei / Niet gedetermineerd 24

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / grape 15

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kan/kruik 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 54

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / teil 2

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / bord 3

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / grape 6

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / kom 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 100

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / papkom 3

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / steelkom 6

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / teil 15

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur/ kan/kruik 4

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur / niet gedetermineerd 5

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed Siegburg / eierdopbeker 1

totaal 248

Bot / Niet gedetermineerd 7

Bouwmateriaal / Baksteen 1

Bouwmateriaal / Daktegel 2

Bouwmateriaal / Niet gedetermineerd 8

Bouwmateriaal / Vloertegel 5

Glas / Niet gedetermineerd 1

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/ nagel 16

Metaal / Ferro / Gebruiksvoorwerp / Sleutel 1

Metaal / Niet gedetermineerd 1

Natuursteen / Maalsteen 1

Natuursteen / Niet gedetermineerd 2

605 Datering door Dr. Koen De Groote.

Afb. 391. Ijzeren sleutel ©Dirk Wollaert.
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Het materiaal uit C. I-A-1383 dateert iets jonger. Op basis van het materiaal valt de context te 
dateren tussen het midden van de 16de en het einde van de 17de eeuw. Het meest opvallend 
binnen deze context is de polychrome majolica (Fig. 289: 6, Afb. 392). Deze is mogelijk 
afkomstig uit een Antwerps atelier en dateert tussen het midden van de 16de-17de eeuw.606 
De rest van het gamma sluit eerder aan bij context C. I-A-1384.

606 Identificatie onder voorbehoud door Dr. Koen De Groote.

Fig. 289. Materiaal uit C. I-A-1383. 1 rood lokaal gedraaid kom
2 -3 rood lokaal gedraaid teil
4 rood lokaal gedraaid voorraadkom

5 rood lokaal gedraaid steelgrape
6 Majolica
7 aardewerk in lichtoranje klei grape

Afb. 392. Detail polychrome majolica ©Dirk Wollaert.
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7.5.5.4. S. I-A-1362: stal
Structuur S. I-A-1362 is samengesteld uit de volgende contexten: C. I-A-1362 (laag kuil), C. 
I-A-1372 (kuil), C. I-A-1391 (greppel), C. I-A-1410 (greppel), C. I-B-240 (laag kuil), C. I-B-240-FJ-3 
(paalspoor), C. I-B-240-LI-2 (balk/greppel), C. I-C-32 (paalspoor), C. I-C-33 (paalspoor), C. I-C-
34 (paalspoor), C. I-C-43 (paalspoor), C. I-C-44 (paalspoor), C. I-D-6 (paalspoor). De kuilcontext 
C. I-A-1362 bestaat uit een grote ovale kuil (C. I-A-1362, C. I-A-1372 en C. I-B-240) waarrond 
verschillende paalsporen zijn gezet. De kuil wordt verbonden met gracht C. I-A-1384 door 
meerdere greppels. Deze zijn omwille van hun gelijktijdigheid en vulling ook tot de structuur 
gerekend (Fig. 283).

Structuur S. I-A-1362 was bij een eerste afgraving moeilijk te begrenzen door de homogene 
bruine vulling die zowel over de kuil, als over de gracht liep. Het spoor is na afgraven in 
vlak met de metaaldetector gecontroleerd.607 Dit leverde o.m. een gesp en een musketkogel 
op. De relatie met gracht I-A-1389 op grondplan A was door hun gelijkende vulling amper 
te maken (Afb. 393) Maar de coupes toonden aan dat context I-A-1362 niet verder liep in 
oostelijke richting.

Verschillende greppels zoals C. I-A-1391 en C. I-A-1410 oversnijden zowel C. I-A-1362 als gracht 
C. I-A-1384. Deze greppels zijn ook tot S. I-A-1362 gerekend. Immers tonen verschillende 
crossfittings tussen materiaal uit C. I-A-1362 en C. I-A-1410 de gelijktijdigheid van beide sporen 
aan. De greppels vormen waarschijnlijk een soort ‘overloop’ tussen de kuil C. I-A-1362 en de 
gracht C. I-A-1384 (Afb. 394).

Om tot een betere aflijning te komen van de homogene bruine laag boven de kuil C. I-A-
1362 is er verdiept naar een 2de grondplan. De kuil bestaat uit twee contexten: C. I-A-1362 
en C. I-B-240. Context I-B-240 reflecteert de gebruiksfase van de structuur en C. I-A-1362 de 
opvulling.

De centrale opvullingslaag context C. I-A-1362 had een bruingrijze vulling en bevatte vrij veel 
materiaal. De gebruiksfase C. I-B-240, is homogeen blauwgrijs en vrij gecompacteerd. Aan de 

607 Metaaldetectie door Jürgen Meert.

Afb. 393. Kuil C. I-A-1362 en C. I-A-1389.



620620

onderkant van deze laag was een laag van ijzeraccumulatie zichtbaar. Deze laag heeft zich 
waarschijnlijk gevormd door compactie van de bodem. Aan de zuidoostelijke kant van deze 
bruine uitgraving lag een langwerpig, donkergrijs spoor, C. I-A-1372 dat dezelfde oriëntatie 
aanhield als C. I-A-1362. Dit donkergrijs spoor zat vol met brokken baksteen en kon over een 
afstand van ongeveer 6,5 m worden gevolgd. Het oversneed zowel C. I-A-1362 als C. I-B-240. 

Na de registratie van het 2de grondplan, is een visgraadcoupe uitgezet waarbij in drie 
alternerende coupes is gewerkt. Deze coupes (LMB, IMEF, GKEJ) zijn manueel gegraven 
om zo het maximum aan vondsten te kunnen inzamelen. De uitgeschepte aarde werd apart 
gestockeerd om later met de metaaldetector te controleren. De overige kwadranten zijn 
laagsgewijs machinaal gecoupeerd onder begeleiding van de archeologen, waarna een deel 
van de vulling per stratigrafische laag is gezeefd op maaswijdte 0,5 cm. Gezien de textuur 
van de bodem –lemige zandleem- verliep dit zeer traag. Omwille van praktische redenen 
(snel stijgend grondwater, regenweer) is beslist om het zeven te staken en enkel manuele 
recuperatie van scherven te doen. Na het couperen is de gehele structuur machinaal 
laagsgewijs verdiept om paal-, trampling- en andere sporen te registreren.

Een lengtecoupe op structuur S. I-A-1362 toont een licht komvormige uitgraving met een vrij 
vlakke bodem. Het diepste deel van de uitgraving situeert zich in het midden van de kuil en 
is 57 cm diep uitgegraven (Afb. 395, Fig. 290).

Afb. 394. Coupe op C. I-A-1410 en C. I-A-1391.

Afb. 395. Lengtecoupe op S. I-A-1362.

Fig. 290. Lengtecoupe op S. I-A-1362.
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Alle kwadranten tonen dezelfde opvullingsgeschiedenis. De onderste laag, C. I-B-240, kwam 
tot stand terwijl de structuur nog in gebruik was. De laag wordt afgedekt door C. I-A-1362 en 
bevatte talrijke fragmenten aardewerk. 

Aan de onderkant van laag C. I-B-240 zijn in verschillende kwadranten sporen van trampling 
waargenomen (Afb. 396, Afb. 397). De compacte laag ijzeraanrijking aan de onderkant van 
het spoor lijkt dit te bevestigen: de trapbewegingen van de dieren hebben de zuurstof uit 
de bodem gedreven waardoor het ijzer gemigreerd is en onderaan de laag is neergeslagen. 
Door het natte terrein stonden de dieren waarschijnlijk vaak met hun poten in het nat.

Afb. 396. C. I-B-240 sporen van trampling in vlak.

Afb. 397. C. I-B-240 trampling in coupe.
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In het zuidwestelijke kwadrant is er naast de langwerpige uitgraving C. I-A-1372 nog een 
tweede langwerpige uitgraving aangetroffen: I-B-240-LI-2. Deze aflijning kon enkele meter 
westwaarts gevolgd worden in vlak. De onderkant van dit spoor is rechthoekig en scherp 
afgelijnd. In eerste instantie is gedacht dit de restant was van een houten balk die gebruikt 
is als fundering voor een houten vloer. Immers is de bodem van de kuil in dit kwadrant zeer 
vlak. Echter bleek uit de coupe dat het om een uitgraving gaat die pas gegraven is nadat de 
kuil opgevuld is geweest (Afb. 398). Dit spoor heeft dus waarschijnlijk niets te maken met de 
gebruiksfase van de kuil. 

Rond de structuur zijn er tijdens het verdiepen en couperen zes paalsporen teruggevonden. 
De paalsporen liggen op één lijn aan de zuidkant van de structuur met een onderlinge 
tussenafstand van 80 cm (Afb. 399, Fig. 290).

In het zuidwestelijk kwadrant IMEF zijn vier identieke paalsporen aangetroffen: C. I-C-33, C. 
I-C-32, C. I-C-34, C. I-A-240-FE-3 (Afb. 399). De paalsporen zijn cirkelvormig in vlak met een 
diameter van ongeveer 30 cm. Ze zijn tot 40 cm onder het afgegraven vlak bewaard. De 
paalspoorkern had een donkergrijze vulling, terwijl de paalspoorinsteek steeds bleekgrijs 
was. 

In het noordwestelijke kwadrant LMB is er een mogelijk paalspoor geregistreerd (C. I-C-
35). De vulling en het voorkomen van het spoor stemde niet overeen met de paalsporen uit 
kwadrant IMEF. Het is bovendien ook niet zeker dat het spoor van antropogene oorsprong is. 
In kwadrant AKG is een paalspoor geregistreerd (C. I-D-6) dat eveneens weinig overeenkomst 
had met de voornoemde paalsporen uit kwadrant IMEF. Omdat de antropogene oorsprong 
van dit spoor niet ten twijfel staat, is ervoor gekozen het toch tot de structuur te rekenen (Afb. 
400).

Afb. 398. Coupe IM met de rechthoekige aflijning van C. I-B-240-LI-2.
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Afb. 400. Coupe AB op paalspoor C. I-D-6.

Afb. 399. Paalsporen aan de zuidelijke kant van S. I-A-1362.
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Langs de noordelijke zijde staan er afgezien van C. I-D-6 geen paalsporen. Het is weinig 
waarschijnlijk dat er paalsporen in andere kwadranten zijn weggeërodeerd of destijds minder 
diep zijn ingegraven. De gestructureerde inplanting, de gelijke diepte tot waar de sporen zijn 
uitgegraven tonen een goede organisatie van de constructie, waardoor afwijkingen hierop 
minder waarschijnlijk zijn. Alle gelijkaardige paalsporen liggen net onder het langwerpig 
uitbraakspoor C. I-A-1372. In coupe FJ is er geen directe relatie te zien tussen de beide sporen, 
omdat C. I-B-240 en de recentere opvullingslaag C. I-A-1362 ertussen zitten (Afb. 401).

Wellicht is S. I-A-1362 te interpreteren als een stal. De paalsporen kunnen gediend hebben als 
basis voor een schutting of afdak. De paalsporen staan immers aan de kant van de dominante 
windrichting (zuidwestenwind). Anderzijds kunnen ze ook gediend hebben om de dieren vast 
te maken. De trampling sporen in het grondvlak wijzen op de aanwezigheid van paarden 
(ronde hoeven). Een derde mogelijke interpretatie is de determinatie als mestkuil, waarbij 
de mest telkens opnieuw is uitgeschept en opgevoerd op de akkers, maar waarbij er geen 
beschutting hoefde te zijn voor de dieren. Dit laatste valt echter moeilijk te rijmen met de 
tramplingsporen.

Er zijn verschillende stalen genomen voor micromorfologisch en chemisch onderzoek. Dit 
is gebeurd aan de hand van pollenbakken die met overlap zijn aangebracht in de profielen 
(Afb. 402). Om na te gaan of de zone als stal in gebruik is geweest, is een aanvraag gebeurd 
voor fosfaatanalyse. Dit moest worden vergeleken met resultaten van een nabijgelegen 
referentieprofiel, uitgevoerd op een onverstoorde bodem, om op die manier de impact van 
(hedendaagse) bemesting in kaart te kunnen brengen. Door een fout in de uitgevoerde 
analyses, zijn er geen fosfaatanalyses gebeurd, enkel textuur analyses waardoor er bij het 
moment van publicatie geen chemische gegevens bekend zijn die de interpretatie van stal 
kunnen ondersteunen.

Afb. 401. Coupe FE met paalspoor afgedekt door I-B-239-EF-E (= C. I-A-1362).

Afb. 402. Detail van coupe AB met verschillende pollenbakken.
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De kuil heeft na het primaire gebruik dienstgedaan als afvalkuil. De verschillende quasi 
volledige aardewerkvormen tonen aan dat er na de opgave van de kuil geen dieren 
meer is gelopen hebben. Indien er nog dieren in de kuil hadden rondgelopen, was de 
fragmentatiegraad van delicate vormen zoals een miniatuur grape veel hoger geweest.

Voor de analyse van het materiaal zijn de verschillende contexten tezamen behandeld. Tijdens 
het terreinwerk zijn de lagen die als gebruikslaag (C. I-B-240) en opvullingslaag (C. I-A-1362) 
zijn  geïnterpreteerd, strikt gescheiden gehouden. Tijdens de uitwerking van de contexten 
bleek dat geen verschil zat in de samenstelling van deze verschillende lagen. De kuil is 
waarschijnlijk slechts een relatief korte periode in gebruik geweest. Het vondstenmateriaal uit 
deze structuur omvat aardewerk, bouwmateriaal, bot en verschillende metalen voorwerpen

Het meeste bouwmateriaal was afkomstig uit het ‘uitbraakspoor’ C. I-A-1372. Dit bouwmateriaal 
omvatte brokken baksteen en niet nader te identificeren stukken bouwmateriaal. Daarnaast 
zijn elf fragmenten vloertegel teruggevonden. 

Onder de metalen voorwerpen zitten er zowel ijzeren als non-ferro voorwerpen. De meeste 
ijzeren voorwerpen zijn nagel/spijkers. Er zijn drie hoefijzers gevonden, tezamen met een 
fragment van een ijzeren schop. De non-ferro vondsten zoals delen van een vingerhoed die 
met de metaaldetector zijn gevonden, verkeerden allemaal in zeer slechte staat. 

Er zijn twee munten teruggevonden in de bovenste opvullingslaag van de kuil. Een munt is 
afkomstig van Filips II, de andere is zodanig verweerd dat ze niet meer leesbaar is. De munt 
11-RON-PW-2294, is geslagen tijdens de heerschappij van Filips II (1555-1598) (Afb. 403 & Afb. 
404).608 Het gaat om een koperen oord of duit (?) die sterk gecorrodeerd en afgesleten is. Ze 
draagt volgend opschrift:

Vz: Buste (?) (niet herkenbaar).

      Omschrift: PHS . D:[     ]HIS[

Kz: Wapenschild (contouren zichtbaar)

      Omschrift: ].DOMI[    ]OR.

608 Determinatie door Luk Beekmans.

Afb. 403. Voorzijde van munt 11-RON-PW-2294 ©Dirk Wollaert.
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De munt is mogelijk geslagen na de capitulatie van Antwerpen (1585) naar aanleiding van de 
herovering van de Zuidelijke Nederlanden door Spanje, maar is te zwaar beschadigd om dit 
met zekerheid te zeggen. De munt is meer dan een halve eeuw jonger dan het aardewerk, en 
zat helemaal bovenaan in de opvulling. De datering van de munt kan bijgevolg enkel gebruikt 
worden als een terminus post quem.

In de kuil zaten verschillende fragmenten natuursteen. Eén ervan is duidelijk als wetsteen 
gebruikt.

Er is slechts 1 stuk bot teruggevonden in de kuil. Het gaat om de kaak van een rund dat een 
vrij slechte bewaring had (Afb. 405).

In totaal zijn er over de verschillende contexten heen 1765 scherven ingezameld. Twee 
scherven dateren in de Romeinse periode (gedraaid gereduceerde scherf en fragment van 
een dolium) en worden bij de verdere bespreking buiten beschouwing gelaten.

Afb. 404. Keerzijde van munt 11-RON-PW-2294 © Dirk Wollaert.

Afb. 405. Onderkaak tijdens het verdiepen.
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MATERIAAL UIT S. I-A-1362. AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Aardewerk in lichtoranje klei / Grape 9

Aardewerk / Middeleeuws / Aardewerk in lichtoranje klei / Niet gedetermineerd 45

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / grape 25

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kamerpot 3

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kan/kruik 3

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kom 2

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 507

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / teil 16

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / vergiet 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / voorraadpot 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 5

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / bord 16

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / grape 41

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / kan/kruik 210

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / kom 58

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 659

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / olielamp 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / steelgrape 2

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / steelkom 8

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / teil 98

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / voorraadpot 7

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur / drinkkan 4

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur / kan/kruik 32

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur / niet gedetermineerd 9

Aardewerk / Postmiddeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen / schnelle 1

Aardewerk / Romeins / Gewone waar / Gedraaid reducerend gebakken / Niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Romeins / Gewone waar / Handgevormd oxiderend gebakken / Dolia / niet gedetermineerd 1

Totaal 1765

Bot / Dierlijk bot 4

Bouwmateriaal / Baksteen 10

Bouwmateriaal / Niet gedetermineerd 20

Bouwmateriaal / Vloertegel 11

Glas / Niet gedetermineerd 1

Metaal / Ferro / Andere / Hoefijzer 3

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/nagel 31

Metaal / Ferro / Gebruiksvoorwerp / Mes 1

Metaal / Ferro / Gebruiksvoorwerp / Schop 1

Metaal / Ferro / Gebruiksvoorwerp / Sleutel 1

Metaal / Ferro / Niet gedetermineerd 4

Metaal / Metaalslak 3

Metaal / Non-ferro / Gebruiksvoorwerp / Vingerhoed 2

Metaal / Non-ferro / Kledij / Gesp 1

Metaal / Non-ferro / Militaria / Kogels 1
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Metaal / Non-ferro / Munt 2
Natuursteen / Niet gedetermineerd 5
Natuursteen / Wetsteen 1

De 1763 scherven zijn onder te brengen in vier bakselcategorieën. Het merendeel van de 
scherven is vervaardigd in rood lokaal gedraaid aardewerk (1100 scherven = 62,4%). De 
tweede grote groep is deze van het grijs lokaal gedraaid aardewerk (563 scherven = 32%). 
Ten slotte zijn er nog twee kleinere groepen: het aardewerk in lichtoranje klei (54 stukken = 
3%) en steengoed (46 stukken = 2,6%). Deze materiaalverhouding is net dezelfde als in de 
dempingsfase van de poel op de Hopmarkt te Aalst. Ook daar merkte men een percentage 
op van 62% voor het rood, 31% voor het grijs gedraaid, en 9% voor de overige groepen 
aardewerk (steengoed engobe/zoutglazuur, steengoed siegburg, lichtoranje klei, majolica).609 
Deze laag is gedateerd tussen 1450-1550.

De contexten C. I-A-1362, C. I-A-1410, C. I-B-240 en C. I-A-1372 worden in onderstaande 
bespreking apart besproken en geïllustreerd, maar zijn als deel van hetzelfde geheel te 
beschouwen.

In context C. I-A-1362 zijn er binnen het gamma van het lokaal grijs gedraaid aardewerk vijf 
verschillende vormen te onderscheiden: grape, teil, kom, kan/kruik en voorraadpot. Naast 
deze vormen is er ook nog een fragment van een vergiet in grijs aardewerk teruggevonden. 

De meeste randen zijn afkomstig van grapes. Binnen deze groep komen verschillende types 
voor, zoals grapes met schuin naar buiten geplooide, afgeschuinde rand, met verlengde en 
op een punt getrokken lip (type L120A; Fig. 291: 9-10)610 of meer rechtopstaande met verdikte 
top type L121B (Fig. 291: 3, 15). Daarnaast zijn er ook randen met een meer uitgesproken 

609 De Maeyer et al. 2014: 52
610 De Groote 2008: 127

Fig. 291. Grijs gedraaid aardewerk uit C. I-A-1362. 1-15: lokaal grijs gedraaid: grapes
16-22: lokaal grijs gedraaid: teilen
23: lokaal grijs gedraaid kan/kruik
24: lokaal grijs gedraaid voorraadpot
25: lokaal grijs gedraaid kom
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dekselgeul die de traditie van het type L123B volgen (Fig. 291: 12).

De tweede dominante groep binnen het lokaal grijs gedraaid aardewerk is deze van de 
teilen. Deze behoren bijna allen tot een subgroep van het type L57, een breed bandvormig 
randtype, al dan niet met een geprononceerde doorn, zoals L57H (Fig. 291: 19) of L57D 
(Fig. 291: 22). Ook minder uitgewerkte randtypes, zoals type L54, komen voor (Fig. 291: 16). 
De andere aardewerkvormen waren met slechts één type weinig vertegenwoordigd. De 
voorraadpot met randtype L48C past qua datering in de periode 1450-1550 (Fig. 291: 24). 
De kom met ‘schuin geknikte, wat verlengde blokvormige rand met afgeronde hoeken, op 
staande bovenlip en dekselgeul’ komt ook het meest voor in grijs aardewerk, in de periode 
1400-1550 (Fig. 291: 25 ).611

Binnen het rood gedraaid aardewerk zijn er 10 verschillende vormen te onderscheiden. Het 
grootste aandeel is afkomstig van kan/kruik (210 stukken). Dit grote percentage kan echter 
verklaard worden doordat er enkele grote exemplaren zeer gefragmenteerd zijn, wat dan 
uiteraard meteen resulteert in een hoog aantal scherven. Het gaat echter om slechts om een 
beperkt aantal randtypes die moeilijk te linken zijn aan de randtypes gepresenteerd in het 
onderzoek voor Oudenaarde. Enkele randen (Fig. 292: 9 & 10) liggen in de lijn van het type 
L71B van De Groote.

De meeste kommen zijn recipiënten met een kleine diameter die als ‘papkom’ kunnen 
worden omschreven. Deze kommen hebben randtype L117A: een smalle bandvormige rand 
met doorn.612 Bij verschillende stukken is er een slibversiering bewaard. Zowel groene slib 
(Fig. 292: 3) als gele slib (Fig. 292: 6) komen voor.

In de context zitten twee verschillende randtypes van een hoge conische kom. Eén exemplaar 
is bijna volledig bewaard (Fig. 292: 24). Dit exemplaar heeft een wat blokvormige rand met 
een geprononceerde bovenlip met twee horizontale worstoren. De binnenkant van de pot 
is geglazuurd. Aan de buitenkant zijn er vorstsporen te zien, een fenomeen dat vaker wordt 
teruggevonden bij voorraadpotten.613 Bij het werk over de Hopmarkt in Aalst worden de hoge 
conische kommen steeds met rand A4 beschreven. De randen van Ronse Pont West komen 
niet overeen met deze uit de publicatie en tonen bovendien een grotere variatie dan de 
randen die beschreven zijn voor Aalst.

Er zijn vier verschillende randen van borden in rood lokaal gedraaid aardewerk teruggevonden 
(Fig. 292: 28-33). Twee ervan behoren tot het bordtype L152C.614 Dit type is vooral gekend uit 
de 15de-begin 16de eeuw. De met geel slib versierde scherf is waarschijnlijk ook afkomstig 
van een bord (Fig. 292: 26). De scherf is versierd met een techniek waarbij er stempels 
worden gedrukt op de scherf, die nadien worden opgevuld met slib. Het is een techniek die 
doorgaans wordt toegepast binnen de tegelmakerij.615

De grapes hebben eveneens een breed scala aan randtypes. Er zijn eenvoudige randtypes 
zoals type L123A (Fig. 292: 23); type L121C (Fig. 292: 19); type L123B (Fig. 292: 16). Ook 
zwaardere randen met dekselgeul en ondersneden lip komen voor (Fig. 292: 15).

Van de olielamp (Fig. 292: 38), voorraadpot (Fig. 292: 27) en steelgrape (Fig. 292: 37) is er 
steeds slechts één randtype gevonden. Bij de voorraadpot gaat het opnieuw op een korte 
rechtopstaande rand van het type L48C. Het is opvallend dat deze vorm in rood aardewerk is 
gemaakt, aangezien deze potten doorgaans in grijs aardewerk worden gemaakt. 

611 De Groote 2008: 123; 225
612 De Groote 2008: 122
613 De Groote et al. 2018: 131
614 De Groote 2008: 150
615 Mondelinge info door Dr. Koen De Groote.
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Fig. 292. Rood gedraaid aardewerk 
uit C. I-A-1362.

1-7: lokaal rood gedraaid: kom
8-11: lokaal rood gedraaid kan/kruik
12-23, 34: lokaal rood gedraaid grape
24-25: lokaal rood gedraaid conische kom
26: rood lokaal gedraaid: bord met stempelopdruk

27: rood lokaal gedraaid: voorraadpot
28-31: rood lokaal gedraaid: bord
32-36: rood lokaal gedraaid steelkom
37: rood lokaal gedraaid steelgrape
38: rood lokaal gedraaid: olielamp
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Bij de steelkommen gaat het bijna uitsluitend om (een variatie op) hetzelfde type L195 (Fig. 
292: 35-36). Deze typische rand komt over de verschillende contexten terug. Dit randtype 
L195 komt in het onderzoek van De Groote voor in een context die dateert tussen 1475-
1525.616 Ook in de andere contexten zijn de steelkommen in dezelfde traditie gemaakt.

De meeste randen in C. I-A-1362 zijn afkomstig van de teil (98 scherven). Er is een heel brede 
variatie binnen deze groep.617 De meeste randtypes zijn onder te verdelen in het type L57D: 
‘brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde of naar 
binnen afgeschuinde top’ (Fig. 293: 4 en 13).618 Daarnaast is ook de variatie hierop L57E, 
brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde, soms wat naar buiten geduwde top 
voor.619 Deze randen komen over de gehele periode 1400-1550 voor bij De Groote, waardoor 
deze minder geschikt zijn als daterend element.

De vormen in rood en grijs aardewerk hebben, afgezien van een beperkt aantal borden, 
vooral te maken met de bereiding of opslag van voedsel.

Het steengoed vertegenwoordigt dan weer eerder de consumptie van drank. De meeste 
stukken zijn afkomstig van een bijna volledige kruik (Fig. 294: 1). Daarnaast zijn nog een 
drinkkannetje (Fig. 294: 3) en een Schnelle gevonden (Fig. 294: 2). Deze zijn afkomstig van 
het pottenbakkersatelier van Raeren.

616 De Groote 2008: 257
617 Veel van de randen zijn niet beschreven in het overzichtswerk van De Groote. Dankzij de micro-opnames van 3D-scannertechnologie is het 
mogelijk geweest om de kleine variaties binnen dezelfde types nauwkeurig te gaan documenteren.
618 De Groote 2008: 123
619 De Groote 2008: 123

Fig. 293. Rood gedraaide teilranden uit C. I-A-1362.
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Zoals in de meeste contexten in de regio uit het midden van de 15de en het midden van 
de 16de eeuw zit er in deze context ook aardewerk in lichtoranje klei (Fig. 294: 4-8). Het 
merendeel van de grapes in dit baksel hebben een iets langere trechtervormige hals met 
een eenvoudige, soms wat verdikte, licht uitgebogen langwerpige rand met afgeronde top, 
zoals gevonden te Aalst ( Fig. 294: 6-7).620 Ook een kortere variant met dekselgeul (Fig. 294: 
5) komt voor in de context.

Het merendeel van het materiaal wijst op een datering voor de context tussen 1450-1550, 
maar de Schnelle uit Raeren verengt de datering tot de 1ste helft van de 16de eeuw.621 Ook 
de diagnostische kenmerken en de randtypes van de conische kom wijzen eerder in de 
richting van de 16de eeuw. Echter omdat het om slechts een paar stukken gaat, blijft de meer 
algemene datering 1450-1550 behouden.

620 De Groote et al 2004: 333
621 Mondelinge info door Dr. Koen De Groote.

Fig. 294. Importen uit C. I-A-1362. 1: kan in steengoed met engobe/zoutglazuur
2: Schnelle in steengoed met engobe zoutglazuur (Raeren)
3: drinkkan in steengoed met engobe zoutglazuur (Raeren)
4-8: aardewerk in lichtoranje klei: grap
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Context C. I-B-240 bevat vooral rood lokaal gedraaid aardewerk. De meeste vormen zijn 
dezelfde als bij C. I-A-1362, zoals de steelkom (Fig. 295: 6), (pap)kom (Fig. 295: 9), bord (Fig. 
295: 8-9), grape (Fig. 295: 1-5), kan/kruik (Fig. 295: 10-13) en voorraadpot (Fig. 295: 26). Net als 
bij context C. I-A-1362 valt de grote variatie binnen de teilranden op. De randen zijn dezelfde 
als bij context C. I-A-1362 (Fig. 295: 14-25). Het bodemfragment met talrijke doorboringen is 

Fig. 295. Rood lokaal gedraaid 
aardewerk uit C. I-B-240.

1-5: rood lokaal gedraaid: grapes
6: rood lokaal gedraaid: steelkom
7-8: rood lokaal gedraaid bord
9: rood lokaal gedraaid (pap)kom

10-13: rood lokaal gedraaid kan/kruik
14-25: rood lokaal gedraaid teil
26: rood lokaal gedraaid voorraadpot
27: rood lokaal gedraaid vergiet
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waarschijnlijk afkomstig van een vergiet (Fig. 295: 27).

Een opvallende vondst binnen deze context is deze van de miniatuurgrape (Fig. 295:  1). 
Deze grape, die een maximale hoogte heeft van 77 mm (gemeten tot op de bovenkant van 
het oor) valt op door zijn kleine gestalte. De vorm heeft alle diagnostische kenmerken van 
een grape: de drie pootjes, een bol buidelvormig lichaam, een eenvoudig uitstaande rand 
en verticale oren. De vorm is vrij slordig geglazuurd: aan de binnenzijde zijn de rand en 
de bodem geglazuurd, maar op sommige plekken heeft de wand van de buik ook glazuur 
gekregen. Aan de buitenzijde is de rand helemaal geglazuurd, alsook de onderkant van het 
verticale oor. Het glazuur lijkt zonder structuur over de buik naar onder gelopen te zijn. Aan 
de buitenkant van de twee oortjes zijn vage roetsporen te zien. Ook een van de pootjes heeft 
aan de onderzijde roetsporen.

Ook het grijs lokaal gedraaid aardewerk en het aardewerk in lichtoranje klei sluiten goed aan 
bij het materiaal uit context C. I-A-1362. In deze context zitten ook dezelfde randtypes als in C. 
I-A-1362. Het grijs aardewerk bestaat uit teilen (Fig. 296: 1-6), kommen (Fig. 296: 7-9) en één 
type voorraadpot (Fig. 296: 10). Het aardewerk in lichtoranje klei is ook hier enkel in de vorm 
van grapes gekend (Fig. 296:  11).

Het aardewerk uit de contexten C. I-A-1372, C. I-A-1410 en C. I-A-1391 leunt allemaal sterk 
aan bij het materiaal uit C. I-A-1362. De aardewerkvormen uit deze contexten zijn reeds allen 
besproken bij context C. I-A-1362 en moet dus als aanvullend bij deze context worden gezien.

In C. I-A-1391 zijn verschillende ferro en non-ferro voorwerpen aangetroffen. Bij het non-
ferromateriaal hoort een bronzen gesp. Het gaat om een 8-vormige beugel waar geen 
riemtong meer op steekt. Een van de beugels is platgedrukt. Het best bewaarde metalen 
object is waarschijnlijk een deel van een sleutel. De kop van de sleutel bestaat uit een 
vierkante plaat die driehoekig is aan de cilinder van de sleutel (Afb. 406). In de plaat van 
de kop zitten drie gaten en een bredere doorboring. Haaks op de plaat staat een vierkante 
verdikking. De baard is afgebroken. Er zijn 55 scherven gerecupereerd uit C. I-A-1391. Het 
merendeel van de scherven zijn lokaal rood gedraaid aardewerk. De meeste randen zijn 
afkomstig van grapes (Fig. 297: 1-2,4) daarnaast zijn er nog wat randen van teilen (Fig. 297: 
5-6). Het grijs aardewerk bestaat uit randen van grape (Fig. 297: 3) en een mogelijk fragment 
van een kamerpot (Fig. 297: 7).

Fig. 296. Grijs lokaal gedraaid en aardewerk in lichtoranje 
klei uit C. I-B-240.

1-6: grijs lokaal gedraaid teil
7-9: grijs lokaal gedraaid kom
10: grijs lokaal gedraaid voorraadpot
11: grape in lichtoranje klei
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Het materiaal uit C. I-A-1372 omvat 107 scherven. Het merendeel van het aardewerk bestaat 
uit rood lokaal gedraaid aardewerk. De volgende aardewerkvormen zijn vertegenwoordigd 
in de context: teil (Fig. 298: 1), kan/kruik (Fig. 298: 2-3), steelkom (Fig. 298: 5), grape (Fig. 298: 
6). In grijs lokaal gedraaid is er maar één vorm teruggevonden, met name de kan/kruik (Fig. 
298: 4).

Fig. 297. Materiaal uit C. I-A-1391. 1-2 rood lokaal gedraaid grape
3: grijs lokaal gedraaid grape
4: rood lokaal gedraaid grape
5-6: rood lokaal gedraaid teil
7 grijs lokaal gedraaid kamerpot?

Afb. 406. Sleutel uit C. I-A-1391 ©Dirk Wollaert.

Fig. 298. Materiaal uit C. I-A-1372. 1 rood lokaal gedraaid teil
2-3: rood lokaal gedraaid kan/kruik
4: grijs lokaal gedraaid kan/kruik
5: rood lokaal gedraaid steelkom
6: rood lokaal gedraaid grape
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Het materiaal uit C. I-A-1410 omvat 78 scherven overwegend rood lokaal gedraaid aardewerk 
(69 van de 78 scherven). Het rood aardewerk bestaat uit bord (Fig. 299: 3), teil (Fig. 299: 4), 
voorraadpot(roompot) (Fig. 299: 5), papkom (Fig. 299: 7-10). Het steengoed met engobe/
zoutglazuur bestaat uit een drinkkannetje uit Raeren (Fig. 299: 1).

Fig. 299. Materiaal uit C. I-A-1410.

1 steengoed in engobe/zoutglazuur drinkkan
2 lichtoranje klei grape
3 rood lokaal gedraaid bord
4 rood lokaal gedraaid teil
5 rood lokaal gedraaid voorraadpot (roompot)
6 rood lokaal gedraaid teil of grape
7-10 rood lokaal gedraaid (pap) kom
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Het materiaal uit S. I-A-1362 omvat een breed gamma aan vormen. Op basis van de schnelle 
uit Raeren is de datering van de context terug te brengen tot de eerste helft van de 16de 
eeuw.622

7.5.5.5. Kuilen en greppels rond S. I-A-1362
7.5.5.5.1. Inleiding

Rond structuur S. I-A-1362 liggen verschillende kuilen die dateren van het midden van de 
15de eeuw tot het midden van de 16de eeuw. Verschillende van deze kuilen liggen op één 
lijn langs de brede gracht C. I-A-401. De kuilen hebben onderling grote verschillen: de vulling 
vertoont een grote variëteit, ook de afmeting en het fysieke voorkomen van de kuilen verschilt 
sterk. Doordat er in sommige kuilen slechts weinig of geen dateerbare elementen zitten, blijft 
de datering van de meeste contexten vrij ruim. Daardoor is het moeilijk om in te schatten of 
deze sporen samen dan wel apart in gebruik zijn geweest. Hetzelfde geldt trouwens ook voor 
de grachten en greppels.623

De inplanting van de kuilen aan de noordzijde van gracht C. I-A-401 is geenszins accidenteel 
gebeurd. De gracht moet zeker in gebruik of tenminste nog zichtbaar zijn geweest op het 
moment dat de kuilen gegraven zijn. Immers liggen al deze kuilen aan de noordkant van C. 
I-A-401 en ligt er geen enkele van de kuilen aan de zuidelijke kant van de gracht. De kuilen 
liggen in het opgravingsvlak net aan de rand van de opvulling van gracht C. I-A-401. Dit 
impliceert dat de gracht al in (beperkte) mate gevuld was voordat de kuilen gegraven zijn. 

Niet alle kuilen komen in volgend overzicht aan bod. Enkel de kuilen met voldoende 
diagnostisch materiaal of een opvallend fysiek voorkomen worden in het overzicht behandeld. 
Het gaat hierbij om volgende contexten: C. I-A-1346, C. I-A-1348, C. I-A-1351, C. I-A-1357, C. 
I-A-1358, C. I-A-1359, C. I-A-1360, C. I-A-1368, C. I-A-1369, C. I-A-1376, C. I-A-1378, C. I-A-1380, 
C. I-A-1412 (Fig. 300).

7.5.5.5.2. C. I-A-1346
Context C. I-A-1346 ligt aan de westelijke zijde van de kuilenrij. De kuil heeft een donkergrijze 
homogene vulling met veel houtskoolspikkels en brokjes (Afb. 407). De kuil is licht convex 
uitgegraven met een vrij vlakke bodem en is tot zo’n 20 cm onder het vlak uitgegraven.

Het vondstenmateriaal bestaat uit een stuk natuursteen en drie stukken lokaal rood gedraaid 
aardewerk. Eén wandscherf heeft sliblijnversiering. De datering van de context blijft vrij ruim 
tussen 1400-1600.

622 Datering door Dr. Koen De Groote.
623 Cf. 7.5.5.6

Afb. 407. Coupe AB op C. I-A-1346.
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Fig. 300. Detail van zone I met aanduiding van de voornaamste contexten uit de periode 1450-1550.
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7.5.5.5.3. C. I-A-1348
Context C. I-A-1348 heeft een homogeen bruine vulling met licht grijze vlekjes. De kuil heeft 
in vlak een afgeplatte, ronde vorm met een diameter van 1,6 m. De relatief vlakke bodem ligt 
ongeveer 20 cm onder het afgegraven vlak (Afb. 408). De vulling is homogeen bruin met 
grijze vlekjes. De vondsten omvatten twee grijs gedraaide scherven en twee fragmenten 
baksteen. De vulling van de kuil is sterk gelijkend aan de vulling van de andere kuilen uit 
de periode 1450–1550. Daardoor is het meer dan waarschijnlijk dat deze kuil ook in deze 
periode is aangelegd.

7.5.5.5.4. C. I-A-1351
Context C. I-A-1351 heeft een enigszins afwijkende vorm, maar lijkt qua vulling wel sterk op 
de andere kuilen. De kuil is ovaal in grondvlak met maximale lengte van 1,5 m. De doorsnede 
toont een vrij steile komvorm die tot 50 cm onder het afgegraven vlak is ingegraven (Afb. 
409). De bodem is onderaan slechts 20 cm breed. De vulling bestaat uit een homogeen 
bruine zandleem met grijze vlekjes en spikkels/brokjes houtskool.

Het aardewerk bestaat uit een fragment van een Romeins dolium en zeven scherven lokaal 
rood gedraaid aardewerk. Net als in C. I-A-1346 heeft één van de scherven sliblijnversiering. 
Omwille van dit element is deze context tussen 1400-1600 te dateren.

Afb. 408. Coupe AB op C. I-A-1348.

Afb. 409. Coupe AB op C. I-A-1351.
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7.5.5.5.5. C. I-A-1357
Kuil C. I-A-1357 is in grondvlak quasi rond met een diameter van 1,5 m. De doorsnede toont 
een convexe uitgraving. Deze komvorm gaat tot 20 cm onder het afgegraven vlak, en heeft 
een vlakke bodem van zo’n 40 cm breed. De vulling is donkergrijs met een bruine toets. Aan 
de onderkant van de kuil zit duidelijk meer ijzerconcretie (Afb. 410).

Er zijn 33 scherven ingezameld in de kuil. Daarvan zijn er 15 grijs lokaal gedraaid, 16 rood lokaal 
gedraaid en twee stukken steengoed met engobe/zoutglazuur. Het grijs aardewerk bestaat 
uit drie fragmenten van een teil (Fig. 301: 2) en twee stuks afkomstig van een grape (Fig. 301: 
1). Bij het rood lokaal gedraaid aardewerk is de teil met 11 stukken het best vertegenwoordigd 
(Fig. 301: 3). De datering van deze context valt net iets ouder uit dan de andere kuilen. De 
teilen zitten in de vroege L57 traditie. Deze eenvoudige, weinig uitgewerkte bandvormige 
randen dateren de context tussen 1350 en 1450.624

624 Mondelinge info door Dr. Koen De Groote.

Afb. 410. Coupe AB op C. I-A-1357.

Fig. 301. Materiaal uit C. I-A-1357.
1: grijs lokaal gedraaid grape
2: grijs lokaal gedraaid teil
3: rood lokaal gedraaid teil
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7.5.5.5.6. C. I-A-1358
C. I-A-1358 ligt op de lijn van kuilen die aan de noordkant van gracht C. I-A-401 liggen. 
Anders dan de overige kuilen is deze kuil smal en langwerpig, met een breedte van 1,1 m 
bij een maximale lengte van 2,5 m. De kuil gaat op het diepste punt 20 cm onder het vlak 
en gaat getrapt naar omhoog. De onderste laag is een zwarte/grijze zandleem met veel 
houtskoolspikkels en brokjes. Deze laag bevat ook het meeste aardewerk. De bovenste 
opvulling bestaat uit een grijs/bruine zandleem met veel brokken verbrande leem (Afb. 411).

Het vondstenensemble omvat 25 scherven aardewerk en één fragment bot. Het grijs lokaal 
gedraaid aardewerk is met 17 scherven het beste vertegenwoordigd. De meeste scherven 
zijn afkomstig van een kan/kruik. Er zijn tenminste drie individuen in de kuil teruggevonden 
(Fig. 302: 1-3). Deze behoren allen tot het type L130E, met een lichte variatie per rand. Dit 
randtype komt het meest voor tussen 1400-1550.625 De vijf scherven rood lokaal gedraaid 
zijn afkomstig van een teil. De teil, type L57F, is heel ondiep en kan misschien gebruikt zijn 
als kom (Fig. 302: 4). Tenslotte zijn er nog twee wandscherven in steengoed met engobe/

625 De Groote 2008: 173

Afb. 411. Coupe KL op C. I-A-1358.

Fig. 302. Materiaal uit C. I-A-1358.
1-3 grijs lokaal gedraaid kan/kruik
4 rood lokaal gedraaid teil
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zoutglazuur, en een niet nader gedetermineerde scherf. De datering van deze context ligt 
tussen 1450-1550.626

7.5.5.5.7. C. I-A-1359
Context C. I-A-1359 meet 2 m op 2,4 m. Met een maximale diepte van iets meer dan 50 
cm onder het afgegraven vlak, is de kuil meteen ook een van de diepste kuilen. De vulling 
bestaat uit twee lagen. De onderste laag is een gelige zandleem met brokken verbrande 
leem. De bovenste laag is meer homogeen grijs met brokken verbrande leem (Afb. 412).

In de kuil zijn er 22 scherven gevonden. Daarvan zijn er 17 in grijs lokaal gedraaid aardewerk. 
Zes stukken zijn van een kan/kruik (Fig. 303a: 1), één van een grape (Fig. 302: 2), één van een 
kom (Fig. 303a: 3) en tenslotte is er nog één fragment van een deksel (Fig. 303a: 4). De rand 
van de kan zit net als in context C. I-A-1358 in de traditie van het randtype L130E.627 De rand 
is echter in plaats van rechtopstaand schuin, naar binnen geduwd. De kom heeft een zware 
blokvormige rand met opgetrokken bovenlip en bijna ruitvormige doorsnede. De grape heeft 
een eenvoudige licht uitstaande, naar binnen afgeschuinde rand (type L121C).628

626 Determinatie door Dr. Koen De Groote.
627 De Groote 2008: 125
628 De Groote 2008: 127

Afb. 412. Coupe IJ op C. I-A-1359.

Fig. 303. a. Grijs gedraaid aardewerk uit C. I-A-1359. 1 grijs lokaal gedraaid kan/kruik
2 grijs lokaal gedraaid grape
3 grijs lokaal gedraaid kom
4 grijs lokaal gedraaid deksel
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Het rood lokaal gedraaide aardewerk bestaat naast wandscherven, uit twee fragmenten van 
een kom (Fig. 303b:  1-2) en een stuk van een olielamp (Fig. 303b: 3). De olielamp is door Koen 
De Groote beschreven als type 5: ‘twee schotels die door middel van een massieve stam 
met elkaar zijn verbonden’.629 De schotels en het oor dat beide schotels met elkaar verbindt, 
zijn bij dit exemplaar afgebroken. De kommen in rood aardewerk zijn van het type dat in de 
literatuur ‘papkom’ wordt genoemd. Deze vormen behoren tot het type L117 en hebben een 
korte bandvormige rand en een licht geprononceerde doorn.630 De binnenkant is bij de ene 
versierd met groen slib, en bij de andere met wit slib. Het materiaal plaatst de context in de 
15de – of het begin van de 16de eeuw. 

7.5.5.5.8. C. I-A-1360
De ondiepe kuil C. I-A-1360 heeft geen vondsten opgeleverd. Door zijn vorm en vulling kan 
de kuil wel tot deze periode gerekend worden. Het spoor is slechts enkele cm onder het 
afgegraven vlak bewaard. Hoewel het onderscheid moeilijk te maken is, lijkt het alsof deze 
kuil wordt oversneden door de gracht C. I-A-401 (Afb. 413).

7.5.5.5.9. C. I-A-1368
C. I-A-1368 is een ronde (diameter 1,3 m) vrij onregelmatig uitgegraven kuil. De vulling bestaat 
uit een bruingrijs gevlekte lemige vulling (Afb. 414). De kuil heeft 49 scherven opgeleverd. 
Het leeuwendeel daarvan zijn wandscherven grijs lokaal gedraaid aardewerk (33 stukken). 
Eén stukje grijs lokaal gedraaid is afkomstig van een teil. De 15 scherven rood lokaal gedraaid 
aardewerk zijn niet nader te determineren wandscherven. De enige niet aardewerkvondst 
is een nagel. Het ontbreken van duidelijk dateerbare element geeft een vrij ruime datering 
tussen 1300-1500.

629 De Groote 2008: 244
630 De Groote 2008: 122

Fig. 303. b. Rood gedraaid aardewerk uit C. I-A-1359
1-2 kom
3 olielamp

Afb. 413. Coupe EF op C. I-A-1360 coupe EF.
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7.5.5.5.10. C. I-A-1369
De ovale kuil C. I-A-1369 is een van de meest noordelijk gelegen kuilen. De kuil ligt ten 
noordwesten van S. I-A-1362. De kuil ligt ten noordwesten van S. I-A-1362 en is onregelmatig 
en ondiep uitgegraven (max 13 cm diep). De vulling bestaat uit de kenmerkende grijs/bruin 
gevlekte zandleem met weinig houtskool spikkels en brokjes (Afb. 415)

Het vondstenmateriaal omvat aardewerk, bouwmateriaal (baksteen en vloertegel), niet-
gedetermineerde metalen objecten en twee brokken natuursteen. 

Het schervenensemble omvat in totaal 190 scherven (acht scherven rood lokaal gedraaid, 
182 scherven grijs lokaal gedraaid). Het meeste grijs aardewerk is afkomstig van één grote 
grape waarvan tot dusver 15 fragmenten aan elkaar pasten (Fig. 304: 1). De slijtage aan de 
onderkant van de oren wijst erop dat de grape is opgehangen. Net als de meeste grapes uit 
deze periode op de opgraving, heeft ook deze grape een eenvoudige uitstaande rand met 
verdikte top. Dit is een variant op het type L123C van De Groote.631 Naast deze grape zijn er 
vier scherven afkomstig van een teil in grijs lokaal gedraaid aardewerk (Fig. 304: 3). De teil 
heeft een brede bandvormige rand met een naar binnen afgeschuinde top.

Het rood lokaal gedraaid aardewerk omvat twee fragmenten van een grape en twee stuks 
van een kom (Fig. 304: 4). De kom is een papkom met groen slib aan de binnenzijde en heeft 
een typische L117 rand. De randen van de teilen en de grape, en het grote percentage aan 
grijs aardewerk wijzen voor een datering in de 15de eeuw. 

631 De Groote 2008: 159

Afb. 414. Coupe AB op kuil C. I-A-1368.

Afb. 415. Coupe AB op C. I-A-1369. In de coupe zijn talrijke fragmenten aardewerk te zien.
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7.5.5.5.11. C. I-A-1376
C. I-A-1376 wijkt qua vulling sterk af van de andere kuilen, maar is door zijn eenduidig 
homogeen schervenensemble in dezelfde periode te plaatsen. De kuil lijkt gracht C. I-A-401 
te oversnijden, maar zeer duidelijk was dit niet. De kuil heeft een donkergrijs tot blauwe 
vulling met veel spikkels houtskool en een vrij onregelmatige doorsnede (Afb. 416).

Het vondstenmateriaal bestaat uit natuursteen, wat verbrand bot, vier nagels en 161 scherven. 
De meeste scherven zijn rood lokaal gedraaid (95 stukken = 59 %). Er konden zeven 
verschillende vormen onderscheiden worden. De meeste scherven (14 stukken) zijn afkomstig 
van een steelkom (Fig. 305:  12-15). De randen behoren tot de variatie op de randvorm L195. 
Deze rand is ook te vinden gelijktijdige contexten zoals C. I-A-1362. Binnen het ensemble van 
de grapes zijn drie types belangrijk: type L120A (Fig. 305: 2-3), type L120B (Fig. 305: 4) en 
L123A (Fig. 305: 1).632 Deze weinig diagnostische stukken dragen slechts in minimale mate bij 
tot de datering van de context. De teilen behoren tot het brede bandvormige randtype L57. 
Binnen deze groep kunnen drie subtypes worden onderscheiden: L57D (Fig. 305: 7-8), L57E 
(Fig. 305: 9) en L57F (Fig. 305: 11). Dit type teilrand is typerend voor de periode 1400-1550, 
maar laat geen nauwe datering toe.633 De voorraadpot heeft een zware, bijna blokvormige 

632 De Groote 2008: 158
633 De Groote 2008: 262

Fig. 304. Materiaal uit C. I-A-1369.
1-2: grijs lokaal gedraaid grape
3: grijs lokaal gedraaid teil
4: rood lokaal gedraaid kom

Afb. 416. Coupe AB op spoor C. I-A-1376.
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rand met opgetrokken bovenlip en een dekselgeul. De komrand kan ondergebracht worden 
onder het type L117B (Fig. 305: 5). Deze korte bandvormige rand komt uitsluitend voor in rood 
aardewerk in de periode 1400-1550.

Het grijs lokaal gedraaid aardewerk vertegenwoordigt met 61 scherven, 38% van het 
gamma. Vier scherven zijn afkomstig van een grape en één scherf van een teil. De grapes 
in grijs aardewerk hebben dezelfde randtypes als de grapes in rood aardewerk. De verdikte 
uitstaande rand geldt als het belangrijkste type (Fig. 306: 1-3). De voorraadpot (Fig. 306: 4) in 
grijs aardewerk is van het type dat over alle contexten heen voorkomt nl. type L48C, met een 
rechtopstaande rand met afgeplatte en licht verbrede top, soms met dekselgeul.634

De kleinste groep (vijf scherven of 3%) is het aardewerk in lichtoranje klei. Van deze 
bakselgroep zijn er twee kleine randfragmenten van een grape teruggevonden. 

De daterende elementen binnen deze context: de lichtoranje klei, steelkom wijzen op een 
datering tussen 1450-1550.

634 De Groote 2008: 118

Fig. 305. Rood lokaal gedraaid aardewerk uit C. I-A-1376.

Fig. 306. Grijs lokaal gedraaid aardewerk uit C. I-A-1376.

1-4: rood lokaal gedraaid grape
5: rood lokaal gedraaid kom
6: rood lokaal gedraaid voorraadpot

7-11: rood lokaal gedraaid teil
12-14: rood lokaal gedraaid steelkom
15: rood lokaal gedraaid schotel

1-3 grijs lokaal gedraaid grape
4: grijs lokaal gedraaid voorraadpot
5 grijs lokaal gedraaid teil
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7.5.5.5.12. C. I-A-1377
Context C. I-A-1377 is hartvormig in grondvlak, en is in coupe slechts zeer ondiep bewaard 
(Afb. 417). 

De vulling is homogeen donkerbruin. Het weinige vondstenmateriaal (twee scherven grijs 
lokaal gedraaid) laat geen nauwkeurige datering toe. Op basis van de techniek is deze 
context tussen 1300-1600 te situeren.

7.5.5.5.13. C. I-A-1378
Context C. I-A-1378 bevat geen vondsten, waardoor de toewijzing aan deze fase enkel kan 
gebeuren op basis van de vulling, fysieke verschijning en de positie van de kuil. Net als de 
andere exemplaren is deze kuil rond in doorsnede met een diameter van ongeveer 1,7 m. De 
bruingrijze gevlekte vulling komt in sterke mate overeen met deze van de daar rond liggende 
kuilen. Ook de doorsnede brengt geen bruikbare info aan, aangezien de kuil slechts enkele 
cm diep is bewaard (Afb. 418).

Afb. 417. Coupe AB op spoor C. I-A-1377.

Afb. 418. Coupe AB op C. I-A-1378.
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7.5.5.5.14. C. I-A-1380
Context C. I-A-1380 is een convex uitgegraven kuil die op het diepste punt tot maximaal 33 cm 
onder het vlak gaat. De vulling bestaat uit een bruingrijs gevlekte zandleem met sporadisch 
houtskoolspikkels en brokjes (Afb. 419).

Naast 67 scherven is er ook een ijzeren nagel gevonden in de vulling. Het merendeel van de 
scherven zijn grijs lokaal gedraaid (44 stukken of 66 %). Er zijn randfragmenten van kogelpot 
en van een kan/kruik (Fig. 307: 3). Hoewel er een stuk minder rood lokaal gedraaide scherven 
zijn (20 stukken of 30%), zijn er wel meer verschillende vormen: kan/kruik (Fig. 307: 1), teil 
en voorraadpot (Fig. 307: 2). De voorraadpot 
heeft de typische op de site veel voorkomende 
L47 rand. Van elke vorm is slechts één (partieel) 
randfragment teruggevonden. Tenslotte zijn 
er nog drie wandscherven van steengoed in 
engobe/zoutglazuur.

Het ensemble bevat gemengd materiaal 
waardoor de datering niet eenduidig is. De 
kogelpot is een stuk ouder dan de andere 
vondsten. Waarschijnlijk is dit een residuele 
scherf die in de vulling van de kuil terecht is 
gekomen. Op basis van het steengoed kan 
de context niet al te oud worden gedateerd. 
De context situeert zich tussen de 15de tot de 
eerste helft van de 16de eeuw. 

7.5.5.5.15. C. I-A-1412
Context C. I-A-1412 oversnijdt greppel C. I-A-1347 en greppel C. I-A-1361. De kuil is 1,5 m breed 
en zo’n 50 cm diep uitgegraven. De kuil heeft een donkerbruin grijze homogene vulling met 
houtskoolspikkels (Afb. 420).

De context bevatte 85 scherven die duiden op een datering tussen 1450-1550. Het 
merendeel van de scherven is in rood aardewerk. De vormen komen sterk overeen met 
andere contexten uit dezelfde periode. Het bord (randtype L154) heeft een gele slibversiering 
met sgraffito versiering (Fig. 308: 1).635 De grapes hebben zowel een randtype L123B (Fig. 308: 
4) als randtype L123C (Fig. 308: 3).636 De teilen hebben allen een brede bandvormige rand 
met vrij spitse top en geprononceerde doorn (Fig. 308: 5-7).637

635 Dit zou een datering in het laatste kwart van de 15de eeuw en het eerste kwart van de 16de eeuw kunnen suggereren, maar er zijn te weinig 
elementen om dit hard te maken. Datering door dr. Koen De Groote.
636 De Groote 2008: 128
637 De Groote 2008: 123

Afb. 419. Coupe GH op C. I-A-1380.

Fig. 307. Mmateriaal uit C. I-A-1380.
1 rood lokaal gedraaid kan/kruik
2 rood lokaal gedraaid voorraadpot
3 grijs lokaal gedraaid kan/kruik
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7.5.5.5.16. C. I-A-1423 & C. I-A-1519
Context C. I-A-1423 is een langwerpige kuil met een lengte van 9,3 m en een taps verloop 
naar het oosten toe. Aan de westelijke kant is de kuil 1,7 m in doorsnede, aan de oostelijke 
kant is het spoor nog zo’n 1 m breed. De vulling van de kuil bestond uit een groen/grijze 
zware leem/klei. Deze vulling contrasteert fel met het quartair zandleempakket waarin de kuil 
is ingegraven (Afb. 421). De klei kan dus niet door erosie in de kuil terechtgekomen zijn, en 
moet intentioneel in de kuil gedeponeerd zijn. Mogelijk gaat het om een kuil die gebruikt is 
om klei in te rijpen voordat ze kon gebruikt worden voor het maken van potten. De meeste 
klei situeert zich in de oostelijke kant van de kuil. In de westelijke kant is de kuil gevuld met 
meer zandig sediment.

Afb. 420. Coupe MN op C. I-A-1412.

Fig. 308. Materiaal uit C. I-A-1412.
1 rood lokaal gedraaid bord
2 rood lokaal gedraaid bloempot
3-4 rood lokaal gedraaid grape
5-7 rood lokaal gedraaid teil
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In doorsnede bleek het spoor zeer onregelmatig. Het diepste punt situeert zich ter hoogte 
van de coupe AB (Afb. 422). In deze coupe bleek dat het spoor komvormig was uitgegraven 
tot maximaal 1,4 m onder het afgegraven vlak. Zowel naar het westen als naar het oosten 
verliep deze kuil onregelmatig. In het verlengde van dit spoor lag spoor C. I-A-1519, een 
paalspoor/ondiepe kuil die dezelfde kleiige vulling had, maar slechts oppervlakkig bewaard 
is.

Afb. 421. C. I-A-1423 in vlak.

Afb. 422. Het diepste punt van de kuil situeert zich ter hoogte van coupe AB.
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Afb. 423. Lengtecoupe CD op C. I-A-1423. Het diepste punt situeert zich ter hoogte van de coupe AB.

Afb. 424. Coupe AB op kuil C. I-A-1519.
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In de context zijn er 178 scherven gevonden. Afgezien van 3 scherven rood aardewerk, 
gaat het allemaal om grijs (gedraaid) aardewerk. Er is slechts een beperkt aantal vormen 
vertegenwoordigd in de context: voorraadpot (L47B) (Fig. 309: 1-2), kan/kruik (Fig. 309: 3) en 
teil (L57H) (Fig. 309: 4). Het materiaal uit context C. I-A-1423 wijst op een datering in de loop 
van de 14de eeuw.638 De vondst van de teilrand van het type L57H spreekt dit wat tegen, deze 
wordt doorgaans iets jonger gedateerd. In context C. I-A-1519 is een bodem van een kan/kruik 
met uitgeknepen standvinnen gevonden (Fig. 310). Deze bodem kan ook afkomstig zijn van 
een kookkan. Dit stuk kan slechts vrij breed tussen het laatste kwart van de 12de eeuw de 
15de eeuw gedateerd worden.

Hoewel het materiaal dus eerder 14de-eeuws aandoet (materiaalverhouding, rand 
voorraadpot), lijkt de associatie met de recentere sporen errond onomstotelijk. De kuil heeft 
immers net dezelfde oriëntatie als de stal I-A-1362, en de teilrand L57H sluit ook aan bij deze 
recentere datering.

7.5.5.5.17. C. I-A-1426
Ten westen van deze langwerpige kuil ligt spoor C. I-A-1426. Door de zeer povere bewaring 
is niet uit te maken of dit de restant van een greppel, dan wel van een langwerpige kuil was 
(Afb. 425). De vulling bestaat uit een vrij steriele bruine zandleem. Dit spoor staat haaks 
georiënteerd op spoor C. I-A-1423. De context bevat 11 fragmenten aardewerk. Het merendeel 
daarvan zijn grijs gedraaide scherven (acht stukken), verder bevat deze kuil een scherf rood 
en twee postmiddeleeuwse scherven. Deze laatste kunnen als intrusief beschouwd worden. 
Het is op basis van deze scherven niet mogelijk om een datering toe te kennen.

Ten oosten van kuil C. I-A-1423 ligt kuil C. I-A-1427. In het vlak was er 
geen verschil te zien tussen C. I-A-1427 en C. I-A-1384. Bij het couperen 
bleek dit spoor een duidelijk aparte kuil te zijn. In de twee coupes die 
uitgezet zijn, was het spoor rechthoekig in grondplan met een vlakke 
bodem en rechte wanden (Afb. 426). De kuil ging ongeveer 40 cm 
onder het afgegraven vlak. Er zijn negen grijs gedraaide scherven en 
één rood gedraaide wandscherf gevonden. Een scherf is afkomstig 
van een voorraadpot (Fig. 311: 1) met hetzelfde randtype als de 
voorraadpot in context C. I-A-1423, wat de gelijktijdigheid tussen de 
beide contexten illustreert. 

638 Datering door Dr. Koen De Groote.

Fig. 309. Materiaal uit C. I-A-1423.

Fig. 310. Materiaal uit C. I-A-1519.

1-2 grijs lokaal gedraaid voorraadpot
3 grijs lokaal gedraaid kan/kruik
4 grijs lokaal gedraaid teil

1 grijs lokaal gedraaid (kook)kan/kruik

Fig. 311. Materiaal uit C. 
I-A-1427.
1 grijs lokaal gedraaid 
voorraadpot.
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7.5.5.5.18. Conclusie
Rond structuur S. I-A-1362 zijn verschillende, vooral ronde kuilen gegraven. Het meeste 
materiaal dateert vrij ruim tussen 1300-1600, echter wanneer dit uitgezet wordt op een 
grafiek blijkt het zwaartepunt van de dateringen in de tweede helft van de 15de eeuw te 
liggen. Enkele contexten, zoals C. I-A-1357 en C. I-A-1423, zijn net iets ouder dan de andere 
contexten. Deze context wordt gedateerd tussen de 14de en begin van de 15de eeuw, terwijl 
andere contexten louter materiaal bevatten dat pas vanaf 1450 voorkomt.

Hoewel de meeste kuilen door het ontbreken van duidelijk diagnostisch materiaal moeilijk 
te dateren zijn, is het waarschijnlijk dat ze allemaal rond dezelfde periode zijn aangelegd. 
Waarom de kuilen precies aangelegd zijn, en waarom ze allemaal aan de noordkant van C. 
I-A-401 liggen, is niet te achterhalen.

Afb. 425. Coupe AB op spoor C. I-A-1426.

Afb. 426. Coupe AB op spoor C. I-A-1427.
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7.5.5.6. Perceelsindeling in zone I
7.5.5.6.1. inleiding

Door het grote aaneengesloten opgravingsvlak in zone I was het mogelijk om verschillende 
greppels en grachten over een langere afstand te volgen (Fig. 283). In de periode tussen het 
midden van de 15de en het midden van de 16de eeuw is men het landschap steeds verder 
gaan opdelen en bestendigen. In het volgende hoofdstuk komen de greppels aan bod die 
een voorname rol speelden bij de inrichting van de kouter. Een deel van de greppels is tot 
in de 20ste eeuw als perceelsafbakening gebruikt. Door de lange gebruiksgeschiedenis van 
de grachten is het vaak moeilijk om de grachten tot een bepaalde periode terug te brengen. 
De grachten die in onderstaand hoofdstuk worden beschreven, hebben waarschijnlijk hun 
oorsprong in de 15de eeuw. Het is evenwel niet uit te sluiten dat deze grachten een oudere 
voorganger hebben gehad, zoals dat ook gezien is voor de postmiddeleeuwse gracht C. I-A-
365. Deze gracht kent zijn oorsprong in de loop van de 12de eeuw.

7.5.5.6.2. C. I-A-401
Gracht C. I-A-401 liep over een afstand van zo’n 100 m met een oost-west oriëntatie over het 
opgravingsvlak en was tussen de 5 m en 9 m breed. De gracht heeft verschillende vullingen 
en een heterogene materiaalsamenstelling. Wellicht is de aanleg van de gracht tussen 1450-
1550 gebeurd. De gracht is nadien lang in gebruik geweest als terreinafbakening. Na de 
opvulling van de gracht, nam een grenspaal de afbakende functie over (Afb. 427). Het huidige 
kadaster volgt nog steeds het verloop van deze gracht.

De relatie tussen C. I-A-401 en de andere grachten C. I-A-1384 (zelfde periode) en C. I-A-1074 
(13de - 14de eeuw), was door wateroverlast in het vlak niet duidelijk. Waarschijnlijk is C. I-A-
401 gelijktijdig met C. I-A-1384 en jonger dan C. I-A-1074. Het is wel opvallend dat C. I-A-1384 
duidelijk meer materiaal bevatte dan C. I-A-401.

Afb. 427. Grenspaal in de vulling van gracht C. I-A-401.
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Context C. I-A-401 bevatte slechts 20 scherven en een ijzeren nagel. De vier grijze 
wandscherven kunnen niet bijdragen tot een datering. De rood lokaal gedraaide scherven 
kunnen opgedeeld worden in middeleeuwse (15 scherven) en postmiddeleeuwse scherven 
(één scherf). Onder het rood lokaal gedraaid aardewerk zitten er twee stuks van een teil en 
een stuk van een steelkom. Deze elementen zijn kenmerkend voor de 15de eeuw. 

7.5.5.6.3. C. I-A-1382
Tussen C. I-A-401 en C. I-A-1384 loopt de smalle greppel C. I-A-1382. Deze greppel verbindt 
de twee grote grachten. Het weinige vondstenmateriaal (vier rood lokaal gedraaide 
wandscherven en een bandvormige teilrand) wijzen alleszins op een datering tussen de 
tweede helft van de 15de eeuw en de eerste helft van de 16de eeuw.  

7.5.5.6.4. C. I-A-158
Context I-A-158 heeft een noord-zuidverloop en sluit in het zuiden waarschijnlijk aan op C. 
I-A-401. Omdat het kruispunt van de beide grachten een stuk buiten het opgravingsvlak was 
gelegen, is dit niet geverifieerd. De gracht wordt oversneden door recentere verstoringen 
van drainagebuizen en een waterleiding. Het weinige materiaal dat in de vulling van de 
gracht is aangetroffen, omvatte één scherf steengoed met engobe/zoutglazuur, 4 grijze 
wandscherven en een fragment van een papkom met slibversiering en sgraffito. Dit laatste 
element, in combinatie met het steengoed, wijst op een datering tussen 1450 en 1550. 

7.5.5.6.5. C. I-A-1045, C. I-A-940, C. I-A-947, C. I-A-999
Ten westen van C. I-A-158 loopt greppel C. I-A-1045. Deze greppel heeft dezelfde oriëntatie 
als C. I-A-158, en loopt richting het noorden. C. I-A-158 wordt in het noorden oversneden door 
C. I-A-167, een duidelijk postmiddeleeuwse gracht. In het zuiden mondt greppel C. I-A-1045 
uit in C. I-A-999. Deze bruingrijze kuil is door slechte terreincondities niet verder onderzocht 
kunnen worden. Greppel C. I-A-940 sluit met een rechte hoek aan op C. I-A-1045. Hoewel 
C. I-A-940 alleen handgevormd aardewerk bevat, bewijst de loodrechte inplanting én het 
feit dat de greppel niet verder in oostelijke richting loopt, dat beide greppels op hetzelfde 
moment in gebruik waren. 

Het materiaal afkomstig van de verschillende contexten is niet homogeen. Zoals gesteld 
bevat C. I-A-940 vooral handgevormd materiaal. Dit is niet verwonderlijk aangezien deze 
greppel een nederzettingszone uit de metaaltijden doorkruist. De greppel wordt oversneden 
door C. I-A-947. De oversnijding was in het vlak wel duidelijk, maar kon door de ondiepe 
bewaring van C. I-A-947 niet in coupe worden geverifieerd. Het materiaal uit C. I-A-947 is vrij 
heterogeen. De scherf uit de metaaltijden, de Romeinse scherf en de brokken natuursteen 
dragen niet bij tot een datering. Bij de 14 scherven grijs gedraaid aardewerk zitten twee 
teilfragmenten en een rand van een grape. Het rood lokaal gedraaid aardewerk bestaat uit 
drie wandscherven. Tenslotte zijn er nog twee fragmenten van een drinknap in steengoed 
uit Siegburg. Deze scherven dateren het spoor tussen de tweede helft van de 14de en het 
midden van de 16de eeuw. 

De 48 scherven uit C. I-A-1045 wijzen in de richting van het begin van de 14de eeuw. Afgezien 
van één scherf rood hoogversierd aardewerk zijn alle scherven grijs gedraaid. Het valt dus 
niet uit te sluiten dat de context ook nog later in de 14de of zelfs de 15de eeuw in gebruik 
is geweest. De kuil C. I-A-999 bevat negen scherven. Twee rood lokaal gedraaide scherven 
dateren uit de middeleeuwen, één postmiddeleeuws rode scherf is vermoedelijk afkomstig 
van een komfoor. Eén rood lokaal gedraaide scherf is van een papkom. Van de zes scherven 
grijs lokaal gedraaid aardewerk komt er één van een teil. Het beperkte schervenmateriaal 
wijst voor een datering in de richting van de tweede helft van de 15de- begin van de 16de 
eeuw. 
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7.5.5.6.6. C. I-A-272
In het zuiden oversnijdt C. I-A-1045 de greppel C. I-A-272. Deze halfronde greppel wordt 
ook oversneden door kuil C. I-A-999. In de vulling van C. I-A-272 zitten één scherf grijs 
aardewerk en één scherf rood aardewerk. Dit materiaal is onvoldoende om een betrouwbare 
datering aan op te hangen. De greppel C. I-A-272 sluit in het oosten aan op context C. I-A-267. 
Deze greppel bevat geen artefacten afgezien van enkele metaalslakken die waarschijnlijk 
afkomstig zijn van de volmiddeleeuwse smidsekuil. De greppel C. I-A-267 ligt net op het 
huidige kadaster. Wat een recentere datering (na de 12de eeuw) van de greppel ondersteunt.

7.5.5.6.7. C. I-A-1323
C. I-A-1323 loopt zo’n 10 m parallel met de huidige kadasterindeling. In het noorden lijkt deze 
greppel uit te monden in een grillig afgelijnde ‘kuil’ C. I-A-1182. Er zaten slechts vier scherven 
in de greppel C. I-A-1323: twee grijs lokaal gedraaide scherven, een rood lokaal gedraaide 
scherf en een stukje steengoed in engobe/zoutglazuur. Het weinige materiaal dateert deze 
greppel op basis van het steengoed onder voorbehoud in de 16de eeuw. De relaties en 
interpretatie van kuil C. I-A-1323 zijn niet duidelijk. Waarschijnlijk is deze plek een periode nat 
geweest, wat tot een verandering in de bodem heeft geleid. Immers zijn er geen duidelijke 
ingegraven zijdes getraceerd die op een echte uitgraving wijzen.

7.5.5.6.8. C. I-A-379
C. I-A-379 loopt ongeveer 115 m parallel met greppel C. I-A-1323. Deze gracht bevat slechts 
twee rood lokale scherven en een fragment in steengoed met engobe/zoutglazuur. De beide 
grachten hebben een tussenafstand van ongeveer 44 m en worden beide aan de noordkant 
door C. I-A-401 begrensd. Grachten C. I-A-379 en C. I-A-1323 delen het huidige perceel bijna 
perfect in twee. Ofwel was er destijds een sterkere opdeling op het perceel, ofwel diende de 
gracht in het midden van het perceel voor de ontwatering van het terrein. Grachten C. I-A-379 
en C. I-A-1323 lopen over heel de lengte gelijk met het huidige kadaster. De opdeling van dit 
perceel gaat dus tenminste ook terug tot de 15de of 16de eeuw.

7.5.5.6.9. Conclusie
Door het schaarse vondstenmateriaal en de ondiepe bewaring van de meeste van de greppels, 
is het moeilijk om een fasering op te stellen voor deze verschillende greppelsystemen. 
Waarschijnlijk zijn er verschillende momenten geweest binnen een vrij korte tijdsperiode 
waarin de greppels zijn gegraven. Sommige van de greppels zijn duidelijk lang in gebruik 
geweest. Ze namen hun aanvang in de 15de eeuw, maar bleven soms tot in de 20ste eeuw 
in gebruik. 
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7.5.5.7. Greppelsystemen zone VI: S. VI-A-1
In zone VI zijn verschillende sporen uit de periode 1450-1550 teruggevonden (Fig. 284). De 
hoeveelheid schervenmateriaal impliceert dat de bewoning in de onmiddellijke omgeving 
moet gelegen hebben. Echter blijkt dit niet uit de archeologische dataset. De sporen uit deze 
periode zijn vooral grachten en (ondiepe) kuilen. Waarschijnlijk valt deze oudere bewoning 
samen met een voorganger van de huidige hoeve op het kruispunt van de Pontstraat met de 
Moortelstraat.

Het grachtensysteem S. VI-A-1 bestaat uit de volgende greppelcontexten: C. VI-A-1, C. VI-A-
32, C. VI-A-34, C. VI-A-66, C. VI-A-66-AB-1, C. VI-A-66-AB-2, C. VI-A-95, VI-B-26, C. VI-B-26-
AB-2 (Fig. 284).

De brede gracht C. VI-A-1 loopt parallel aan de huidige Pontstraat. De grachten C. VI-A-66 en 
C. VI-A-95 takken er loodrecht op aan. Deze twee grachten lopen van C. VI-A-1 parallel naar 
het westzuidwesten. De tussenafstand tussen beide grachten bedraagt 45 m. Deze afstand 
komt precies overeen met de tussenafstand tussen C. I-A-1323 en C. I-A-379.639 Er zijn in de 
andere vlakken of proefsleuven geen aanwijzingen gevonden van een andere brede noord-
zuid lopende gracht die samen met deze grachten een afgesloten erf zou vormen. 

De AB-coupe op C. VI-A-1 toont dat de gracht nog verder in oostelijke richting loopt, onder de 
huidige Pontstraat. De geleidelijk aflopende gracht was tot maximaal 40 cm diep onder het 
afgegraven vlak uitgegraven (Afb. 428).

Gracht C. VI-A-34/C. VI-B-26/VI-B-26-AB-2 loopt over het grootste deel van zone VI vlak naast 
C. VI-A-1 en splitst pas in de laatste tiental meter. Deze gracht wordt vervolgens oversneden 
door kuil C. VI-B-30. Mogelijk gaat het om een iets oudere fase van de gracht die is opgegeven 
nadat de gracht beetje verlegd is naar het oosten.

De gracht C. VI-A-66 is tussen de 3,5 m en 5,8 m breed en sluit aan de noordelijke kant van 
zone VI, loodrecht aan op C. VI-A-1. Tijdens het couperen bleek dat de gracht verschillende 
gebruiksfasen heeft gekend. Op contextniveau is de gracht in vier verschillende fases 
uiteengehouden: C. VI-A-66, C. VI-A-66-AB-1, C. VI-A-66-AB-2, C. VI-A-66-AB-5 (Afb. 429, 
Fig. 312).

639 Cf. 7.5.5.6.7

Afb. 428. Coupe AB op gracht C. VI-A-1.
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Onder de bruin/grijze opvullingslagen is er een spitse uitgraving te zien die vrij snel opgevuld 
is geraakt met zandleem: C. VI-A-66-AB-5. Deze uitgraving is alleen in deze coupe vastgesteld. 
Omdat de relatie tussen deze context en de rest van de gracht niet duidelijk is, is deze niet 
opgenomen bij de structuur S. VI-A-1. 

De gracht zelf had een convex komvormig profiel met een vrij vlakke bodem. Deze gracht 
was tot een diepte van 80 cm onder het afgegraven vlak uitgegraven. De spitse uitgraving C. 
VI-A-66-AB-5 ging tot 1,4 m onder het afgegraven vlak. In deze uitgraving zijn geen artefacten 
gevonden. 

Afb. 429. Coupe AB op C. VI-A-66.

Fig. 312. Coupetekening van coupe AB op C. VI-A-66.

Fig. 313. Coupetekening van coupe CD op C. VI-A-66.
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De coupe CD is 27 m westwaarts dan de coupe AB gemaakt. In deze coupe was de gracht 
een stuk minder diep bewaard, tot maximaal 30 cm onder het afgegraven vlak. In deze coupe 
valt de gracht uiteen in twee afzonderlijke grachten. Deze zijn te linken aan de verschillende 
uitgravingen uit de AB coupe (Afb. 430, Fig. 313)

De parallelle gracht C. VI-A-95 is ook relatief ondiep uitgegraven tot max 20 cm onder het 
afgegraven vlak. De gracht heeft dezelfde komvormige doorsnede als gracht C. VI-A-66, 
maar is qua vulling wel sterk verschillend. Daar waar C. VI-A-66 een bruin/grijze vulling heeft, 
is C. VI-A-95 eerder geel/grijzig met sterk zandlemige vulling (Afb. 431).

In totaal heeft structuur S. VI-A-1 507 scherven opgeleverd. Deze zijn in vijf bakselcategorieën 
onder te verdelen. De grootste groep is het lokaal grijs gedraaid aardewerk met 295 stukken 
of 58%. Met 178 scherven (= 35%) vormt het rood lokaal gedraaid aardewerk de tweede 
grootste groep. Tenslotte zijn er nog drie kleine restgroepen: aardewerk in lichtoranje klei 
met 17 scherven (3%), steengoed met engobe/zoutglazuur negen scherven (2%), vijf scherven 
majolica, twee niet gedetermineerde scherven en een figurine.

In de gracht zaten verder nog verschillende stukken bouwmateriaal (baksteen en daktegel), 
enkele nagels, verschillende niet-gedetermineerde ijzeren objecten, een ijzeren sleutel, een 
kogel, verschillende non-ferro voorwerpen en verschillende brokken natuursteen.

Het merendeel van de grijs gedraaide scherven zijn wandscherven. Bij de randscherven zitten 
enkele oudere vormen zoals een kogelpot (12 scherven) (Fig. 314: 1-6) en tuitpot (vijf randen). 
Deze scherven komen in de verschillende greppelcontexten terug. Ze refereren ofwel naar 
de oudere bewoningsfases in deze zone ofwel naar een voorloper van het greppelsysteem. 

De grape (een stuk), kan/kruik (Fig. 314: 7), pan (Fig. 314: 8), teil (Fig. 314: 9) en voorraadpot Fig. 
314:  10) passen bij een datering tussen 1450-1550. 

Afb. 430. Coupe CD op C. VI-A-66.

Afb. 431. Coupe AB op gracht C. VI-A-95.
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De meeste van de vormen zijn ook terug te vinden in het rood lokaal gedraaid aardewerk.  
De meeste scherven zijn wandscherven (131 scherven). Tussen deze niet gedetermineerde 
scherven zit er een horizontaal worstoor dat mogelijk afkomstig is van een bloempot of een 
hoge conische kom, een vorm die gekend is uit gelijktijdige contexten.

Met 20 stukken is de teil de best vertegenwoordigde vorm binnen het gamma (Fig. 315: 
1-10). Eén teil heeft slib en groene loodglazuur aan de binnenzijde. Deze versiering bij teilen 
is kenmerkend voor het einde van de 15de - begin van de 16de eeuw.640 Er zijn 13 scherven 
afkomstig van een (pap)kom (Fig. 315: 12-17). De papkommen hebben allemaal de typisch 
L117 rand met geprononceerde doorn (Fig. 315: 12-15, 17). Verschillende van deze individuen 
hebben slib aan de binnenzijde met geel en/of groen loodglazuur. Eén papkom heeft sgrafitto-
versiering aan de binnenzijde (Fig. 315: 19). Eén van de kommen heeft een rechtopstaande 
eenvoudige verdikte rand (Fig. 315: 16).

Ook het fragment van een schotel/bord heeft sgrafitto-versiering aan de binnenzijde (Fig. 
315: 18). Naast deze vormen zijn er nog fragmenten van een bord/schotel, vier stuks van een 
grape (Fig. 315:  10), 5 stukken van een voorraadpot (Fig. 315: 20) en een rand van een kan/
kruik (Fig. 315: 11) teruggevonden.

640 De Groote 2008: 266

Fig. 314. Grijs lokaal gedraaid aardewerk uit S. VI-A-1.
1-6 grijs lokaal gedraaid kogelpot
7 grijs lokaal gedraaid kan/kruik
8 grijs lokaal gedraaid pan
9 grijs lokaal gedraaid teil
10 grijs lokaal gedraaid voorraadpot
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De negen scherven steengoed met engobe/zoutglazuur laten geen verdere determinatie toe 
in zowel vorm als herkomst.

Van de 17 scherven in lichtoranje klei zijn er zes afkomstig van een grape (Fig. 316: 1-2). De 
overige 11 zijn niet-identificeerbare wandscherven.

De polychrome majolica is mogelijk afkomstig uit Italië (Fig. 316: 3). Echter zijn er te weinig 
diagnostische elementen om dit met zekerheid te kunnen hard maken.641

Ten slotte bevat de context nog een medaillon met beeltenis. Het medaillon beeldt een man 
met een baard af, mogelijk een Christus-figuur (Fig. 316: 4). Het medaillon is afkomstig van 
een gedraaide vorm. 

641 Determinatie door Dr. Koen De Groote.

Fig. 315. Rood lokaal gedraaid aardewerk uit S. VI-A-1.
1-9 Rood lokaal gedraaid teil
10 rood lokaal gedraaid grape
11 rood lokaal gedraaid kan/kruik
12-17 rood lokaal gedraaid kom
18 schotel met sgrafitto
19 kom (?) met sgrafitto
20 rood lokaal gedraaid voorraadpot
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De grote dominantie van grijs lokaal gedraaid aardewerk (58%) in S. VI-A-1 is opvallend. 
Doorgaans heeft het rood lokaal gedraaid aardewerk in deze periode de bovenhand. In de 
regio Oudenaarde is over verschillende contexten heen er slechts 25% van het totaal aantal 
scherven gemaakt in grijs aardewerk.642 Of dit dan een bewuste keuze van de bewoners 
is geweest, of dat het grijze aardewerk afkomstig is van enkele grote vormen die sterk 
gefragmenteerd zijn (e.g. kan/kruik), is op basis van de wandscherven moeilijk te bewijzen.

642 De Groote 2008: 395

Fig. 316. Importaardewerk uit S. VI-A-1.
1-2 aardewerk in lichtoranje klei grape
3 polychrome majolica bord
4 witbakkend aardewerk medaillon
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MATERIAAL UIT S. VI-A-1. AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Aardewerk in lichtoranje klei / Grape 6

Aardewerk / Middeleeuws / Aardewerk in lichtoranje klei / Niet gedetermineerd 11

Aardewerk / Middeleeuws / Ander aardewerk / Majolica / bord 5

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / grape 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kan/ kruik 3

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot 10

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 251

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / pan 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / teil 4

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / voorraadpot 1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot 2

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd 17

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / tuitpot 5

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / bord 2

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / grape 4

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / kan/k ruik 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / kom 13

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 122

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / schotel 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / teil 18

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / voorraadpot 5

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

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Niet gedetermineerd / niet gedetermineerd 1

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur / niet gedetermineerd 8

Aardewerk / Middeleeuws / Varia in aardewerk / Figurines 1

Aardewerk / Niet gedetermineerd 2

Aardewerk / Postmiddeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / pan 1

Aardewerk / Postmiddeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / teil 2

Aardewerk / Postmiddeleeuws / Rood / Niet gedetermineerd / niet gedetermineerd 6

Totaal 507

Bot / Niet gedetermineerd 2

Bouwmateriaal / Baksteen 4

Bouwmateriaal / Daktegel 2

Bouwmateriaal / Niet gedetermineerd 1

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/nagel 3

Metaal / Ferro / Gebruiksvoorwerp / Sleutel 2

Metaal / Ferro / Niet gedetermineerd 1

Metaal / Non-ferro / Militaria / Kogels 1

Metaal / Non-ferro / Niet gedetermineerd 4

Natuursteen / Niet gedetermineerd 7

Silex / Werktuig / Niet gedetermineerd 1
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7.5.5.8. Kuilen in zone VI
Zowel binnen de begrenzing van S. VI-A-1, als daarbuiten liggen verschillende kuilen uit 
dezelfde periode (Fig. 317).

7.5.5.8.1. C. VI-B-30
Kuil C. VI-B-30 meet zo’n 6,5 m x 3,8 m, maar was net als de oudere sporen in deze zone 
slechts ondiep bewaard. De kuil vormt het uitende van de gracht C. VI-A-31. Het lijkt zelfs 
alsof de gracht in de kuil uitmondt. Omdat de aflijning van het spoor in vlak zeer onduidelijk 
bleek, is er verdiept naar een 2de grondplan. Bij het verdiepen zijn verschillende sporen 
apart afgelijnd: C. VI-B-30, C. VI-A-4, C. VI-B-32, C. VI-B-31.

De onregelmatige komvorm van C. VI-B-30 ging tot maximaal 20 cm onder het afgegraven 
vlak (Afb. 432).

In de vulling van C. VI-B-30 zijn 144 scherven gevonden. Van de 23 scherven in lichtoranje 
klei zijn er tenminste vijf afkomstig van een grape (Fig. 318: 14-16). Tussen de 51 scherven 
grijs lokaal gedraaid zitten er opnieuw een fragment van een kogelpot en een scherf van 
een tuitpot. Deze zijn bij de interpretatie van de context buiten beschouwing te laten. De vier 
fragmenten van een teil (Fig. 318: 1-2) en de rand van een grape wijzen op een datering in de 
15de of 16de eeuw (Fig. 318: 3).

De meeste scherven en vormen zijn vervaardigd in rood lokaal gedraaid aardewerk. Het 
merendeel van de randfragmenten is afkomstig van een teil (acht stukken; Fig. 318: 10-13), 
gevolgd door randen van een kom (vier stukken) en de grape (twee stukken: Fig. 318: 3). De 
teilen zijn zowel in grijs als in rood aardewerk van het type L57.643 Binnen de kommen kan een 
opdeling gemaakt worden tussen de gewone open kom (Fig. 318: 9) en papkom met geel slib 
en ingekraste sgraffito (Fig. 318: 7-9).

Van een olielamp, kan/kruik (Fig. 318: 13) en bord is er telkens maar 1 fragmentje teruggevonden. 
De rood hoogversierde scherf van een kan/kruik is typisch voor de 13de eeuw en is residueel.

643 De Groote 2008: 123

Afb. 432. Coupe KL op C. VI-B-30.
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Fig. 317. Detail zone VI met verschillende kuilen uit periode 1450 -1550.

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK



668668

Tijdens het couperen is er in C. VI-B-30 een fragment van een mesje teruggevonden. Het 
lemmet is afgebroken, maar het handvat is nog bewaard. Het gaat om een metalen kern 
waarin bronzen klinknagels zijn geslagen. Waarschijnlijk diende deze om een houten handvat 
vast te zetten.

Fig. 318. Materiaal uit C. VI-B-30.
1-2 grijs lokaal gedraaid teil
3 grijs lokaal gedraaid grape
4-5 rood lokaal gedraaid grape
6 rood lokaal gedraaid kom
7-9 rood lokaal gedraaid (pap) kom
10-13 rood lokaal gedraaid teil
14-16 lichtoranje klei grape

Afb. 433. Mesheft uit C. VI-B-30 ©Dirk Wollaert.



669

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

7.5.5.8.2. C. VI-B-18 & C. VI-B-8
Context VI-B-18 ligt bovenop de contexten C. VI-A-8/C. VI-B-23/C. VI-B-21 die in de eerste helft 
van de 13de eeuw te dateren zijn.644 Kuil C. VI-B-18 was komvormig uitgegraven tot ongeveer 
40cm onder het afgegraven vlak (Afb. 434). 

Het materiaal omvat 27 scherven grijs gedraaid aardewerk, één scherf rood lokaal gedraaid, 
één scherf van een steelkom in rood lokaal gedraaid aardewerk, en één scherf in steengoed 
met engobe/zoutglazuur. Het is niet duidelijk of de grijze scherven afkomstig zijn van de 
oudere context eronder, dan wel van de kuil zelf. De aanwezigheid van het steengoed, de 
steelkom en de rood lokaal gedraaide scherf wijzen op een datering tussen 1450-1550.

Context C. VI-B-8 ligt net als C. VI-B-18 bovenop oudere contexten. De contexten onder C. 
VI-B-8 dateren uit de 2de helft van de 12de – en 13de eeuw. De kuil heeft een bruingrijze 
vulling, maar is slechts enkele cm diep bewaard. De context heeft slechts weinig scherven 
opgeleverd (15 in totaal) en deze vormen een mix van zowel ouder als jonger materiaal. Een 
scherf handgevormd met donkere kern (Verhaeghe A) behoort tot het oudste aardewerk 
in het ensemble. Tien grijze wandscherven zijn niet verder te determineren. Eén van de 
scherven is een worstoor, mogelijk van een kan/kruik. De jongere scherven bestaan uit een 
randfragment van een grape in lichtoranje klei, een rood lokaal gedraaide scherf en een 
scherf steengoed met engobe/zoutglazuur. Ondanks het feit dat er ook ouder materiaal in de 
kuil zit, is een datering tussen 1450-1550 het meest logisch voor deze context.

7.5.5.8.3. C. VI-A-137
Context C. VI-A-137 is donker bruingrijs en is zeer ondiep bewaard (Afb. 435). Het spoor dekt 
een duidelijk ouder spoor af nl. C VI-B-1. Dit spoor dateert op basis van de kan/kruik en grape 
vorm in de 14de eeuw. 

644 Cf. 7.5.4.1.2.4

Afb. 434. Dwarsdoorsnede op C. VI-B-18.
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De 23 scherven sluiten aan bij de beter te dateren contexten uit deze periode. Er zijn drie 
bakselcategorieën te onderscheiden: grijs lokaal gedraaid aardewerk (zeven scherven), rood 
lokaal gedraaid (zeven scherven) en steengoed met engobe/zoutglazuur (negen scherven). 
Het grijs aardewerk bestaat enkel uit niet te determineren wandscherven. Het rood lokaal 
gedraaid aardewerk bestaat uit een scherf van een teil met inwendig geel slib en loodglazuur 
(Fig. 319: 2). Het merendeel van het steengoed in engobe/zoutglazuur is afkomstig van een 
kan/kruik (Fig. 319: 1).

Afb. 435. Coupe AB op C. VI-A-137, in het vlak is spoor C. VI-B-1 te zien.

Fig. 319. Materiaal uit C. VI-A-137.
1 steengoed in engobe/zoutglazuur kan/kruik
2 rood lokaal gedraaid aardewerk: teil
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7.5.5.9. Context C. VI-A-100
Kuil C. VI-A-100 is een langwerpige kuil van 3,9 m lang en 1,5 m breed. Reeds bij het afgraven 
bleek dat er veel materiaal in de kuil zat. Deze zone was vrij nat en is recent opgehoogd 
geweest. Dit heeft ertoe geleid dat de bodem een stuk reduceerde (Afb. 436). Waarschijnlijk 
was de extra ophoging bedoeld om de bovenkant van het terrein iets droger te maken.

Bij couperen bleek dat de kuil heel ondiep was. De kuil had een golvende bodem die maximaal 
18 cm onder het afgegraven vlak ging. De vulling bestond uit een heterogeen donkergrijze 
zandleem met veel stukjes en brokjes houtskool. De kuil was sterk gebioturbeerd (Afb. 437).

Het vondstenmateriaal uit de kuil bestaat uit aardewerk, bouwmateriaal, metalen objecten, 
natuursteen en bot. Het bouwmateriaal omvat verschillende stukken baksteen (12 stukken), 
drie fragmenten van een daktegel en vier stukken van een vloertegel. De vloertegels hebben 
nog sporen van glazuur op de bovenzijde.

Er is één fragment natuursteen met groeven gevonden. Dit maalsteenfragment is afkomstig 
van een handmolen (Afb. 438).645

645 Mondelinge info door Dr. Siebrecht Reniere.

Afb. 436. Kuil C. VI-A-100 net na afgraven in vlak.

Afb. 437. Lengtecoupe op C. VI-A-100.
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De ijzeren objecten bestaan vooral uit nagels (17 stukken) en drie niet nader te determineren 
stukken. Een ronde knop heeft een doorboring, maar de functie blijft vooralsnog onduidelijk.

Het aardewerkensemble uit C. VI-A-100 omvat 1121 scherven. Dit ensemble is op te delen in 
zes bakselcategorieën. Het grootste aantal scherven is vervaardigd uit rood lokaal gedraaid 
aardewerk (790 scherven = 71%). De tweede grootste groep bestaat uit lichtoranje klei (196 
scherven of 18%). Het grijs lokaal gedraaid is met 81 scherven of 7% ondervertegenwoordigd in 
vergelijking met andere gelijktijdige contexten. Tenslotte zijn er nog drie kleine importgroepen 
in de context aanwezig. Het steengoed met engobe/zoutglazuur bestaat uit 48 scherven, het 
steengoed uit Siegburg uit twee scherven. Tenslotte komen er vier scherven uit het Maasland 
(Andenne) (Fig. 320).

Het rood aardewerk bestaat voor het grootste deel uit niet gedetermineerde wandscherven 
(623 op een totaal van 790). De bodems in rood lokaal gedraaid aardewerk omvatten zowel 
geknepen als gedraaide standringen en standvinnen. 

Deze bakselcategorie omvat de volgende vormen: teil, kom, bord, kan/kruik, steelkom, grape, 
voorraadpot (roompot), tazza, schotel en vergiet.

Afb. 438. Maalsteen 11-RON-PW-2741 uit C. VI-A-100 ©Dirk Wollaert.

Fig. 320. Materiaalverhouding van C. VI-A-100.
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Fig. 321. Rood lokaal gedraaide teilen uit C. VI-A-100.
1-26 rood lokaal gedraaid aardewerk teilen
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De meeste randen zijn afkomstig van een teil (48 scherven: Fig. 321). Net als in andere 
contemporaine contexten zijn het varianten en subtypes van het type L57. Dit type wordt 
gekenmerkt door een brede bandvormige rand en komt in verschillende subtypes voor. 
Er is bij deze vorm een evolutie naar een steeds verder uitgewerkte en geprononceerde 
doorn (e.g. Fig. 321: 23 ). De meeste randen zijn varianten van het randtype L57G: brede 
bandvormige, ongeribbelde rand met spitse top en geprononceerde doorn.646 Binnen deze 
groep is er ook nog een grote variatie te zien (e.g. Fig. 321: 1, 3-5, 13). In het referentiewerk 
van de Groote over het aardewerk uit Oudenaarde komt het randtype L57G enkel voor bij 
grijs aardewerk. Blijkbaar werden deze randen ook toegepast op rood aardewerk. Naast 
het randtype L57G komt ook het randtype L57F voor. Dit type heeft een brede bandvormige 
geribbelde rand met afgeronde, soms wat naar buitengeduwde top en geprononceerde 
doorn (e.g. Fig. 321: 12).647

In C. VI-A-100 zitten veel grapes in rood lokaal gedraaid aardewerk. Er zijn verschillende 
randtypes te noteren: L120B (Fig. 322: 2-3), L120D (Fig. 322: 4-6), L123C (Fig. 322: 8). 
Daarnaast komen er ook enkele types voor die niet onder de typologie van De Groote onder 
te brengen zijn (Fig. 322: 13-14).

Bij de niet gedetermineerde wandscherven zit er een scherf die versierd is met opgelegde 
sliblijnen en punten (Fig. 322: 15). Deze is waarschijnlijk ook afkomstig van een grape.

Er zijn 26 randfragmenten van een kom gevonden (Fig. 322: 16-23). Alle randen zijn toe te 
wijzen aan een papkom. Sommige kommen hebben een sliblaag aan de binnenzijde. Deze 
sliblaag heeft een geel of groene loodglazuur. In sommige gevallen is de bodem bedekt 
met opgelegd slib, die dan niet als een dekkende laag, maar als versierend element heeft 
gefungeerd. Bij één stuk is er koperhoudend loodglazuur aan de binnenzijde én buitenzijde 
gebruikt. De meeste van de kommen hebben de voor een papkom typische L117 rand (Fig. 
322: 16, 17, 19, 21-28). Al de randen horen tot het type L117A, met uitzondering van Fig. 322:  
18 (type L117B). Dit randtype kenmerkt zich door een ongeribbelde smalle bandvormige rand 
met doorn648. Deze randtypes zijn typisch voor de periode 1400-1550. 

Er zijn verschillende bijna volledige steelkommen in het ensemble teruggevonden (Fig. 322: 
34-37). Er konden 27 scherven aan deze vorm worden toegeschreven. De randen zitten in de 
traditie van het randtype L195 van Koen De Groote. Dit randtype komt bij het onderzoek van 
De Groote voor in een context die dateert tussen 1475-1525.649 Ook in de andere contexten 
uit de opgraving zijn de steelkommen in dezelfde traditie gemaakt.

Er zijn verschillende randen afkomstig van een afgesloten, eerder bolle vorm (Fig. 323: 1-4). 
Deze randen en vormen zijn moeilijk te onderscheiden van de voorraadpot. Om die reden zijn 
deze in de inventarisatie als voorraadpot beschreven. De korte, opstaande tuit wijst op een 
specifieke functie. De potten met een tuit (Fig. 323: 1) zijn roompotten die gebruikt zijn voor 
het afromen van melk.650 Daarbij werd de melk door de tuit naar buiten gegoten, waarna de 
room op de bodem achter bleef. De randen van zowel de voorraadpotten als de roompotten 
zijn vrij uniform en liggen in de lijn van het door De Groote beschreven type L48C. Deze 
vormen hebben een rechtopstaande, soms licht uitstaande rand met een afgeplatte of naar 
binnen afgesneden, verdikte top. De roompotten hebben een korte tuit die net onder de 
rand staat. De ronde opening ervan wijst omhoog. Er zijn met uitzondering van de tuit geen 
andere diagnostische eigenschappen om de roompot van de voorraadpot te onderscheiden. 
Deze vorm  is ook op andere landelijke sites in het zuiden van Oost-Vlaanderen herkend in 

646 De Groote 2008: 123
647 De Groote 2008: 123
648 De Groote 2008: 122
649 De Groote 2008: 257
650 Poulain 2016: 188
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Fig. 322. Rood lokaal gedraaid aardewerk uit C. VI-A-100.
1-15 rood lokaal gedraaid grapes
16-33 rood lokaal gedraaid (pap)kom
34-37 rood lokaal gedraaid steelkom
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contexten uit de 15de en 16de eeuw, onder meer te Ronse Leuzesteenweg651 en Wortegem-
Diepestraat.652

Er zijn veertien fragmenten afkomstig van een bord (Fig. 323: 8-11). De meeste stukken zijn 
afkomstig van één exemplaar (Fig. 323: 8). Dit bord lag omgekeerd in de kuil en was voor meer 
dan de helft bewaard. Op de spiegel is een gestileerde figuur aangebracht in het gele slib. 
Vermoedelijk gaat het om een vogel (duif). Op de rand is een golflijnversiering aangebracht 
in sgrafitto-techniek. Deze versieringstechniek werd toegepast in het 2de helft van de 15de 
en de eerste helft van de 16de eeuw.653 Net dezelfde versiering is terug te vinden op een bord 
uit Mechelen bij de opgraving van het Arresthuis.654 Zowel het gele slib als de vogel is geheel 
identiek aan het stuk uit Ronse. De rand van het stuk heeft geen versiering gekregen. Naast 
dit bord, zijn er in C. VI-A-100 ook nog drie borden met een intern groene sliblaag. Eén ervan 
is dekkend, twee zijn met lijnversiering.

In de context is er een opvallend laag aantal fragmenten van kan/kruik in rood lokaal gedraaid 
aardewerk (Fig. 323: 5). Er zijn er slechts twee randfragmenten van deze vorm in het ensemble 
aanwezig. Deze randfragmenten zijn gemaakt in de traditie van het randtype L71B. Dit type 
heeft een korte rechtopstaande rand met afgeronde of licht spitse top en een uitgesproken, 
afgeronde doorn.655 De randen stemmen niet volledig overeen met dit type, maar liggen wel 
duidelijk in dezelfde traditie. Dit randtype wordt door De Groote aan een context gelinkt uit 
de periode 1250-1375. De kan/kruik in de door hem beschreven context is slechts door één 
vondst gekend. Het lijkt er dus sterk op dat een variant van dit type veel langer in gebruik is 
gebleven.

De conische voet is afkomstig van een tazza of komfoor (Fig. 323: 6). De tazza werd gebruikt 
om van te eten of om eten op te serveren. De voet kan ook afkomstig zijn van een komfoor, 
bedoeld om eten warm te houden.656

Ten slotte zijn er vier scherven afkomstig van een schotel (Fig. 323: 11) en is er één stukje 
afkomstig van een vergiet (Fig. 323: 7). De schotelvorm is vrij uitzonderlijk voor deze periode.657

Het aardewerk in lichtoranje klei is procentueel sterk vertegenwoordigd in deze context. In 
dit baksel zijn er alleen grapes gekend (Fig. 324: 1-7). Het hoge aantal scherven in de context 
valt te verklaren door de sterke fragmentatie van enkele van de grapes. De pootjes met 
duimindrukken zijn waarschijnlijk eveneens afkomstig van grapes. 

Het merendeel van de grapes heeft een iets langere trechtervormige hals met een eenvoudige, 
soms wat verdikte, licht uitstaande langwerpige rand met afgeronde top. Sommige van deze 
vormen hebben een naar buiten getrokken langgerekte lip (Fig. 324: 1-2). Deze vormen zijn 
dezelfde als in C. I-A-1362.658 De weergegeven exemplaren zonder oren zijn zo afgebeeld om 
de variatie in volume te illustreren. Omdat er geen oren aan de rand konden worden gepast 
zijn ze niet afgebeeld, maar in oorsprong zullen ze er wel aangezeten hebben.

651 Klinkenborg 2017: 47, figuur 47
652 De Maeyer et al. 2018: 219, figuur 155: 10
653 De Groote 2008: 144
654 Vanholme & De Groote 2011: 247
655 De Groote 2008: 125
656 Vanholme & De Groote 2011: 258
657 Mondelinge info door Dr. Koen De Groote.
658 Cf. 7.5.5.4
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Fig. 323. Rood lokaal gedraaid aardewerk uit C. VI-A-100.
1 rood lokaal gedraaid roompot
2-4 rood lokaal gedraaid voorraadpot
5 rood lokaal gedraaid kan/kruik
6 rood lokaal gedraaid tazza/komfoor
7 rood lokaal gedraaid vergiet
8-10 rood lokaal gedraaid bord
11 rood lokaal gedraaid schotel
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Fig. 324. Aardewerk in lichtoranje klei uit C. VI-A-100.
1-7 aardewerk in lichtoranje klei grapes



679

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Het percentage grijs lokaal gedraaid aardewerk 
vrij laag. Er zijn slechts twee fragmenten van 
een teil (Fig. 325: 1-2), en drie stuks van een kan/
kruik (Fig. 325: 3) die verder gedetermineerd 
kunnen worden. De bodem met standvinnen is 
waarschijnlijk ook afkomstig van een teil.

Het steengoed met engobe/zoutglazuur telt in totaal 48 scherven. Er zijn slechts twee 
scherven die met zekerheid afkomstig zijn van een kan/kruik. De scherven in steengoed uit 
Siegburg (Fig. 326: 6)  kunnen geen verdere determinatie krijgen. De voet is waarschijnlijk 
afkomstig van een kan/kruik.

Tenslotte zijn er vier scherven “très cuite” afkomstig uit het Maasland (Andenne). Dit zijn zeer 
hard (over)gebakken scherven.659 Het gaat om vier wandscherven die aan geen enkele vorm 
te linken zijn.

659 Determinatie door Dr. Koen De Groote.

Fig. 325. Grijs lokaal gedraaid aardewerk uit C. 
VI-A-100.
1-2 grijs lokaal gedraaid teil
3 grijs lokaal gedraaid kan/kruik

Fig. 326. Steengoed uit C. VI-A-100.
1-3 voeten in steengoed met engobe/zoutglazuur, waarschijnlijk afkomstig van een kan/kruik
4-5 steengoed in engobe/zoutglazuur kan/kruik
6 steengoed Siegburg, voet waarschijnlijk afkomstig van een kan/kruik
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MATERIAAL UIT C. VI-A-100. AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Aardewerk in lichtoranje klei / Grape 39

Aardewerk / Middeleeuws / Aardewerk in lichtoranje klei / Niet gedetermineerd 157

Aardewerk / Middeleeuws / Ander aardewerk / Maasland (Andenne) / niet gedetermineerd 4

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kan/ kruik 3

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 76

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / teil 2

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / bord 14

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / grape 13

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / kan/kruik 2

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / kom 30

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd 623

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / schotel 4

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / steelkom 27

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / tazza 5

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / teil 48

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / vergiet 1

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Lokaal gedraaid / voorraadpot 23

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur / kan/ kruik 2

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed met engobe/zoutglazuur / niet gedetermineerd 46

Aardewerk / Middeleeuws / Steengoed / Steengoed Siegburg / niet gedetermineerd 2

totaal 1121

Bot / Niet gedetermineerd verbrand bot 1

Bouwmateriaal / Baksteen 12

Bouwmateriaal / Daktegel 3

Bouwmateriaal / Vloertegel 4

Metaal / Ferro / Constructie / Spijker/ nagel 17

Metaal / Ferro / Niet gedetermineerd 3

Metaal / Non-ferro / Munt 1

Natuursteen / Maalsteen 1
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7.5.5.10. Conclusie
Tussen het midden van de 15de en het midden van de 16de eeuw is er een duidelijke toename 
van de activiteiten op het projectgebied. Het gebied wordt met greppels en grachten  
opgedeeld en de vondstrijke kuilen zijn getuige van bewoning in de korte nabijheid van de 
vindplaats. 

Uit de analyse van pollen is geweten dat het landschap in hoofdzaak bestond uit een open, 
agrarisch landschap. Het landschap in de 15de-16de eeuw lijkt in belangrijke mate te zijn 
bepaald door cultuurgrond. Verder is ook in deze periode beweid grasland aanwezig. De 
gestructureerde inrichting van het gebied leidde tot bepaalde structuurwerken zoals het 
draineren en ophogen van de natte gronden die vergraven zijn voor klei-extractie.

De bewoningssporen zetten de lijn van de 12de en 13de eeuw verder en situeren zich 
hoofdzakelijk rond de Oude Pontstraat en Pontstraat. Door de bewoning aan de rand van 
de kouter te houden, creëerde men een grote, open en aaneengesloten oppervlakte die 
dankzij de weg goed ontsloten was. De sporen bevinden zich aan weerszijden van de huidige 
boerderij op het kruispunt van de Pontstraat met de Moortelstraat. Waarschijnlijk zitten er 
onder de huidige boerderij nog oudere voorgangers die een determinerende rol hebben 
gespeeld bij de inrichting en ontginning van de gronden.

In twee gevallen is er een duidelijke perceelsopdeling gedocumenteerd. Zowel bij C. VI-
A-66/ C. VI-A-95 als bij C. I-A-1323/C. I-A-379 bleek het perceel aangelegd te zijn met een 
tussenafstand van 45 m. De parallelle greppels kunnen tientallen meters gevolgd worden. 
Bij C. I-A-1323/C. I-A-379 loopt er nog een derde gracht (C. I-A-1045) op 45 m parallel. Deze 
gestandaardiseerde maatvoering wijst op een gericht indelen van de terreinen. Sommige van 
deze greppels liggen bovenop het huidige kadaster, andere wijken er een stuk van af. Net 
aan de rand van grachten C. I-A-401 en C. I-A-1384 zijn verschillende kuilen ingegraven, die 
op basis van het materiaal in de 15de of 16de eeuw te plaatsen zijn. Grachtensysteem C. I-A-
401 en C. I-A-1384 moet al een stuk gedicht zijn op het moment dat de kuilen errond gegraven 
werden. Dit kan verklaren waarom de kuilen zo dicht bij de aflijning van de gracht liggen, en 
toch materiaal uit dezelfde periode bevatten.

De talrijke sporen met aardewerk uit het midden van de 15de - midden van de 16de eeuw 
illustreren de korte nabijheid van de bewoning. Opvallend hierbij is dat er net als in de 
13de-eeuwse fase geen plattegronden zijn geregistreerd. De woningen zitten ofwel onder 
de huidige bewoning, ofwel zijn deze niet meer zichtbaar ten gevolge van veranderende 
bouwmethodes.660 De enige structuur uit deze periode is de verdiepte stal S. I-A-1362. Dit 
langwerpig ovaal spoor had een vrij vlakke bodem met tramplingsporen. Aan de zuidelijke 
zijde van de kuil waren verschillende palen ingegraven. De paalsporen staan aan de zijde 
van de dominante windrichting. Mogelijk hebben deze gediend om een windscherm of 
andere structuur te ondersteunen. Rond deze kuil zijn een tiental sporen uit dezelfde periode 
opgegraven. 

De sporen uit de periode 1450-1550 bevatten steeds vrij veel aardewerk. In verschillende 
contexten (e.g. C. I-A-1362 & C. VI-A-100) valt vooral de dominantie van teilen op. De 
tellingen van de vondsten zijn gebaseerd op het aantal scherven en niet op het MMA. De 
hoge fragmentatiegraad van het materiaal liet niet toe om veel te puzzelen en vondsten te 
reconstrueren. Het was daardoor ook niet mogelijk om volumes of groottes te gaan berekenen. 
De 26 verschillende randen uit C. VI-A-100 geven wel een indicatie van de hoeveelheid teilen 
die er gedumpt is. Naast de teilen zaten er in bijna alle grote contexten ook voorraadpotten en 
roompotten in rood aardewerk. Deze vormen worden in verband gebracht met melkproductie. 
Het grote aandeel teilen doet sterk denken op de 14de-eeuwse ambachtelijke context 

660 Cf. de lange 13de eeuw: 7.5.4.3.
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opgegraven te Puurs.661 In deze kuil was de dominantie van teilen en voorraadpotten zo 
sprekend, dat de context duidelijk meer was dan gewoon huishoudelijk afval. Naast de teilen 
valt ook de aanwezigheid van de roompot op in de 15de en 16de-eeuwse contexten. Deze 
gesloten voorraadpot met tuit is een vorm die gebruikt werd voor het afromen van melk. De 
vorm komt in de 16de eeuw voor in steengoed. Mogelijk zijn deze vormen in rood aardewerk 
imitaties van de vormen in steengoed.662 Vanwege de sterke fragmentatiegraad is er ook 
voor gekozen om geen vergaande functionele analyses te maken. Op basis van de tellingen 
van de randen blijkt een overwicht van vormen voor bereiding en opslag van voedsel zoals 
voorraadpotten, grapes en steelkommen en vormen voor ambachtelijke activiteiten zoals 
teilen en roompotten. Het aandeel tafelwaar en drinkgerei is vrij beperkt, maar komt wel 
steeds in alle contexten voor. Het gaat dan vooral om papkommetjes en borden.

De verhoudingen van de bakselcategorieën zijn uitgezet voor de drie grootste contexten 
(Fig. 327, 328, 329). Over de verschillende contexten heen valt vooral het lage percentage 
importen op. Over de contexten heen is er gemiddeld 4% import, wat een stuk lager is dan 
de 10% die voor de regio van Oudenaarde is vastgesteld.663 Er zit een vrij grote variatie in 
percentage grijs aardewerk. De referentieregio rond Oudenaarde heeft gemiddeld 25% grijs 
aardewerk. Bij S. I-A-1362 en C. I-A-1384 liggen de verhoudingen ongeveer in dezelfde lijn. Bij 
context C. VI-A-100 is er slechts 7% van het aardewerk grijs lokaal gedraaid. Er is daarentegen 
in C. VI-A-100 wel een hoger percentage aardewerk in lichtoranje klei (‘Doorniks) dan in de 
andere contexten.  

De datering van alle beschreven contexten, ligt tussen het midden van de 15de en het 
midden van de 16de eeuw. Voor het dateren van de contexten is vooral gesteund op enkele 
specifieke vormen en bakselgroepen: steelkommen, papkommen met randtype L117 en 
aardewerk in lichtoranje klei. Het nadeel van deze vormen is dat deze vaak slechts een brede 
datering toelaten. Ook rijst het gevaar op cirkelredeneringen als steeds dezelfde vormen 
worden gebruikt voor contexten te gaan dateren. Omdat er in de contexten relatief weinig, 
goed dateerbare importen vervat zaten, was het ook niet mogelijk om aan de hand daarvan 
de datering scherper te stellen. Er zijn lichte aanwijzingen dat de contexten eerder het begin 
van de 16de eeuw zouden stammen. 

 

661 De Groote et al. 2010
662 Poulain 2016: 188
663 De Groote 2008: 395, tabel 97
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Fig. 327. Verhouding van de aardewerkcategorieën van S. I-A-1362, n = 1763.

Fig. 328. Verhouding van de aardewerkcategorieën van C. I-A-1384, n = 248.

Fig. 329. Verhouding van de aardewerkcategorieën van C. VI-A-100, n = 1121.
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7.6. POSTMIDDELEEUWEN 
7.6.1. Inleiding

Verspreid over het terrein zijn verschillende sporen teruggevonden uit de postmiddeleeuwen. 
Deze periode omvat zowel de Nieuwe tijd (vroegmoderne tijd) als de Nieuwste tijd. Deze 
arbitraire periode vangt aan in het midden van de 16de eeuw. Uit deze periode zijn vooral 
grachten en greppels gekend. Vele van deze structuren liggen op de plaats van de huidige 
kadastrale perceelsgrenzen.

De meeste van de percelering gaat waarschijnlijk terug tot een oudere situatie. Maar ten 
gevolge van de intensifiëring van de perceelsopdeling in de postmiddeleeuwen is een groot 
deel van deze oudere systemen vergraven. 

In onderstaand hoofdstuk worden de voornaamste sporen uit de postmiddeleeuwen 
besproken. De opdeling tussen postmiddeleeuwen en de periode 1450-1550 is louter arbitrair 
gemaakt. De sporen moeten dus eigenlijk ten dele samen worden bekeken.

7.6.2. Landinrichting tijdens de postmiddeleeuwen
7.6.2.1. Zone I: C. I-A-167, C. I-A-490, C. I-A-365

In zone I lopen er verschillende brede postmiddeleeuwse grachten (Fig. 330). De contexten 
C. I-A-167, C. I-A-490, C. I-A-32 en C. I-A-365 hebben allen hetzelfde uiterlijk: het zijn grachten 
van 4 tot 5 m breed met een komvormige uitgraving en een bruin gespikkelde vulling. De 
grachten hebben weinig vondsten opgeleverd wat het moeilijk maakt om ze te dateren. Een 
deel van de grachten gaat zeker terug op een oudere situatie. Dit is voor gracht C. I-A-365 
duidelijk aan te tonen. Gracht C. I-A-365 oversnijdt het 12de-eeuwse systeem S. I-A-360 en 
C. I-A-367. De postmiddeleeuwse gracht herneemt heel duidelijk de 12de-eeuwse situatie 
en volgt het tracé over een afstand van meer dan 70 m. De huidige kadasterindeling loopt 
eveneens op deze plaats. 

Ook C. I-A-490 loopt op de huidige perceelsgrens. Het is opvallend dat de gracht die er 
loodrecht op aantakt ongeveer 9 m ten zuiden van de huidige perceelsgrens loopt. Er heeft 
dus een kleine verschuiving plaatsgevonden van deze grens.

Gracht C. I-A-32 heeft hetzelfde oostnoordoost-westzuidwest verloop als C. I-A-365. De 
gracht stopt net op de huidige kadastergrens. Waarschijnlijk liep er op deze plek ook een 
grote perceelsgracht, maar omdat deze zone is vergraven door een recente waterleiding, 
kon dit niet meer geverifieerd worden. Opvallend is wel dat deze gracht niet doorloopt tot 
het huidige kadaster. Deze opdeling moet dus in de loop der tijd opgeheven zijn geweest.

7.6.2.2. Wegtracé S. I-A-409
In het noorden van zone I, tegen de Doornikse steenweg is een deel van een wegtracé 
bewaard gebleven. Bij afgraven was er in het eerste vlak een grote bruine verkleuring van 
zo’n 30m lang en 12m breed waar te nemen. Bovenop de bruine verkleuring waren er blekere,  
smalle greppels zichtbaar (Afb. 439).

Omdat de relatie tussen de weg en de perceelsgracht C. I-A-490 niet duidelijk was, is er 
verdiept naar een 2de grondplan. Op dit niveau werden de afzonderlijke karrensporen 
zichtbaar (Afb. 440. De weg bestond uit dikke bundels karrensporen met onderaan een 
gecompacteerd lensje aan ijzerconcretie.



686686

Fig. 330. Detail zone I met sporen uit de postmiddeleeuwen.
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Fig. 331. Detail zone II en zone XI met sporen 
uit de postmiddeleeuwen.
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De doorsnede op de weg toonde aan dat het diepste punt ongeveer in het midden van het 
spoor lag. De karrensporen waren maximaal tot 60 cm onder het afgegraven vlak uitgesleten. 
De vulling bestaat uit talrijke lensjes en lagen die doorheen de opvulling van het spoor tot 
stand zijn gekomen (Afb. 441). Ongeveer 15 m ten noordoosten van de concentratie liggen 

Afb. 439. Wegtracé S. I-A-409 tijdens het afgraven van het eerste grondplan.

Afb. 440. Op een lager gelegen grondplan (GPL B) zijn de afzonderlijke karrensporen heel duidelijk zichtbaar.
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nog enkele karrensporen. Mogelijk was hier wat een komvorm in het landschap die doordat 
ze steeds nat was, gevoeliger was voor erosie door de karrensporen.

De structuur heeft maar een beperkt aantal vondsten opgeleverd. Het gaat om slechts 10 
fragmenten aardewerk: zeven rood gedraaide scherven, een scherf steengoed met engobe/
zoutglazuur en één fragmentje van een pijp. Deze geven geen nauwere datering dan de 
postmiddeleeuwen. Op basis van historisch-cartografisch bronnenmateriaal is geweten 
dat de weg reeds in de 17de eeuw in gebruik was. Op de samengestelde kaart van het 
‘landt ende caertboeck” uit 1684 staat de weg immers al afgebeeld (Fig. 9). Dit geeft een 
terminus ante quem, maar zegt natuurlijk niets over de exacte ouderdom van de weg. Zowel 
op de Planchetkaart als op de Ferrarriskaart is de weg niet afgebeeld. Maar op de ‘Atlas der 
buurtwegen’ uit 1840 staat de weg wel aangeduid. Dit wijst er op dat de weg er tijdens de 
18de eeuw wel nog lag, maar dat deze niet is afgebeeld op de Planchet- of Ferrarriskaart. 
Ook op recentere kaarten zoals de kaart van Vandermaelen en de Poppkaart is de weg 
weergegeven. Met de aanleg van de Doorniksesteenweg verloor het weggetje zijn functie 
en werd het opgeheven.

Afb. 441. Coupe op wegstructuur S. I-A-409.



692692

7.6.2.3. Zone II: C. II-A-9, C. II-A-2, C. II-A-11
In zone II hadden verschillende grachten duidelijk hun oorsprong in de loop van de 15de 
eeuw. Ze bleven tot in de 20ste eeuw in gebruik (Fig. 331).

Greppel C. I-A-1323 is gedateerd tussen 1450-1550, maar loopt in zone II verder in greppel 
C. II-A-32, die enkel postmiddeleeuws materiaal heeft opgeleverd.664 Greppel C. II-A-32 liep 
zo’n 22m in het vlak, alvorens in de sleufwand te verdwijnen. De gracht had een lensvormige 
bodem die ongeveer een halve meter onder het afgegraven vlak was bewaard (Afb. 442).

De vulling van de gracht en de vorm van C. II-A-32 verschilde wel in belangrijke mate van het 
voorkomen van C. I-A-1323, maar het tracé ligt onmiskenbaar in dezelfde lijn. Waarschijnlijk 
heeft men bij het uitgraven van C. II-A-32 de oudere gracht volledig vergraven. Bij C. I-A-1323 
zal er op dat moment geen noodzaak zijn geweest om de gracht opnieuw uit te graven. Het 
materiaal uit C. II-A-32 beperkt zich tot vijf scherven postmiddeleeuws aardewerk: een grijs 
gedraaide scherf, een rood lokaal gedraaide scherf, en drie fragmenten postmiddeleeuws 
steengoed met engobe/zoutglazuur. Een opmerkelijke vondst in deze gracht is het fragment 
in leisteen van een wijzerplaat (Afb. 443).

664 Zie Fig. 300 voor het verloop van C. I-A-1323

Afb. 442. Coupe AB op C. II-A-32.

Afb. 443. Fragment van een wijzerplaat in leisteen uit C. II-A-32. ©Dirk Wollaert.
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Het stuk is vervaardigd uit leisteen en meet ongeveer 5x5 cm. Het is afgebroken in een 
onregelmatige vorm. Aan de bovenkant is het stuk afgerond. Er staan twee parallelle 
ingekraste lijnen op waar de nummers “V” en “VI” nog zichtbaar zijn. Er zijn geen uurlijnen of 
halfuurlijnen ingekrast in de wijzerplaat.

Het hernemen van een oudere percelering blijkt ook uit de contexten C. II-A-9, C. II-A-11, C. 
II-A-30, C. II-A-27 en C. II-A-43. Context C. II-A-9 is een brede gracht die met een noordwest-
zuidoost oriëntatie zone II over een afstand van ongeveer 50 m doorkruist. Deze greppel heeft 
dezelfde oriëntatie als C. II-A-32 en ligt er ongeveer 20 m ten westen van. De breedte van 
gracht C. II-A-9 varieert tussen de 4,2 m in het zuiden en 1,5 m in het noorden. Het materiaal 
bestaat uit aardewerk, bouwmateriaal, metalen objecten en natuurstenen. Het aardewerk 
omvat 21 scherven: vijf middeleeuws grijs gedraaide scherven, elf postmiddeleeuws rood 
lokaal gedraaide scherven (een stuk van een kan/kruik en een stuk van een teil) en vijf 
fragmenten postmiddeleeuws steengoed met engobe/zoutglazuur: drie fragmenten van een 
kamerpot, één van een kan/kruik. Het bouwmateriaal bevatte naast talrijke stukken baksteen, 
drie fragmenten van een daktegel en drie fragmenten van een vloertegel. Er zijn in totaal 
acht stuks natuursteen gerecupereerd uit de gracht. Een stuk was duidelijk afkomstig van 
een maalsteen (Afb. 444). Op de steen zijn nog vage sporen van de groeflijnen zichtbaar. De 
steensoort waaruit het stuk gemaakt is, is een vulkanisch gesteente dat uit de Eifel afkomstig 
is (tefriet).

Ongeveer centraal in zone II takken er twee grachten loodrecht op C. II-A-9 gracht aan: C. 
II-A-30 en C. II-A-27. Deze grachten lopen op 1,2 m parallel over een afstand van 35 m. De 
meest noordelijke gracht, C. II-A-30 is in de postmiddeleeuwen te dateren. C. II-A-27 bevat 
materiaal dat eerder in de periode 1450-1550 thuishoort. 

Het materiaal uit C. II-A-30 is zeer beperkt en bestaat uit slechts vier stuks aardewerk. Op basis 
van de baksels dateren deze scherven zeker in de postmiddeleeuwen. Het ensemble bestaat 
uit een stukje postmiddeleeuws witbakkend aardewerk en drie postmiddeleeuws rood lokaal 
gedraaid aardewerk. Het materiaal uit C. II-A-27 bestaat uit 14 scherven aardewerk en talrijke 
fragmenten dierlijk bot. Het aardewerk bestaat uit vijf middeleeuws grijs gedraaide scherven, 
acht rood gedraaide scherven, waarvan een teil met slib en groen loodglazuur en één stuk 
steengoed met engobe/zoutglazuur. Hoewel het materiaal uit de beide contexten zeer 
beperkt is, lijkt deze chronologische opdeling zich wel door te zetten over de verschillende 
contexten.

In het zuiden van zone II lopen de grachten C. II-A-2 en C. II-A-1, parallel met C. II-A-27 en C. 
II-A-30. Deze grachten sluiten ook aan op C. II-A-9 en lopen verder tot aan gracht C. II-A-11. 
Tussen deze parallelle grachten en C. II-A-27 liggen nog verschillende zeer smalle greppeltjes 
met een tussenafstand die varieert tussen de 80 cm en 2,8 m. De greppeltjes zijn zeer ondiep 

Afb. 444. Maalsteen uit C. II-A-9. ©Dirk Wollaert.
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bewaard en hebben nauwelijks materiaal opgeleverd. Het weinige materiaal wijst op een 
datering in de postmiddeleeuwen. De greppels zijn waarschijnlijk te linken aanspecifieke 
landbouwtoepassingen. Voor rabatten lijken deze greppeltjes te smal te zijn. Doorgaans zijn 
de rabatten tussen de 1 en 2m breed en kunnen ze tot 60-70 cm diep bewaard zijn.665

7.6.2.4. Zone XI: C. XI-A-5, C. XI-A-183,C. XI-A-169, C. XI-A-199
In zone XI liggen talrijke extractiekuilen voor klei.666 Reeds in de periode 1450-1550 gaat men 
via allerlei ingrepen proberen om het terrein te draineren.667 Ook in latere periodes ging men 
de zone gaan inrichten om ze terug in gebruik te kunnen nemen.

De gracht C. XI-A-183 oversnijdt de extractiekuil C. XI-A-195 over bijna de gehele lengte. De 
gracht is zo’n 3,5 m breed en is plaatselijk uitgegraven tot een diepte van 1,3 m onder het 
afgegraven vlak. De onderste vullingen getuigen van een langer open liggen, daar waar het 
bovenste pakket een snelle dichting suggereert.

Deze gracht is waarschijnlijk gegraven om het perceel dat nog steeds nat moet zijn geweest, 
verder uit te drogen (Afb. 445).

De oriëntatie van de gracht is parallel met de extractiekuil en loopt hellingafwaarts naar het 
zuiden. De gracht oversnijdt C. XI-A-106, een gracht die wordt gedateerd tussen 1450-1550.

De oudste vermelding van gracht C. XI-A-183 op historische kaarten dateert uit 1684. Op “het 
Landt ende Caertboeck van Ronsse anno 1684” staat een gracht afgebeeld die ondanks de 
moeilijkheid bij het georeferen, toch op C. XI-A-183 kan geprojecteerd worden (Fig. 332). 

665 De Groot & Jansen 2014: 13
666 Cf. 7.8
667 Cf. 7.5.5.2

Afb. 445. C. XI-A-183 in vlak na afgraven.
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De Ferrarriskaart geeft geen extra informatie over de gracht. Maar net zoals bij wegtracé S. 
I-A-409, geven ook de Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart wel deze sporen weer (Fig. 
333 en Fig. 334).

Het vondstenmateriaal uit gracht C. XI-A-183 bestaat uit aardewerk, bouwmateriaal, metaal 
(mes), bot en leder (schoenzool). Het aardewerk omvat 34 scherven. De samenstelling van 
deze context is sterk heterogeen. Zo waren vijf scherven afkomstig uit de volle middeleeuwen 
(kogelpot, Rijnlands roodbeschilderd aardewerk). De overige scherven zijn uit lokaal rood 
gedraaid aardewerk, faience fine, steengoed uit het atelier van Westerwald en pijpaarde. Dit 
aardewerk wijst op een datering vanaf de 2de helft van de 18de eeuw tot de eerste helft van 
de 20ste eeuw. Deze datering sluit aan bij de gegevens van de historische kaarten. Deze 
kaarten tonen hoe de gracht, of toch tenminste het verloop ervan, reeds in 1684 al deel uit 
maakt van de perceelsinrichting. Dit kan samengaan met de fase waarbij de gracht lang heeft 
opengelegen. Het bovenste pakket van de gracht wees op een snelle dichting die vanaf de 
2de helft van de 18de eeuw moet hebben plaatsgevonden.

Fig. 332. Projectie van de postmiddeleeuwse sporen in zone XI op het ‘landt ende caertboeck’ uit 1684.
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Een tweede groot spoor uit de postmiddeleeuwen in zone XI is C. XI-A-169. Het spoor lag aan 
de rand van zone XI. Door de proefsleuven is de grootte van de uitgraving wel bij benadering 
gekend. Het spoor loopt zeker niet verder in de zuidelijk gelegen proefsleuf. Waardoor het 
maximaal 20 m breed en ongeveer 60 m lang kan zijn geweest. De uitgraving C. XI-A-169 
oversnijdt het zuidelijke deel van extractiekuil S. XI-A-168. Hoewel er op het terrein niets meer 
visueel van waar te nemen was, is de uitgraving nog als aparte entiteit bewaard in het huidige 
kadaster.668

668 Na de werken worden de kadastrale percelen gewijzigd waardoor dit relict ook zal verdwijnen. Voor aanvang van de werken had de uitgraving 
de kadastrale indeling: Ronse, afdeling 2, sectie D, perceel 1230

Fig. 333. Projectie van de postmiddeleeuwse sporen in zone XI op de Atlas der Buurtwegen.
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Op de kaart uit 1684 is de kuil nog niet afgebeeld. Op zowel de Planchetkaart, als de 
Ferrariskaart wordt het perceel van de extractiekuilen als een met bos en gras begroeid 
perceel weergegeven. Ten oosten hiervan ligt een open plas water. Omwille van de grote 
foutmarges die op deze kaart zitten bij het georefereren, is niet uit te maken of deze plas 
correspondeert met C. XI-A-169, dan wel met een niet opgegraven structuur. Daar C. XI-
A-169 eerder ten zuiden dan ten oosten gelegen is van het begroeide perceel, is het niet 
waarschijnlijk dat de afgebeelde plas correspondeert met C. XI-A-169.

De context is wel zeker afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart. Op deze 
kaarten is een halfronde uitgraving te zien die ook in het vlak waargenomen is. Deze 
afgebeelde uitgraving is wel met zekerheid terug te brengen op C. XI-A-169. Daardoor kan 
met zekerheid gesteld worden dat de kuil ouder is dan 1840, het moment waarop men startte 
met het karteren voor de atlas. De grote uitgraving C. XI-A-169 leverde slechts één scherf op. 
Deze rood geglazuurde scherf is afkomstig van een lollepot die dateert tussen 1750 en 1850. 

Fig. 334. Projectie van de postmiddeleeuwse sporen in zone XI op de Poppkaart.
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Fig. 335. Projectie van de postmiddeleeuwse sporen in zone XI op de Ferrarriskaart.



699

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

7.6.3. Kuilen voor vlasproductie?
Ongeveer centraal in zone I liggen drie grote uitgravingen: C. I-A-1605, C. I-A-1607 & C. I-A-
1614 (Fig. 330). Deze kuilen zijn zowel qua uitzicht als grootte elkaars evenbeeld. De kuilen 
hebben een lengte van 14,5 m en een breedte van 7,3 m, ze hebben telkens een tussenafstand 
van 1,5 m. De kuilen liggen georiënteerd in hetzelfde zuidzuidwest- noordnoordoost-systeem 
als de perceelsgrachten uit de postmiddeleeuwse periode (Afb. 446).

De grote vierkante kuilen met afgeronde hoeken hebben vrij scherp afgelijnde zijden. 
Uitzondering hierop zijn de westelijke zijden van C. I-A-1605 en C. I-A-1607. Deze zijden 
zijn vrij onregelmatig in grondvlak. De vulling van de kuilen heeft een bruingrijze kleur met 
inclusies van baksteen, stukken natuursteen, houtskool en verbrande leem. Plaatselijk waren 
verschillende lenzen van verbrande leem en/of houtskool te zien.

De kuilen zijn gecoupeerd met kwadranten methode waardoor er per spoor drie dwarscoupes 
en één lengtecoupe is geregistreerd.

In doorsnede bleken de kuilen ondiep bewaard tot maximaal 50 cm onder het afgegraven 
vlak. De kuilen moeten dus destijds zo’n 80 cm diep uitgegraven zijn geweest. De bodem 
was vrij onregelmatig en varieerde tussen een vrij strakke, vlakke bodem tot een oneffen, 
golvende bodem (Afb. 447 & 448).

Afb. 446. De drie kuilen in het vlak. De Romeinse weg S. I-A-179 is duidelijk zichtbaar onder deze kuilen.

Afb. 447. Coupe AB op C. I-A-1614.
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Context C. I-A-1605 bevat 28 scherven. Het ensemble is vrij heterogeen, met scherven uit 
verschillende periodes. Twee fragmenten aardewerk in lichtoranje klei dateren op het einde 
van de late middeleeuwen, één scherf is afkomstig van een grape. Er zijn zes stuks grijs 
gedraaid aardewerk waarvan één stuk van een vuurklok. Het postmiddeleeuwse aardewerk 
bestaat uit één stukje faience fine, 16 stuks rood lokaal gedraaid (vier fragmenten van een 
teil), en twee stuks steengoed met engobe zoutglazuur. Naast het aardewerk zijn nog een 
onleesbare munt en een niet te determineren ijzeren object teruggevonden. De datering van 
de context ligt tussen de 2de helft van de 18de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. De 
datering is vooral gebaseerd op de aanwezigheid van faience fine.

Context C. I-A-1607 bevat 15 scherven. Vooral de heterogene samenstelling van het 
ensemble valt op: aardewerk uit de metaaltijden (één stuk), grijs gedraaid kogelpot (één 
stuk), rood lokaal gedraaid aardewerk (vijf stuks), steengoed met engobe/zoutglazuur (drie 
stuks), postmiddeleeuws rood aardewerk (één stuk). De jongste scherven dateren uit de 
postmiddeleeuwen. Naast aardewerk bevat de context enkele metaalvondsten: een deel 
van een gesp en een metalen ring. De ring kan hetzij afkomstig zijn van een gesp, hetzij 
als ornament gedragen zijn. Van de vier stukken natuursteen, zijn er drie afkomstig van een 
maalsteen.

Context C. I-A-1614 bevat 36 scherven. Net zoals bij de andere contexten, zijn er ook 
verschillende scherven uit oudere periodes. Van de drie fragmenten in lichtoranje klei zijn er 
twee afkomstig van een grape. Er zijn acht wandfragmenten grijs lokaal gedraaid aardewerk, 
drie wandscherven in witbakkend aardewerk, waarschijnlijk faience, en twee scherven 
postmiddeleeuws steengoed met engobe/zoutglazuur. Van de 19 scherven postmiddeleeuws 
rood gedraaid aardewerk, is er één stuk afkomstig van een teil. Het scherfje Romeins gedraaid 
gereduceerd gebakken is waarschijnlijk verspit uit de Romeinse weg S. I-A-179. De meest 
recente scherven zijn faience, postmiddeleeuws rood gedraaid (teil), en postmiddeleeuws 
steengoed. De datering van deze context is vrij breed en ligt tussen de 16de en de 20ste 

Afb. 448. Coupe JP op C. I-A-1607.
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eeuw.

De kuilen bevatten weinig diagnostische stukken, maar omdat ze duidelijk in één beweging 
zijn aangelegd kan het materiaal over de verschillende contexten heen bekeken worden. De 
jongste scherven gelden hierbij als determinant. De contexten dateren dus tussen de 2de 
helft van de 18de eeuw en het begin van de 20ste eeuw.

Waarschijnlijk zijn deze kuilen gegraven voor een ambachtelijke activiteit, mogelijk voor 
het roten van vlas. Bij het blauwroten van vlas worden de vezels, die gebruikt worden 
voor het maken van linnen, losgeweekt van de harde kern. Dit gebeurde bij voorkeur in 
een natte omgeving, wat het proces hiervan aanzienlijk versnelt. Het vlas werd hiervoor in 
putten gelegd en bedekt met modder, stenen en takken van elzenbomen of wilgen.669 Voor 
deze productiemethode is de toevoer van water cruciaal. Er zijn tijdens de opgraving geen 
aanwijzingen voor watertoevoer vastgesteld. Dit kan echter ook bovengronds gefaciliteerd 
zijn zonder dat dit sporen heeft nagelaten in de bodem. De greppel C. I-A-1606 loopt duidelijk 
onder deze structuren door en het is dus weinig waarschijnlijk dat de gracht de kuilen van 
water heeft voorzien. Gelet op het belang van de textielnijverheid in Ronse vanaf de late 
middeleeuwen, is het niet onwaarschijnlijk dat deze activiteit beoefend is geweest op de site. 
De kuilen zijn niet afgebeeld op gekende historische kaarten, en zijn waarschijnlijk ook maar 
kortstondig in gebruik geweest.

 

669 http://www.rlsd.be/sites/default/files/documenten/Vlasrootputten_2017.pdf (geraadpleegd op 1/02/2018)
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7.7. NIET GEDATEERDE OF GEÏSOLEERDE SPOREN
7.7.1. inleiding

Op de opgraving zijn talrijke sporen teruggevonden die niet aan een bepaalde periode 
te koppelen zijn. Meestal gaat het om sporen met een weinig diagnostisch vulling of 
uitzicht. De voornaamste sporen zijn  in onderstaand hoofdstuk beschreven. Het gaat om 
kolenbranderskuilen en niet gedateerde gebouwplattegronden. Hoewel ze in dit hoofdstuk 
samen beschreven zijn, is het niet zo dat ze ook uit dezelfde periode stammen. Er kan een 
grote chronologische afstand zijn tussen deze sporen.

7.7.2 Kolenbranderskuilen?
7.7.2.1. Inleiding

Verspreid over het onderzoeksterrein zijn er verschillende houtskoolrijke kuilen teruggevonden 
die op basis van hun samenstelling als kolenbranderskuilen te interpreteren zijn. Deze kuilen 
zijn veelal rechthoekig met onderaan een dun laagje houtskool. Morfologisch sluiten ze 
dicht aan bij de ‘secundaire kuilen’ die gelinkt zijn aan het begrafenisritueel in de Romeinse 
periode.670 Door het gebrek aan vondsten in de vulling is het moeilijk om de kuilen zonder 
14C-datering chronologisch te gaan plaatsen. Op basis van inhoudelijke vraagstelling zijn 
sommige van de kuilen gedateerd bijvoorbeeld de kuilen rond het urnengrafveldje in zone 
IV.671 Hieruit bleek de directe link tussen de kuilen en het urnengrafveld. Bij andere kuilen, 
waar er geen onmiddellijke link met omliggende sporen te maken was, is er geen datering 
uitgevoerd.

7.7.2.2. Kuil C. I-A-97-IJ-3
Bij afgraven vormde spoor I-A-97 een grote circulaire verkleuring boven de greppels C. I-A-
30 en C. I-A-99. Deze verkleuring situeerde zich net op het kruispunt van de beide greppels 
en mat ongeveer 2,2 m op 1,8 m. Bij het couperen bleek deze verkleuring geen onderdeel te 
zijn van een kuil, maar wel van de opvulling van de greppel. Deze laag is ontstaan ter hoogte 
van deze greppel ten gevolge van het inklinken van de kuil. Deze laag hoort tot de context C. 
I-A-92-IJ-1 (Afb. 449 & 450; Fig. 336 & 337).

670 Cf. 7.4.3.3.4
671 Kuil C. I-A-97-IJ-3 is pas helemaal aan het einde van de rapportage gedateerd met 14C.

Afb. 449. Coupe IJ op context C. I-A-92-IJ-1 & C. I-A-97-IJ-3.
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Afb. 450. Coupe LK op context C. I-A-92-IJ-1 & C. I-A-97-IJ-3.

Fig. 336. Coupetekening van coupe IJ op context C. I-A-92-IJ-1 & C. I-A-97-IJ-3.

Fig. 337. Coupetekening van coupe LK op context C. I-A-92-IJ-1 & C. I-A-97-IJ-3.
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Onder de opvullingslaag zit de kuil C. I-A-97-IJ-3. Op basis van de relaties op het verdiepte 
grondvlak GPL B en de relaties in de coupes blijkt de kuil jonger te zijn dan de greppels C. 
I-A-30 en C. I-A-99. De kuil C. I-A-97-IJ-3 is op grondvlak B quasi rond met een diameter van 
1,45 m x 1,3 m. De opvulling van de kuil bestaat uit twee lagen. De bovenste laag heeft een 
heterogeen grijzig witte zandleemlaag met sporadisch (grote) stukken houtskool. De onderste 
laag bestaat uit een houtskoolpakket van zo’n 10 cm dik met grote stukken houtskool en 
brokken verbrande leem. Het zuidwestelijk en noordwestelijke kwadrant zijn in situ verbrand 
(Afb. 450).

Afb. 451. In situ verbranding van spoor C. I-A-97-IJ-3 in kwadrant IMK.
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Deze verbrandingssporen kwamen alleen in de westelijke helft van het spoor voor (spoor I-B-
13). Aan de onderzijde was er geen in situ verbranding waar te nemen.

Gezien de positie van de kuil ten opzichte van de zone met smidseafval, was gedacht dat 
de kolenbranderskuil daarmee in verband te brengen was. De houtskool is bestudeerd door 
Koen Deforce (KBIN/AOE).672 Er zijn 57 stukken houtskool bestudeerd, die allemaal afkomstig 
zijn van eik (Quercus sp.). 

Er is een 14C-datering uitgevoerd op een stukje spinthout van eik. Dit leverde een datering 
op tussen 554- 644 cal AD.673

De kuil heeft afgezien van houtskool bijna geen vondsten opgeleverd. Er is slechts één 
scherfje sterk verweerd aardewerk teruggevonden. De kuil dateert uit een periode van 
bosregeneratie. Het spoor illustreert dat er activiteit was in de onmiddellijke omgeving 
hoewel er op de site geen bewoningssporen zijn teruggevonden uit deze periode.

7.7.2.3. Kuilen in zone VIII
In zone VIII zijn er vijf houtskoolrijke sporen teruggevonden. Bij de meeste sporen situeerde 
de houtskool zich onderaan in een dikke houtskoolrijke laag. Twee kuilen zijn reeds tijdens 
het proefsleuvenonderzoek ontdekt. De sporen zijn toen niet gecoupeerd, omdat gedacht 
werd dat het  Romeinse crematiegraven waren. Hierop is een ruim opgravingsvlak van 1500 
m² rond de sporen aangelegd. Bij het aanleggen van het vlak bleken er slechts een handvol 
kuilen in deze zone te liggen. Alle sporen zijn slechts ondiep ingegraven in de geel/groene 
tertiaire klei.

Twee van deze kuilen C. VIII-A-7 en C. VIII-A-18 lijken sterk op de “secundaire kuilen” uit zone 
IV.674 Kuil C. VIII-A-7 is een rechthoek met afgeronde hoeken van 1,5 m x 0,7 m. Het spoor heeft 
een onregelmatige, golvende bodem met een heterogene vulling. Het spoor gaat maximaal 
10cm onder het afgegraven vlak. De noordelijke kant van de vulling bestond uitsluitend uit 
houtskool, de zuidelijke kant bestond uit bodemmateriaal gemengd met houtskool (Afb. 452).

672 Deforce K. & De Graeve A. 2019
673 RICH-26513: 1466±25 BP
674 Cf. 7.4.3.3.4.

Fig. 338. Singleplot van datering op C. I-A-97-IJ-3.
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Het spoor is volledig in bulk gerecupereerd en nadien nat gezeefd op een maaswijdte van 
0,5 mm. Er zijn twee fragmentjes middeleeuws grijs gereduceerd aardewerk teruggevonden, 
een klein fragmentje verbrand bot en een fragment van een metaalslak. 

C. VIII-A-18 is in grondvlak een ovale kuil van 1,5 m x 0,95 m. In doorsnede bleek de kuil 
met twee lagen te zijn gevuld. De uitgraving van de kuil is lensvormig met een maximale 
diepte van 16 cm. De onderste laag bestaat uit een houtskoollens van maximaal 10 cm dik. 
Daarboven ligt een heterogeen bruingrijs leempakket met talrijke houtskoolinclusies (Afb. 
453). Het spoor is sterk gebioturbeerd door mollengangen en wormgallerijen. 

Het spoor is volledig in bulk gerecupereerd en nat gezeefd op een maaswijdte van 0,5 mm. 
Dit heeft drie scherven aardewerk opgeleverd: een handgevormde scherf uit de metaaltijden, 
een middeleeuws grijs gedraaide scherf en een middeleeuws rood lokaal gedraaide scherf. 

Context C. VIII-A-11 is een sterk onregelmatig spoor met een houtskoolrijke vulling. Het spoor 

Afb. 452. Coupe AB op spoor C. VIII-A-7.

Afb. 453. Coupe AB op C. VIII-A-18.
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wordt oversneden door C. VIII-A-13, een (laat) middeleeuwse of postmiddeleeuwse greppel. 
Het onregelmatige spoor gaat maximaal 18 cm diep onder het afgegraven vlak. De onderste 
laag bestaat uit een grijzige leem met veel houtskoolspikkels, daarboven ligt een bruingrijs 
laagje zandleem (Afb. 454).

Het spoor heeft geen artefacten opgeleverd die kunnen bijdragen tot de datering of de 
identificatie van het spoor.

C. VIII-A-19 is ovaal in grondplan en meet 1,7 m x 0,95 m in grondvlak. Bij het couperen 
bleek dit spoor nog amper bewaard. Enkel aan de zuidoostelijke zijde is een fragment van de 
houtskoollaag nog een viertal centimeter bewaard gebleven (Afb. 455). De laag is volledig 
bemonsterd en nat gezeefd op een maaswijdte van 0,5 cm, maar dit heeft geen vondsten 
opgeleverd.

Afb. 454. Coupe AB op spoor C. VIII-A-11 en C. VIII-A-13.

Afb. 455. Coupe AB op C. VIII-A-19.
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Het laatste spoor in deze zone die mogelijk in verband te brengen is met houtskoolproductie 
is spoor C. VIII-A-9. Deze kuil is ovaal tot rechthoekig met afgeronde hoeken en meet 1,7 m x 
1,15 m in oppervlak. In de coupe is te zien dat het spoor maximaal 26cm onder het afgegraven 
vlak is uitgegraven (Afb. 456).

De kuil heeft een regelmatige doorsnede met een vlakke bodem en steile wanden. Onderaan 
ligt een dun houtskoollaagje van 1-2 cm dik. De bovenste vulling van de kuil bestaat uit een 
homogeen donkerbruin leempakket met verschillende brokken gele leem. In deze laag is 
er een scherf vroegrood aardewerk en twee fragmenten van een daktegel teruggevonden. 
Deze vondsten wijzen op een datering van de 2de helft van de 12de tot het begin van de 
15de eeuw. Aangezien de scherven uit de bovenste, sterk gebioturbeerde laag komen is het 
niet zeker of deze gebruikt kunnen worden om het spoor te dateren.

7.7.3 Niet-gedateerde gebouwplattegronden
7.7.3.1. Inleiding

De site is sinds de midden bronstijd tijdens verschillende periodes bewoond geweest. Dit 
leverde  sporen op uit de Midden-Bronstijd, vroege ijzertijd, late ijzertijd/vroeg-Romeinse 
periode, begin van volle middeleeuwen, late middeleeuwen en postmiddeleeuwen. Omdat 
er zoveel verschillende periodes op de site vertegenwoordigd zijn, was het niet mogelijk 
om structuren zonder materiaal chronologisch in te delen. Immers is er nauwelijks verschil 
in de constructiewijze van eenvoudige gebouwen tussen de exemplaren uit de vroege 
ijzertijd en deze uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. Omdat de positie van de 
gebouwplattegronden het meest overeenstemt met de late ijzertijd-vroeg Romeinse periode, 
zijn de gebouwplattegronden uit volgend hoofdstuk op de deelplannen van de late ijzertijd 
weergegeven: Figuren 72 tem 74 (7.3.4.1.).

7.7.3.2. Structuur S. I-A-445
Deze structuur bestaat uit vier paalsporen: C. I-A-445, C. I-A-446, C. I-A-447, C. I-A-448 en 
heeft een vierkant grondplan met een zijde van 2,3 m (Afb. 457, Fig. 339). De paalkuilen 
zijn licht komvormig uitgegraven en slechts oppervlakkig bewaard. De sporen gingen niet 
dieper dan 10 cm onder het afgegraven vlak (Afb. 458). De plattegrond is westnoordwest-
oostzuidoost georiënteerd.

Afb. 456. Coupe AB op op C. VIII-A-9.
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De vulling van de sporen was bruingrijs met talrijke fragmenten ijzerconcretie. De vulling 
lijkt het best op sporen uit de volle middeleeuwen, maar de positie en de oriëntatie van de 
plattegrond sluiten aan bij de metaaltijden. In de vulling van C. I-A-445 is een klein brokje 
handgevormd aardewerk aangetroffen dat kan dateren in de metaaltijden. 

De structuur lijkt georiënteerd te liggen op C. I-A-440, een greppel uit de late ijzertijd-vroeg-
Romeinse periode (Fig. 72).

Afb. 457. S. I-A-445 in grondplan.

Afb. 458. S. I-A-445 gecoupeerd.
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7.7.3.3. Structuur S. I-A-754
Deze vierpalige plattegrond bestaat uit volgende contexten: C. I-A-754, C. I-A-755, C. I-A-756 
en C. I-A-773. De paalkuilen vormen een rechthoekige plattegrond van 2,5 m x 1,9 m. De 
oriëntatie van de plattegrond is noord-zuid tot noordnoordoost-zuidzuidwest (Afb. 459, Fig. 
340).

Fig. 339. Grondplan en coupes van S. I-A-445.

Afb. 459. S. I-A-754 gecoupeerd.
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Bij C. I-A-754, C. I-A-755 en C. I-A-756 is er 
een paalspoorkern en paalspoorinsteek 
te zien. De insteek is bleekgrijs tot wit 
met onderaan een roestbandje. De 
paalspoorkern is donker blauwgrijs. 
Onderaan is er bij sommige sporen een 
roestbandje waar te nemen. De sporen 
in vlak zijn rond met een diameter van 
ongeveer 22 cm. De paalkuilen zijn in 
doorsnede rechthoekig met afgeronde 
hoeken en zijn tussen de 30 en 40 cm 
onder het afgegraven vlak bewaard (Afb. 
460, Fig. 340).

De structuur heeft geen vondsten opgeleverd, waardoor een datering moeilijk is. Op basis 
van de vulling van de paalsporen en de positie ten opzichte van de andere structuren dateert 
deze plattegrond waarschijnlijk in de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. De oriëntatie van 
de plattegrond wijkt wel af van de gangbare positionering tijdens deze periode op de site. De 
oriëntatie sluit eerder aan bij deze van de vroege ijzertijd, en ook de vulling van de sporen 
sluit dit niet helemaal uit e.g. het zwarte lensje onderaan de paalspoorkern bij C. I-A-755 (Fig. 
72).

7.7.3.4. Structuur S. I-A-876
Deze structuur bestaat uit één rij van drie paalsporen: C. I-A-876, C. I-A-877 en C. I-A-1025 (Fig. 
72). Deze liggen met een onderlinge tussenafstand van 2,4 m van elkaar (Fig. 341). De palenrij 
heeft een westnoordwest-oostzuidoost tot noordwest-zuidoost oriëntatie. Ten noorden 
van deze palenrij loopt de brede postmiddeleeuwse gracht C. I-A-167 die waarschijnlijk 
de noordelijke palenrij van de plattegrond heeft vergraven. Bij het verdiepen op de gracht 

Afb. 460. C. I-A-754 coupe AB.

Fig. 340. S. I-A-754 grondvlak en coupes.
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zijn geen andere paalsporen meer 
aangetroffen die deze plattegrond 
konden vervolledigen.

De paalsporen zijn rond in 
oppervlakte en hebben een 
diameter van ongeveer 50 cm. De 
drie paalsporen hebben een grijs tot 
donkergrijze paalkern. De uitgraving 
van de paalkuil is opgevuld met een 
grijsbruine gevlekte zandleem (Afb. 
461).

De diepte van de uitgraving varieert 
tussen de 55 cm (C. I-A-1025) en 
de 26 cm (C. I-A-876) onder het 
afgegraven vlak. De plattegrond 
heeft geen materiaal opgeleverd 
voor een datering. Op basis van de 
vulling van de sporen en de positie 
van de plattegrond ten opzichte van 
de greppels, stamt deze plattegrond 
waarschijnlijk uit de late ijzertijd-
vroeg-Romeinse periode.

Fig. 341. S. I-A-876 grondvlak en coupes.

Afb. 461. Coupe op paalspoor C. I-A-877.
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7.7.3.5. Structuur S. V-A-104
Deze structuur is samengesteld uit twee paalsporen: C. V-A-104 en C. V-A-121 en ligt in een 
zone met sporen uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. De paalsporen hebben een 
revolvertasvormige doorsnede die zo’n 80 cm diep onder het afgegraven vlak was bewaard 
(Afb. 462 & 463; Fig. 342). 

Afb. 462. Coupe AB op paalspoor C. V-A-104.

Afb. 463. Coupe AB op paalspoor C. V-A-121.
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Bij het uithalen van C. V-A-104 bleek dat de coupe AB niet op het diepste punt lag, maar dat 
het diepste van het spoor (de feitelijke paalkern) in het noordelijke kwadrant zat. Hierop werd 
een nieuwe coupe geplaatst (coupe CD). Op het diepste punt was de uitgraving opvallend 
vierkant (Afb. 464).

Fig. 342. Grondplan en coupes van S. V-A-104.

Afb. 464. Detail van C. V-A-104  tijdens het verdiepen.
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De onderlinge tussenafstand tussen de beide paalsporen bedraagt 5,7 m. Mogelijk 
vormen deze twee paalsporen de resten van een gebouw van het Alphen-Ekeren type dat 
gefundeerd op met twee zware centrale nokpijlers. De tussenafstand van de palen is vrij 
klein in vergelijking met andere gebouwen van dit type.675 Er zijn geen sporen die kunnen 
gelinkt worden aan de plattegrond. Bij het couperen van spoor C. V-A-104 zijn drie scherven 
middeleeuws grijs gedraaid aardewerk gevonden, wat een middeleeuwse datering impliceert. 
Dit gaat in tegen de vorm van de paalsporen die eerder aan een Romeinse constructie te 
linken is. Een gelijkaardige structuur uit deze periode is niet gekend.

7.7.4. C. I-A-381: jachtkuil?
In de zuidelijke hoek van zone I is onder een laat- of postmiddeleeuwse gracht een opmerkelijk 
spoor aan het licht gekomen:  C. I-A-381. Het spoor meet ongeveer 9 m x 1,6 m. De doorsnede 
is U-vormig tot infundibuliform, en ging tot ongeveer 1,3 m onder het afgegraven vlak (Afb. 
465). De wanden van het spoor gaan vrij stijl naar beneden en eindigen in een punt. De 
opvulling toont dat de kuil waarschijnlijk niet heel lang heeft open gelegen. Er zijn geen 
inspoelingsbandjes noch stabilisatiehorizonten te zien in de opvulling. De bovenste vulling 
van de kuil is verstoord door de aanleg van drainage.

In de bovenste vulling van de kuil is een stukje middeleeuws grijs aardewerk gevonden. 
Doordat de bovenste vulling verstoord is door de drainage is het niet met absolute zekerheid 
te zeggen of de scherf aan de kuil te linken is of als intrusief te beschouwen is. Er zijn ook geen 
houtskoolstukjes teruggevonden die konden gebruikt worden voor een radiokoolstofdatering. 

Het ontbreken van vondsten wijst er op dat de context niet als afvalkuil is geconcipieerd. 
Gezien de opmerkelijke vorm van de uitgraving is een functie als extractiekuil ook weinig 
waarschijnlijk. De steile uitgraving impliceert bovendien een specifieke functie. De kuil 
vertoont veel overeenkomsten met zgn. ‘jachtkuilen’. Deze kuilen worden in Noord-Frankrijk 
regelmatig gevonden tijdens grootschalige archeologische onderzoeken.676 De kuilen hebben 
een typisch U-, V- of Y-vormige doorsnede. De kuilen dateren in een vrij ruimte periode die 

675 De Clercq 2009: 287
676 Desbrosse 2011

Afb. 465. Doorsnede op spoor C. I-A-381.
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gaat van het laat mesolithicum tot de late ijzertijd. Het merendeel van de kuilen dateert in 
het neolithicum. Recent zijn verschillende kuilen aangetroffen met een goede bewaring van 
botmateriaal, wat de identificatie als jachtkuil ondersteunt. Zowel kleine als grote prooidieren 
werden hierbij geviseerd. Deze vormden tijdens het neolithicum en de bronstijd immers nog 
een belangrijke aanvulling op het dagelijkse dieet van de landbouwers.
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7.8. ONTGINNING VAN BODEMMATERIAAL: EEN DIACHROON VERHAAL
7.8.1. Inleiding
7.8.1.1. inleiding 

Verspreid over het onderzoeksterrein zijn grote uitgravingen teruggevonden. In zone I en zone 
V liggen de kuilen geïsoleerd, maar in zone XI is er op een veel grotere schaal ontgonnen. In 
deze zone zijn de kuilen vlak naast elkaar uitgegraven. Omdat dezelfde plaatsen gedurende 
verschillende tijdsstippen zijn opgezocht, ontstond een ingewikkeld complex van structuren 
(Fig. 343 & 344). Waar mogelijk zijn de kuilen per periode ingedeeld, maar een groot deel van 
de sporen in zone IX, X en XI kon chronologisch niet gescheiden worden.

Een deel van de extractiekuilen is met zekerheid in de Romeinse periode te dateren. Deze 
kuilen zijn na het uitgraven blijven open liggen en gedurende een lange periode opgevuld 
geraakt met organisch materiaal. Pas veel later zijn ze definitief met sediment opgevuld.

In zone XI liggen talrijke kuilen parallel langs elkaar, waardoor een complex van kuilen ontstond. 
De opvulling van de kuilen in deze zone bestaat steeds uit ongewenst bodemmateriaal. 
De positie en de vulling van de kuilen wijzen erop dat de kuilen met een (zeer) beperkte 
tussentijd zijn gegraven. Men heeft de uitgegraven kuilen immers gevuld met niet gewenst 
bodemmateriaal uit de naastgelegen kuil. Dit is enkel mogelijk wanneer beide kuilen tegelijk 
hebben opengelegen. In de opvulling van de kuilen zijn nauwelijks stabilisatiehorizonten 
te zien die er op zouden kunnen wijzen dat de kuilen een langere periode hebben open 
gelegen.

Het grootste gedeelte van de kuilen bevatte geen materiaal waardoor een precieze datering 
moeilijk blijft. Over de verschillende periodes heen bleken de delvers van de kuilen allemaal 
uit te zijn op hetzelfde type plastische klei.

Omwille van de inhoudelijke vraagstelling is de focus tijdens het onderzoek vooral gelegd op 
de extractiekuilen in zone XI.

De beschrijving van de kuilen vertrekt steeds vanuit de fysieke beschrijving van elke 
afzonderlijk spoor. Deze contexten zijn gegroepeerd volgens hun positie op het terrein en 
hun onderlinge relatie met de andere contexten. Een extractiekuil kan ofwel op contextniveau 
ofwel op structuurniveau beschreven zijn. De kuilen op contextniveau zijn na het weghalen 
van het gewenste bodemmateriaal opgevuld met sediment van een nabijgelegen kuil. De 
uitgraving en opvulling met geroerde moederbodem worden beschreven als kuil-extractie. 
In bepaalde gevallen zijn er kuilen op structuurniveau beschreven. Dit is het geval als er een 
trage accumulatie van organisch materiaal is gebeurd die nadien is afgedekt met sediment. 
Deze pakketten hebben omwille van hun chronologische divergentie steeds een verschillend 
contextnummer gekregen. In sommige gevallen zijn ook paalsporen bij de structuur gerekend 
omdat deze met zekerheid tot de werking van de kuil behoorden.

Naast het archeologische onderzoek op de extractiekuilen zijn verschillende bodemanalyses 
uitgevoerd door bodemkundige Jari Mikkelsen. Het doel van de bodem-analytische studie 
was om na te gaan welk type bodemmateriaal er ontgonnen is en om na te gaan of er een 
verschil was in geëxtraheerd bodemtype uit de Romeinse periode dan uit de middeleeuwse 
ontginningen. De resultaten van dit bodemkundig onderzoek worden in het hoofdstuk 7.8.7 
besproken.677 

Er zijn drie profielen net naast de kuilen bestudeerd en 2 in situ bodemprofielen die zo’n 150 
m van de extractiezone verwijderd lagen. Er zijn steeds stalen van zowel naast de kuil, als in 
de kuilvulling bestudeerd. Door stalen uit de kuilvulling te bestuderen, is het mogelijk om een 
beeld te krijgen van het ongewenst bodemmateriaal: veel kuilen zijn immers na het uitgraven 

677 Mikkelsen 2018: 2
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Fig. 343. Vereenvoudigde weergave van extractiekuilen in zone I, IX en X.




