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Fig. 344. Vereenvoudigde weergave van extractiekuilen in zone XI en V.
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onmiddellijk opgevuld met niet gewenst bodemmateriaal. Slechts een aantal Romeinse kuilen 
zijn niet  dichtgeworpen, maar door een natuurlijk verlandingsproces opgevuld geraakt.

7.8.1.2. zone I inleiding
Aan de zuidelijke kant van zone I zijn op twee plaatsen grote uitgravingen teruggevonden. 
De kuilen liggen in de zone waar de tertiaire klei ondiep in de ondergrond aanwezig is. 
De jongere lagen zand, zandleem of leem ontbreken op deze plek, waardoor er minder 
diep moest gegraven worden om de klei te vinden. De cluster kuilen rond C. I-A-965 is met 
ringbemaling laagsgewijs per vlak verdiept. De cluster rond C. I-A-906/909 is met machinale 
coupes gedocumenteerd. Beide clusters dateren uit de late ijzertijd of vroeg-Romeinse 
periode.

7.8.1.3. zone V inleiding
Zone V ligt net onder het hoogste punt van het onderzoeksterrein. Net ten zuiden van 
deze zone helt het terrein sterk af naar het zuiden. Er zijn aanwijzingen dat een deel van 
het sediment weggeërodeerd is. Hierdoor moest er slechts ondiep gegraven worden om 
op de juiste lagen te komen. In deze zone is er één extractiekuil uit de Romeinse periode 
teruggevonden. Hoewel het spoor aan de westkant wordt oversneden door een waterleiding, 
was het door de geïsoleerde ligging en de eenvoudige stratigrafie makkelijk te bestuderen. 
De goed bewaarde accumulatie van organisch materiaal gaf een uitstekend beeld op de 
evolutie van het landschap tussen de Romeinse periode en de volle middeleeuwen.  

7.8.1.4. zone IX en X inleiding
In zowel zone I als zone XI zijn er verschillende extractiekuilen opgegraven. Omdat uit het 
proefsleuvenonderzoek geweten was dat het gebied tussen deze zones ook vergraven was, 
is er gekozen om twee opgravingsvlakken uit te zetten haaks op de langwerpige uitgraving 
(Fig. 344). In totaal ging het immers om een zone van meer dan 100 m lang die volledig 
vergraven is geweest. Het onderzoek in zone IX mat 854 m² in oppervlakte. Het onderzoek in 
zone X behelsde 453 m². De opgraving van deze zones hadden tot doel inzicht te verwerven 
in de chronologie en constructiemethode van deze grootschalige uitgraving.

7.8.1.5. zone XI inleiding
Deze zone XI is tijdens drie opeenvolgende campagnes opgegraven. Daarbij is telkens in 
afgewerkte, duidelijk begrensde stukken afgegraven. Het noordelijke deel van zone XI (1426 
m²) werd opgegraven in 2012. Een smalle strook in het westen (460 m²) werd in functie 
van de werken opgegraven in 2013. Het in 2014 opgegraven deel van zone XI was op het 
eerste grondvlak 6225 m² groot. Boven de extractiekuilen hadden er zich verschillende 
stabilisatiehorizonten gevormd. Omwille van de complexiteit van de zone is 2434 m² verdiept 
naar een tweede grondvlak (GPL B). Op verschillende plaatsen (801 m²) noopte de situatie 
tot het aanleggen van een derde grondplan (GPL C). Het afgraven naar de diepere niveau’s 
gebeurde omwille van de oppervlakte en de bodemgesteld steeds machinaal. Afhankelijk 
van de noodzaak werd er tussen de 15 en 40 cm verdiept. Alle grondplannen werden volledig 
opgeschaafd, gefotografeerd en ingemeten.

Bij de start van het archeologisch onderzoek in deze zone lag dit perceel 0,5-1 m lager dan 
de omliggende (Afb. 466, Fig. 345). Van de 6225 m² in zone XI bleek ongeveer 2935 m² in 
het verleden al uitgegraven voor de extractie van bodemmateriaal. De ontginning heeft ertoe 
geleid dat de locatie steeds een natte plaats is gebleven. Er is in het verleden op verschillende 
manieren geprobeerd dit euvel te verhelpen: met een gracht, ophoging, … Maar desondanks 
bleef de waterhuishouding zeer slecht. Om die reden is de zone steeds als grasland gebruikt, 
daar waar de omliggende gronden als akkerland in gebruik waren.
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De kuilen zijn bestudeerd in bijzijn van bodemkundige Jari Mikkelsen. De bodem-analytische 
resultaten worden besproken in hoofdstuk 7.8.7.

Afb. 466. Opname tijdens het proefsleuvenonderzoek toont de rand van het verdiepte perceel.

Fig. 345. DTM van het terrein.
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Fig. 346. Zone XI grondplan A.
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Fig. 346. Zone XI grondplan A.
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Fig. 347. Zone XI grondplan B.
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Fig. 347. Zone XI grondplan B.
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Fig. 348. Zone XI grondplan C.
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Fig. 348. Zone XI grondplan C.
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De kuilen zijn in grondplan en in coupe bestudeerd door bodemkundige Jari Mikkelsen.678 De 
bodem-analytische resultaten worden besproken in hoofdstuk 7.8.7.679

De ondergrond heeft duidelijk een determinerende rol gespeeld. Doordat deze plaats een 
vrij dunne quartaire afzetting heeft, liggen de tertiaire lagen op geringe diepte. Hierdoor 
moesten de ontginners niet zo diep graven om de gewenste lagen te vinden.680

De kuilenzone XI ligt op de grens tussen de zone waar de kleizone dagzoomt en de zone 
waar de klei nog afgedekt is met een (dunne) quartaire laag van eolische (zand)leem. In het 
noordoosten van de zone wordt de eolische laag iets dikker en zijn er nog polygoonstructuren 
bewaard in de bodem. Deze wijzen op een periode van extreme droogte ten gevolge van 
de vrieskou die ervoor gezorgd heeft dat de bodem in een vrij regelmatig patroon scheurde 
(Afb. 467).

678 Mikkelsen 2014
679 Mikkelsen 2018
680 Mikkelsen 2014

Afb. 467. Polygonenstructuur bij gebouw S. XI-A-135.

Fig. 349. Coupetekening van profiel XI-A-XW.
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Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw zijn er verschillende profielen uitgezet. Profiel XI-
A-XW is genomen tot op het niveau dat de extractiekuilen individueel aflijnbaar waren. Het 
profiel is representatief voor de bodemvorming bovenop de extractiekuilen in deze zone 
(Afb. 468. & Fig. 349). 

TABEL 9: BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN PROFIEL XI-A-XW (MIKKELSEN 2017: 7).

HORIZONT BEKNOPTE BESCHRIJVING

H1: Ap: 0-32 cm: grijsbruin; werd recent dieper geploegd dan gewoonlijk waardoor fragmenten van H2 werden 
geïncludeerd.

H2: Bg; 32-40 cm; ploegzool; licht grijze matrix met veel roestvlekken.

H3: Bwg; 40-65 cm; beigebruin met weinig roestbruine vlekken, matig veel bruine verticale biogallerijen. Horizont 
heeft een zeer zwakke hoekige structuur, incompleet: 9-12% klei; 30-40% zand (zandleem).

H4: Bg: 65-100 cm: beigegrijze matrix met matig veel oranjebruine oxido-reductievlekken: zeer zwak hoekig van 
structuur. Incompleet: 12-15% klei, 10-20% zand (zandleem).

Onder de Ap was een bodemprofiel aanwezig dat afgaande op zijn zwakke bodemvorming 
relatief recent tot stand is gekomen. Waarschijnlijk is de bodem ontwikkeld in sedimenten 
die ingespoeld zijn van de randen van het ontginningsgebied. Dit gebied werd immers 
maar gedeeltelijk opgevuld tijdens de ontginningen, waardoor er zich een depressie in 
het landschap ontwikkelde. De sedimenten zijn mogelijk gesorteerd als ten gevolge van 
de korte afstand colluviatie, maar zijn afkomstig van de originele oppervlakte bodems.681 In 
enkele van deze afdekkende lagen zijn verschillende fragmenten handgevormd aardewerk 
teruggevonden. Aangezien het om verplaatst bodemmateriaal gaat, heeft dit materiaal geen 
daterende functie meer.

681 Mikkelsen 2014: 8

Fig. 349. Coupetekening van profiel XI-A-XW.
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Afb. 469. Detail profile XI-A-XW (Mikkelsen 2014: 7).

Afb. 468. Coupefoto van profile XI-A-XW.
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De zone is tijdens twee verschillende periodes bezocht geweest voor ontginning van 
bodemmateriaal. In de Romeinse periode zijn verschillende kuilen gegraven. Deze zijn 
te herkennen aan de trage accumulatie van organisch materiaal, dat er op wijst dat deze 
na het uitgraven niet onmiddellijk zijn gedicht. Er zijn ook enkele middeleeuwse kuilen 
teruggevonden. Deze corresponderen met een bewoningszone uit de 1ste helft van de 10de 
eeuw. In de nazakken bovenop de kuilen is een hele hoop middeleeuws schervenmateriaal 
gerecupereerd dat direct te linken is aan het materiaal van de bewoningssite. In de 15de 
of het begin van de 16de eeuw heeft men doormiddel van een gracht de zone proberen 
draineren.  Nadien is ze steeds als akkerland in gebruik gebleven.
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7.8.2. Late ijzertijd – vroeg Romeinse periode
7.8.2.1. Inleiding

De sporen uit de late ijzertijd- vroeg-Romeinse periode liggen in het zuiden van zone I (fig. 
343). De cluster kuilen rond C. I-A-965 is met ringbemaling laagsgewijs per vlak verdiept. De 
cluster rond C. I-A-906/909 is met machinale coupes gedocumenteerd.

7.8.2.2. C. I-A-965/ C. I-D-1-AB-6/ C. I-D-2/C. I-D-3
7.8.2.2.1. Beschrijving en vondsten

Op het eerste grondplan tekende dit spoor I-A-965 zich af als een grote bruine vlek met een 
onduidelijke aflijning. De kuil werd oversneden door verschillende greppels die op basis van 
het schaarse vondstmateriaal in de late of postmiddeleeuwen te dateren zijn (Fig. 350).

Door de onduidelijke aflijning is er verdiept naar een 2e grondplan (grondplan B, Fig. 351). 
Op dit niveau is een coupe AB gegraven vanaf de noordelijke kant van het spoor (Afb. 470). 

Coupe AB is slechts 1 m diep gegraven. Nadien is de coupe opnieuw uitgezet en dieper 
uitgegraven. In deze coupe (coupe JI) was een fragment van een houten balk zichtbaar. In de 
veronderstelling dat kuil de aanlegtrechter van een waterput was, is het couperen gestaakt 
(Afb. 471, Afb. 477 & Fig. 355a).

Afb. 470. Coupe AB op spoor I-B-196.
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Omdat uit de coupes bleek dat het om een vrij diep spoor ging, is een grondbemaling 
geplaatst rond spoor I-B-196/C. I-A-965 met een kader van 18 x 10 m. Omdat door verschillende 
logistieke redenen682, de te bemalen oppervlakte niet kon worden uitgebreid, omvatte de 
bemaling spoor I-B-196 niet volledig. Door de vondst van de houten balk werd bij de plaatsing 
van de bemaling nog niet gedacht aan een extractiekuil, maar aan een waterput. Het was de 
bedoeling om de profielen van de kuil te registreren om zo het hout te linken aan de grotere 
uitgraving. 

Aan de westelijke kant, buiten de kader van de bemaling, is de coupe GH gezet om de 
insnijding van het spoor te documenteren. Deze coupe toonde een vrij steile insnijding 
in de moederbodem (Afb. 472). Het spoor sneed 1,4 m in de groene klei in. De bovenste 

682 De uitzonderlijk natte maand november 2013, zeer hoge grondwatertafel, beperkte impact van de installatie op de zware leem/ klei in de 
ondergrond.

Afb. 471. Coupe JI met onderaan een houten balk zichtbaar.

Afb. 472. Coupe GH op spoor I-B-196.
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opvullingslaag van het spoor, zo’n 40 cm dik, bestond uit een heterogeen bruinbeige 
zandleem met daaronder heterogeen bruingrijze oranje lagen die schuin afliepen naar het 
oosten (d.i. in de richting van de uitgraving).

Binnen het kader van de grondbemaling is verdiept naar een 3e grondplan (GPL C) (Fig. 352). 
Er is over de gehele oppervlakte ongeveer 1,3 m machinaal verdiept. Op dit niveau werd vooral 
de aflijning aan de noordelijke zijde van de kuilen zichtbaar. Na een grondvlakregistratie is 
beslist om nog een 4de keer te verdiepen. Bij deze 4de machinale afgraving is ongeveer 20 
cm gezakt (GPL D) (Afb. 473). Op dit niveau bleek de kuil te bestaan uit  verschillende kleine 
kuilen die naast elkaar waren gegraven en werden afgedekt door een dik heterogeen pakket.

Alle profielen van de putwand zijn opgeschoond, gefotografeerd en ingetekend. Daarbij zijn 
vooral de lengtecoupes EF (westelijke putwand) en CD (oostelijke putwand) van belang. Het 
noordprofiel I-A-TS toonde aan dat het spoor niet verder in noordelijke richting liep (Afb. 474). 
Op dit profiel is een onafgebroken natuurlijke bodemsequentie te zien: een opeenvolging 
(van boven naar onder) van bruingrijs zand naar groenige klei. De bovenste lagen waren 
heterogeen bruingrijs en vrij lemig (Fig. 354: I-A-TS-1/2/3). Op de bodem van I-A-TS-3 lag 
een laag met silex rolkeien. Daaronder zat een gestratificeerd pakket waarbij oranjebruine 
zandige lagen werden afgewisseld met fijne homogeen grijze kleiige bandjes (I-A-TS-4). 
Onder deze lagen bevond zich een vrij verweerde kleilaag. Deze laag bevatte weinig brokken 
silex en zandvlekken. Op een diepte van 1,4 m is een donkergroen-bruine, kalkrijke kleilaag 
aangesneden (I-A-TS-9).683

683 De bodemopbouw van de zone is d.m.v. chemische analyses bestudeerd door Jari Mikkelsen zie 7.8.2.2.3. bodemanalyse

Afb. 473. Grondplan D op I-B-196/I-A-965 met coupe JI.
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Tijdens het verdiepen in de zone is er geopteerd om eerst de westelijke putwand te verdiepen 
(= coupe EF: Afb. 475, Fig. 355). Het spoor was 13,8 m breed en ging het maximaal 3,4 m 
onder het afgegraven vlak (GPL B). De bodem van de kuil moet dus op het moment van 
uitgraven zo’n 4 tot 4,5 m onder het toenmalige maaiveld hebben gelegen (Fig. 355a).

De opvulling van kuil C. I-B-196-JI-9 bestaat uit pakketten verzette moederbodem wat wijst 
op een snelle vulling. Het bovenste pakket, in het midden van het spoor tot 1,6m dik, is 
een heterogeen bruingrijze laag die wellicht over een langere periode tot stand is gekomen. 
Onder deze laag zitten verschillende pakketten verzette moederbodem. De uitgraving van 
de kuil ging tot 1 m diep in de permanente grondwatertafel. Aan de noordkant van coupe EF 
is een deel van de putwand ingeklapt terwijl de kuil nog in gebruik was. Op het moment dat 
de kuilwand inzakte, was reeds een deel van het spoor opnieuw gevuld (Fig. 355).

Fig. 354. Coupetekening van putwand I-A-TS.

Afb. 474. Noordelijke putwand I-A-TS.
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Fig. 354. Coupetekening van putwand I-A-TS.

Afb. 475. Coupe EF (westelijke putwand) tijdens het verdiepen.
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Fig. 355. a. Coupetekening van coupe EF (westelijke putwand) en coupe AB op GPL D.
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Fig. 355. a. Coupetekening van coupe EF (westelijke putwand) en coupe AB op GPL D.
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Op GPL D viel de uitgraving uiteen in verschillende kuilen die later door hetzelfde pakket zijn 
afgedekt. Hieruit bleek dat men eerst een grote kuil heeft uitgegraven, waarna er plaatselijk 
verdiept is. Waarschijnlijk om het gevaar van instorting van de putwanden te reduceren. Op 
grondplan D zijn drie afzonderlijke sporen afgelijnd. Spoor I-D-1 is doormiddel van twee coupes 
onderzocht. Deze coupes toonden dat het spoor uiteenviel in verschillende uitgravingen die 
telkens zo’n 60 tot 140 cm dieper in de bodem insneden (Fig. 355). Het gaat om de contexten 
I-A-965, I-B-196-JI-9, I-D-1-AB-6. De houten balk die tijdens de eerste coupe op GPL B was 
gezien, lag in kuil C. I-B-196-JI-9 (Afb. 476).

Ten oosten van spoor I-D-1 zijn op GPL D nog twee sporen afgelijnd: C. I-D-2 en C. I-D-3 (Fig. 
353). Maar doordat de oostelijke zijde van de sleufwand is ingestort, konden deze sporen niet 
verder onderzocht worden. Op basis van de waarnemingen in het vlak bleken deze kuilen 
ook lokale verdiepingen binnen de grotere uitgraving te zijn.

Het terreinonderzoek op deze extractiekuil toonde aan dat er eerst een grote uitgraving 
is gemaakt, waarna er op verschillende plaatsen dieper uitgegraven is: C. I-B-196-JI-9, C. 
I-D-1-AB-6, C. I-B-196-EF-14, C. I-B-196-EF-15, C. I-B-196-EF-16, C. I-D-2, C. I-D-3. Deze kuilen 
hebben een tijd opengelegen waardoor er humeuze lagen zijn ontstaan in de onderste 
pakketten. Nadien is de zone dichtgegooid met sediment. Daarna is de kuil verder opgevuld 
met ingespoeld bodemmateriaal. 

De onderste lagen van de kuil bevatten organisch materiaal zoals twijgjes en mos, dat door 
de hoge grondwatertafel goed bewaard is gebleven. Het feit dat het organisch materiaal de 
tijd heeft gekregen om te accumuleren, suggereert dat de kuil enige tijd moeten hebben 
opengelegen. Opvallend gezien de instabiliteit van de bodem. De accumulatie van organisch 
materiaal leende zich door de goede bewaring tot een landschapsreconstructie.684

684 Zie hoofdstuk 7.8.2.2.2

Fig. 355   b. Coupetekening van coupe JI op GPL A.
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Fig. 355   b. Coupetekening van coupe JI op GPL A.

Afb. 476. Houten balk uit C. I-B-196-JI-9.



754754

Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op stalen uit de onderste vulling van de kuil. Het staal 
uit C. I-B-196-JI-9 dateert tussen 38 cal BC (2σ) 125 cal AD.685 Het staal uit C. I-B-196-EF-14 
dateert iets vroeger tussen 176 cal BC (2σ) 1 cal BC (Fig. 356).686

Door de spreiding van de stalen kon er geen gemiddelde berekend worden voor de 
dateringen.687 In de opvullingslagen van C. I-A-965 zijn er 13 Romeinse scherven  gevonden. 
Het gaat om vier scherven Terra Nigra (zeepwaar) en negen stuks gewone waar, drie scherven 
handgevormd aardewerk en vijf stukken technisch aardewerk. Binnen de gewone waar zijn 
er vijf stuks afkomstig van een beker (Fig. 357: 1, 2, 4), één stuk is afkomstig van een kom 
(Fig. 357: 3), en één stuk van een dolium. Het stuk gedraaid oxiderend gebakken kruikwaar 
kon niet verder gedetermineerd worden. De combinatie van het aardewerk uit C. I-A-965 
(opvulling) en de 14C-datering uit C. I-B-196-JI-9 is de zone waarschijnlijk opgevuld in de 
2de helft van de 1ste eeuw n.Chr. De 14C-datering uit C. I-B-196-EF-14 toont aan dat de kuil 
waarschijnlijk in de tweede helft van de eerste eeuw gegraven is geweest.

7.8.2.2.2. Reconstructie van de vegetatie (W. Van Der Meer)
Doordat de context tot onder de permanente watertafel is uitgegraven, bleef het organische 
materiaal goed bewaard. Voor de reconstructie van het landschap is gebruik gemaakt van 
een combinatie van pollen en macrobotanische resten.688 Voor de analyses zijn stalen uit C. 
I-B-196-JI-9 gebruikt (Afb. 477). De kuilvulling heeft een opvulling in meerdere fasen. Een 
sequentie van vier van deze vullagen is bemonsterd door middel van twee pollenbakken. Uit 
de bovenste en de onderste van deze lagen is ook een staal genomen voor onderzoek van 
macroresten

685 RICH-22248: 1953±33 BP. Datering op niet gedetermineerd twijgje uit nat staal
686 RICH-22223: 2072±30 BP. Datering op organisch materiaal
687 X-Test fails at 5% - I-A-965 X2-Test: df=1 T=7.120(5% 3.8)
688 Onderstaand hoofdstuk is overgenomen uit Van der Meer 2018: 13. Voor een integraal overzicht van de gegevens en tabellen verwijzen we naar 
dit rapport.

Fig. 356. Multiplot van 14C-dateringen op extractiekuilen C. I-B-196-JI-9 en C. I-B-196-EF-14.

Fig. 357. Materiaal uit C. I-A-965.
1, 2, 4: gedraaid gereduceerd beker
3: gedraaid gereduceerd kom
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7.8.2.2.2.1. Pollen
Het pollenstaal uit de onderste laag van de extractiekuil is rijk aan pollen, dat redelijk is 
geconserveerd. Het aandeel pollen van bomen en bosplanten is 34,1% en bestaat 
voor een groot deel uit pollen van els. In tweede instantie zijn ook hazelaar en eik goed 
vertegenwoordigd, gevolgd door berk, wilg, beuk en linde. De aanwezige bosplanten zijn 
eikvaren en adelaarsvaren. Het pollen van kruidachtige vegetatie is voor het overgrote deel 
afkomstig van grassen en andere graslandtypen, zoals het veldzuring-type, smalle weegbree, 
het kruipende boterbloem-type en het knoopkruid-type. Het aandeel cultuurgewassen is 
vrij laag en omvat diverse granen-typen, waaronder het gerst/tarwe-type, het tarwe-type en 
rogge. Akkeronkruiden en ruderalen zijn relatief goed vertegenwoordigd en onder deze is 
spurrie aanwezig. Een klein deel van de pollen en sporen is afkomstig van vegetatie van 
natte bodem, waarbij vooral het niervaren-type goed vertegenwoordigd is. Er zijn enkele 
ascosporen van mestschimmels aangetroffen.

7.8.2.2.2.1. Macroresten
Het zeefstaal uit de onderste laag van de extractiekuil is rijk aan macroresten, die goed zijn 
geconserveerd. Er zijn geen macroresten van cultuurgewassen aangetroffen, maar wel van 
enkele wilde soorten met eetbare vruchten: braam, vlier en framboos. Het overgrote deel van 
de macroresten is afkomstig van soorten die algemeen zijn in grasland en/of storingsvegetatie. 
Daarnaast zijn er relatief veel soorten aangetroffen die hun ecologisch zwaartepunt hebben in 
bos(rand)vegetatie. Veel van deze soorten kunnen ook floreren in een antropogene situatie, 
maar er zijn vrij weinig soorten aanwezig die kenmerkend zijn voor werkelijk antropogene 
vegetatie. Dit betreffen enkele tredplanten, zoals tengere/liggende vetmuur en straatgras, en 
gekroesde melkdistel. Enkele soorten komen uit natte vegetatietypen. Er zijn ook resten van 
waterorganismen aangetroffen, namelijk macroresten van het fijne waterranonkel-type en 
ephippia van watervlooien.

Afb. 477. Coupe JI met onderaan een houten balk zichtbaar.
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7.8.2.2.2.3. Interpretatie
Het boompollenpercentage van een pollenstaal is een belangrijke indicator voor de mate van 
bebossing van een vroeger landschap rond een monsterlocatie. Onderzoek van pollenstalen 
uit recente vegetatie in Nederland heeft aangetoond dat een boompollenpercentage tussen 
de 55% en 25% correleert met een halfopen landschap. Simulaties en onderzoek van recente 
pollenstalen in Zweden geven aan dat bij een boompollenpercentage van ongeveer 35% 
het landschap over het algemeen open is. Het macrorestenstaal uit dit spoor bevat geen 
macroresten van boomsoorten, maar wel van enkele soorten uit de vegetatie van bosranden 
en de ondergroei van bossen. Dit doet vermoeden dat de omgeving van de vindplaats 
rond de eeuwwisseling slechts in beperkte mate was bebost. De dominantie van els in het 
pollenstaal doet vermoeden dat het vooral de lagere, nattere delen rond de vindplaats nog 
met bos begroeid waren - de dalen van de Molenbeek en de Fausse Rone -, terwijl de hogere 
delen reeds ontgonnen waren.

Cultuurgewassen, akkeronkruiden en ruderalen zijn vrij goed vertegenwoordigd in het 
pollenstaal uit C. I-B-196-JI-9, maar ontbreken in het macrorestenstaal of zijn althans schaars. 
In zowel het pollenstaal als het macrorestenstaal zijn de meeste resten afkomstig van taxa 
die het best in een graslandvegetatie geplaatst kunnen worden. Macroresten wijzen op 
graslandvegetatie op zowel vochtigere, voedselrijkere ondergrond als op drogere, matig 
voedselrijke ondergrond. Diverse pollentypen en macroresten zijn afkomstig van taxa die 
wijzen op een matig intensieve begrazing van dit grasland. Dit doet vermoeden dat de 
directe omgeving van de extractiekuil eerder als wei- en/of hooiland in gebruik was dan als 
akkergrond. Wel werden er granen in de omgeving verbouwd, ten minste tarwe en mogelijk 
ook gerst. Van rogge is een enkele pollenkorrel aangetroffen, maar deze graansoort heeft 
een ander bestuivingsmechanisme dan tarwe en gerst en een enkele stuifmeelkorrel in deze 
periode wordt niet als bewijs voor lokale cultivatie gezien.

7.8.2.3. C. I-A-906/C. I-A-909/ C. I-B-177/C. I-B-180
In de zuidoostelijke hoek van zone I zijn vlak tegen de sleufwand twee grote uitgravingen 
aangesneden (Fig. 359). Omdat de sporen verder doorliepen in de sleufwand, is beslist 
om de opgravingszone een stuk uit te breiden. Bij deze zuidelijke uitbreiding werden de 
twee parallelle uitgravingen C. I-A-906 en C. I-A-909 duidelijk aflijnbaar in vlak. De kuilen 
werden oversneden door de postmiddeleeuwse perceelsgracht C. I-A-490 (Afb. 479). De 
zone is vervolgens uitgebreid naar het zuiden, waarbij er onmiddellijk verdiept is naar een 
2de grondplan (GPL B) (Afb. 480 & fig. 360).

In totaal liggen er in deze zone vier kuilen: C. I-A-906, C. I-A-909, C. I-B-177 en C. I-B-180. 
Deze contexten worden oversneden door greppel C. I-A-942. De uitgeloogde vulling van de 
greppel suggereert een oude datering voor zowel de greppel als de kuilen. Deze greppel is 
enkel bewaard boven de uitgravingen, verder naar het oosten, op de moederbodem, is deze 
niet meer bewaard.

Context C. I-A-906 is de grootste van de kuilen. De structuur was minstens 34 m lang en 5,6 
m breed. C. I-A-906 is manueel gecoupeerd met I-A-909 in de coupe AB. Daaruit bleek dat 
de kuilen  komvorming waren met een sterk gelijklopende vulling (Fig. 361, Afb. 481).

Afb. 478. Geschrapte afbeelding.

Fig. 358. Geschrapte figuur.
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Afb. 479. Eerste afgraving van het vlak (GPL A). De perceelsgracht oversnijdt duidelijk de twee parallelle 
uitgravingen.

Afb. 480. Grondplan B net na het afgraven.
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760760Fig. 360. Grondplan B met C. I-A-906 en C. I-A-909.
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Context I-A-906 heeft een doorsnede van 4,3 m en is tot een diepte van 1,3 m onder het 
aangelegde vlak uitgegraven. Het westelijke spoor, C. I-A-909, is 4,2 m breed en was tot 
80 cm diep bewaard. Tussen beide sporen lag er moederbodem. De onderkant van C. I-A-
906 snijdt een groengrijze vrij kleiige laag. De opvulling van de sporen geeft aan dat de 
uitgravingen vrij snel terug gedicht zijn. Er zijn immers geen inspoelingslaagjes te zien en het 
merendeel van de vulling bestaat uit brokken moederbodem.

Fig. 361. Coupetekening coupe AB op C. I-A-909 en C. I-A-906.

Afb. 481. Detail van coupe AB op C. I-A-906.
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Nadat er verdiept was naar een 2de grondplan, zijn er opnieuw enkele coupes uitgezet. 
De opzet van deze coupes was een kwadrant op de uitgraving te zetten waarbij vertrokken 
werd vanuit hetgeen zeker moederbodem was. Op die manier kon een dwarscoupe gezet 
worden op het spoor dat verder in de sleufwand liep (I-B-176, onderdeel van C. I-A-909). Het 
oostelijke spoor (I-B-176, onderdeel C. I-A-909) mat 4,70 m in doorsnede en was uitgegraven 
tot een diepte van 1,6 m onder het afgegraven vlak. De vulling van het spoor bestond uit 
verschillende pakketten die wezen op een snelle dichting. De uitgraving sneed 40-50 cm 
diep in een groenbruine kleilaag in. Dit was duidelijk het sediment dat beoogt werd door de 
ontginners. Aan de westelijke kant van de coupe was er een opvallende scherpe lijn waar te 
nemen (Afb. 483). Aan de onderkant van de kuil zijn er duidelijke spadesteken zichtbaar aan 
de rechterkant van het profiel (Afb. 482).

Fig. 361. Coupetekening coupe AB op C. I-A-909 en C. I-A-906.
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Aan de zuidelijke kant van het sporencomplex lopen enkele oppervlakkig bewaarde greppels. 
Greppel C. I-A-983 lijkt af te lopen richting de context C. I-A-906. Het kan dus zijn dat de 
gracht intentioneel afliep richting de kuil om zo de rest van het terrein droog te maken.

Afb. 482. Coupe WX op spoor I-B-176, onderdeel van C. I-A-906.

Afb. 483. Westelijke kant van coupe WX op spoor I-B-176.
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Context C. I-A-906 bevatte 15 stuks aardewerk in handgevormde techniek. Vier stuks 
zijn geëffend onversierd en afkomstig van een pot. De overige zijn niet gedetermineerde 
wandscherven, met uitzondering van drie niet versierde geruwde wandscherven.

In context C. I-A-909 zijn er zes stukjes aardewerk uit de metaaltijden teruggevonden. Twee 
ervan waren grofwandig geruwd onversierd, vier andere konden niet verder gedetermineerd 
worden.

C. I-B-180 bevatte waarschijnlijk de rand van een Romeins 
gereduceerd gedraaid stuk aardewerk afkomstig van een pot 
(Fig. 362). Het stuk is evenwel sterk verweerd, waardoor het 
ook nog middeleeuws zou kunnen zijn. In context I-B-177 zijn 
geen vondsten aangetroffen.

Door het ontbreken van betrouwbare stalen voor 
14C-onderzoek kan er voor de datering van de sporen enkel 
worden teruggevallen op het aanwezige aardewerk. Echter kan dit enkel een terminus post 
quem geven: het grote grondverzet tijdens het aanleggen van deze sporen, kan tal van 
kleinere, oudere sporen vergraven hebben. Vermits er in deze zone talrijke sporen uit de 
metaaltijden zijn aangetroffen, is de kans op vergraven residueel materiaal zeer groot.

De greppel C. I-A-983 bevatte een fragment van de 
schouderrand dat typisch is voor een zeer vroege dolium 
vorm. De techniek waarin de rand is vervaardigd is typisch 
voor de laatste fase van de metaaltijden, begin van de vroeg-
Romeinse periode. Het stuk dateert de greppel grosso modo 
tussen de 2e helft van de 1ste eeuw v.Chr. en de 1e helft van 
de eerste eeuw. Omdat er geen directe relatie is tussen deze 
gracht en de extractiekuilen, is het niet mogelijk de datering 
van de gracht te gebruiken als daterend element voor de 
extractiekuilen.

Fig. 362. Materiaal uit C. I-B-180.

Fig. 363. Materiaal uit C. I-A-983.
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7.8.2.4. Interpretatie en discussie
Op twee plaatsen aan de zuidelijke sleufwand van zone I zijn op zo’n 60 m van elkaar, grote 
uitgravingen teruggevonden die dateren op de overgang van de late ijzertijd naar vroeg-
Romeinse periode. Deze kuilen zijn gericht op de extractie van klei. De beide complexen 
zijn op een verschillende manier opgegraven. In de zone rond C. I-A-964 is er een kader 
met grondbemaling gezet, waardoor er op een beperkte oppervlakte in verschillende 
grondplannen kon verdiept worden. In de zone rond C. I-A-906 en C. I-A-909 is er gewerkt 
met machinale coupes. 

Uit deze onderzoeken bleek een duidelijk verschil in aanlegtechniek voor de kuilen. Bij 
de zone rond C. I-A-964 heeft men eerst over een grote oppervlakte verdiept, waarna er 
plaatselijk kuilen dieper zijn uitgegraven. Waarschijnlijk deed men dit om instortingsgevaar 
te beperken. Na het extraheren van het nodige bodemmateriaal heeft men de kuilen enige 
tijd laten openliggen, waarbij er zich een organisch accumulatiepakket kon ontwikkelen. Pas 
nadien is de kuil vrij snel gevuld met bodemmateriaal. 

Bij de zone rond spoor C. I-A-906 is een enigszins ander beeld te zien. In deze zone zijn 
verschillende kuilen parallel aan elkaar gegraven. Het langste spoor C. I-A-906 was meer 
dan 34 m lang. Deze sporen zijn komvormig uitgegraven en zijn onmiddellijk na het uitgraven 
gevuld met brokken moederbodem, waarschijnlijk niet gewenst bodemmateriaal dat uit een 
naburige kuil is gehaald. Verder is ook de diepte van de uitgravingen sterk verschillend. De 
kuilen rond C. I-A-965 zijn op sommige plaatsen tot bijna 4 m onder het maaiveld uitgegraven, 
daar waar deze rond C. I-A-906 tot maximaal 1,8 m onder het maaiveld waren uitgegraven.

Zowel de zone rond C. I-A-965 als de cluster rond C. I-A-906/ I-A-909 maken deel uit van een 
groter geheel van ontginningen. De zone rond C. I-A-965 loopt verder in het complex dat in 
zone IX, X en XI is opgegraven.689 De zone rond C. I-A-906/909 loopt waarschijnlijk nog een 
stuk naar het westen door. Op basis van de cropmarks op het aanpalende terrein was duidelijk 
dat er zich onder de akkers aan de westelijke kant van het terrein nog uitgravingen bevinden 
(Afb. 484 & Afb. 485). In de aanpalende zone was er een duidelijke groeiachterstand te zien in 
de aangeplante gewassen, net naast waar in het opgravingsvlak grote extractiekuilen lagen. 
De natte terreingesteldheid van deze plaats kan een indirect bewijs vormen voor hetgeen 
nog in de ondergrond aanwezig is.

De combinatie van de gegevens uit de opgraving, het proefsleuvenonderzoek en de 
cropmarks op het aanpalend terrein wijst er op dat er slechts een deel van een veel grotere 
ontginnersstructuur is aangetroffen.

Hoewel deze structuren vaak groot in omvang zijn, is de datering ervan geen sinecure. Door 
het grote grondverzet bij aanleg van deze kuilen, kunnen er immers tal van oudere sporen 
vergraven worden, waardoor het aangetroffen aardewerk enkel als terminius post quem kan 
gelden.

Voor het dateren van C. I-A-965 is er gebruik gemaakt van twee 14C-dateringen op een 
trage accumulatie van organisch materiaal, wat wijst op een betrouwbare datering van 
beide stalen. Deze dateringen in combinatie met het aangetroffen aardewerk duiden op een 
datering tussen 50 v.Chr.- 50 n.Chr.

689 Zie hiervoor 7.8.3., 7.8.4, 7.8.5, 7.8.6.
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Afb. 485: Beeld van de aanpalende akker. Doordat de zone centraal in beeld permanent een stuk natter was dan 
de omliggende zones groeiden de planten een stuk minder goed door het zuurstoftekort. 

Afb. 484: op de voorgrond liggen C. I-A-906 en I-A-909 die oversneden worden door gracht C. I-A-490. Op de 
achtergrond (met rode stippellijn omgeven) ligt een zone waar er een duidelijke groeiachterstand te zien is bij de 
gewassen ten gevolge van de permanent natte omstandigheden boven de extractiekuilen.
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7.8.3. Romeinse periode
7.8.3.1. Inleiding

Tijdens de Romeinse periode neemt de ontginning van bodemmateriaal een hoge vlucht. Op 
verschillende plaatsten op de site zijn sporen gevonden van deze grootschalige activiteiten. 
De radiokoolstofdateringen geven aan dat de ontginningen starten in de loop van de 2de 
eeuw n.Chr. en dat ze ongeveer gelijktijdig zijn uitgevoerd. Er zijn op het terrein geen 
bewoningssporen teruggevonden die te linken zijn aan deze uitgravingen. De meeste kuilen 
uit de Romeinse periode liggen in zone XI. Een uitzondering hierop vormt C. V-A-27 die zo’n 
130 m ten zuiden van deze zone is ingegraven. In tegenstelling tot de kuilen in zone XI ligt 
deze kuil geïsoleerd in het landschap.

7.8.3.2. C. V-A-27
7.8.3.2.1. Beschrijving en vondsten

Kuil C. V-A-27 ligt ongeveer in het midden van het projectgebied op bijna het hoogste punt op 
het terrein. De kuil ligt geïsoleerd van andere extractiekuilen (Fig. 344). Omdat de opvulling 
zeer langzaam is gebeurd, is er voor gekozen om de kuil op contextniveau te houden, en niet 
tot structuurniveau te verheffen. Het opdelen van de lagen zou te kunstmatig zijn.

De kuil was in vlak zichtbaar als een heterogene bruingrijze ovaal van ±20 m x 11 m. De kuil 
had een lensvormige bodem die maximaal 2,2 m onder het afgegraven vlak was uitgegraven 
(Afb. 484). Er zijn twee coupes gezet, een lengtecoupe AB (Fig. 364) en een dwarscoupe CD 
(Fig. 365). De westelijke kant van het spoor wordt oversneden door een tracé van Aquafin.

Op deze plaats is de quartaire leemlaag intussen zo goed als weg. Er zijn aanwijzingen dat er 
in de ijzertijd en vroeg-Romeinse periode wel nog meer (zand)leem bovenop de klei lag. Alle 
sporen in de zone zijn immers opgevuld met zandleem.

De kuil is na het uitgraven niet opnieuw gevuld met ongewenst bodemmateriaal, maar is 
sindsdien blijven open liggen waardoor ze langzaam opgevuld raakte met organisch 
materiaal. Zo ontstond een sequentie waarin 10 eeuwen landschapsevolutie vervat zat. 

Afb. 484. Foto van coupe AB op C. V-A-27.
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Fig. 364. Coupetekening van coupe AB op C. V-A-27.

Fig. 365. Coupetekening van coupe CD op C. V-A-27.
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Fig. 364. Coupetekening van coupe AB op C. V-A-27.

Fig. 365. Coupetekening van coupe CD op C. V-A-27.
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Op de bodem lag een dik pakket humeus materiaal waarin verschillende lagen konden 
worden afgelijnd. De onderste laag bestond uit een vrij humeus pakket van vooral kleiner 
organisch materiaal. Daarboven lagen enkele compacte lagen van bladeren en twijgen 
bewaard. Er lagen ook grotere stukken hout zoals boomstammen in deze lagen (Afb. 485). 
Deze laag is vervolgens afgedekt door een laag met verschillende pakketten houtskool. De 
bovenste laag die alles afdekt bestaat uit een bruine mangaanrijke zandleem.

De analyse van het aardewerk en de 14C dateringen toonden aan dat de kuil een lange 
opvullingsgeschiedenis heeft gehad die van de laat-Romeinse periode tot de late 
middeleeuwen liep. In totaal zijn er negen dateringen uitgevoerd op organisch materiaal en 
houtskool. 

De analyse van de pollen- en macrostalen wees uit dat er vier grote fases in de opvulling te 
onderscheiden zijn. Deze konden aan de hand van de 14C-analyses verder worden verfijnd 
(infra).

LAAGNUMMER FASE DATERING (AD)

V-A-27-AB-1/2/3: Fase 4 770-980/1325

V-A-27-AB-4: Fase 3 660-870

V-A-27-AB-5/6: Fase 2 200-400

V-A-27-AB-7: Fase 1 150-350

 

Afb. 485. Detail van de onderste humeuze lagen van kuil C. V-A-27.
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Afb. 486. Profiel van C. V-A-27 met weergave van de uitgevoerde dateringen.
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TABEL 10: UITGEVOERDE DATERINGEN OP C. V-A-27.

LAAG LABO NUMMER DATERING (BP) DATERING (AD) GEDATEERD MATERIAAL

V-A-27-AB-3/4 RICH-24250 1142±30 BP 770 AD (2σ) 980 AD Houtskool, niet gedetermineerd

V-A-27-AB-4 RICH-24252 1091±30 BP 890 AD (2σ) 1020 AD Houtskool, niet gedetermineerd

V-A-27-AB-4 RICH-24251 1265±30 BP 660 AD (2σ) 870 AD Houtskool, niet gedetermineerd

V-A-27-AB-5 RICH-23101 1697±31 BP 250 AD (2σ) 410 AD Corylus avellana, onverkoolde schaal

V-A-27-AB-6 RICH-23101 1707±31 BP 250 AD (2σ) 400 AD Corylus avellana, onverkoolde schaal

V-A-27-AB-6 RICH-23099 1740±32 BP 230 AD (2σ) 390 AD Quercus, onverkoold napje

V-A-27-AB-7 RICH-23098 1810±31 BP 120 AD (2σ) 330 AD Quercus, onverkoold napje

V-A-27-AB-7 RICH-23104 1762±33 BP 140 AD (2σ) 390 AD Prunus avium/cerasus onverkoolde steen

V-A-27-AB-7 RICH-22266 1705±32 BP 250 AD (2σ) 410 AD organisch material

Er zijn verschillende dateringen gedaan op het onderste dikke pakket V-A-27-AB-7.690 Door de 
vele plateau’s in deze periode is een scherpe datering niet mogelijk. Een combinatiedatering 
van drie dateringen situeert de laag tussen 232 AD (2σ) 338 AD.691 RICH-22266 heeft een wat 
afwijkende waarde wat resulteert in een vrij hoge T-waarde  bij het combineren. Wanneer deze 
datering uit het gemiddelde wordt gelaten krijgt de onderste laag een datering tussen 138 
AD (67.3%) 261 AD, of 278 AD (28,1%) 327 AD.692 Deze datering heeft een hogere statistische 
betrouwbaarheid.

Fase twee bestaat uit de lagen V-A-27-AB-5 en V-A-27-AB-6. Een gemiddelde van de 
14C-stalen valt tussen 255AD (31,1%) 302 AD en 316 AD (64,3%) 390 AD.693

De dateringen uit fase 3 en fase 4 illustreren de langzame opvulling van de kuil tijdens de 
vroege middeleeuwen. 

Het aardewerk uit de onderste lag, V-A-27-AB-7, bestaat uit één stuk gedraaid oxiderend 
gebakken stuk kruikwaar en 23 stuks van een fles in Terra Nigra. Dit type, door Deru 
beschreven als “bouteille globulaire ou ovoïde à col moyen”694, wordt aan het begin van de 
1ste eeuw tot de Flavische periode gedateerd (fig. 367). Dit suggereert dat de kuil aan het 
begin van de 2de eeuw gegraven is geweest.

690 Oxcal v4.3.2. Bronk Ramsey (2017)
691 Combine RICH-23098, RICH-23104, RICH-22266: 1760±19 BP: X2-Test: df=2 T=5.6(5% 6.0)
692 Combine RICH-23098 en RICH-23104: 1788±23 BP: X2-Test: df=1 T=1.1(5% 3.8)
693 Combine RICH-23099, RICH-23100, RICH-23101: 1714±19 BP: X2-Test: df=2 T=1.0(5% 6.0)
694 Deru 1996: 137

Fig. 366. Multiplot van de dateringen op de extractiekuil.
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In het grootste gedeelte van de sequentie is er geen aardewerk teruggevonden. Het is pas 
uit de bovenste lagen (V-A-27-CD-3) dat er opnieuw schervenmateriaal is gerecupereerd. 
Dit correspondeert ook met het beeld van de landschapsreconstructie. De analyse van het 
organisch materiaal toonde aan dat er tussen het uitgraven van de kuil in de Romeinse periode 
en het opvullen in de middeleeuwen, een sterke regeneratie van bos heeft plaatsgevonden. 
Dit impliceert dat er waarschijnlijk geen bewoning was rond het spoor.695 Het materiaal uit de 
bovenste drie lagen bestaat uit 81 stuks middeleeuws grijs (gedraaid) aardewerk. Het grootste 
gedeelte van het aardewerk zijn  wandscherven. De geïdentificeerde randtypes zijn allemaal 
afkomstig van kogelpotten. Bij de niet-gedetermineerde wandscherven zit een fragment van 
een worstoor van een kan/kruik. De combinatie van dit worstoor met de blokvormige rand 
van type L40D (Fig. 367: 1) wijst  voor de bovenste opvullingslaag op een datering van het 
laatste kwart van de 12de eeuw tot het begin van de 14de eeuw.696 

695 Zie 7.8.3.2.2.
696 De Groote 2008: 199

Fig. 367. Materiaal uit C. V-A-27.
1: grijs lokaal gedraaid kogelpot
2: grijs lokaal gedraaid kogelpot
3: lokaal grijs kogelpot
4: grijs lokaal gedraaid kogelpot
5: grijs gedraaid kogelpot
6: Terra Nigra fles
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7.8.3.2.2. Reconstructie van de vegetatie (W. Van Der Meer)
De ontginningskuil C. V-A-27 heeft 4 grote opvullingsfases gekend (supra), wat ook duidelijk tot 
uiting kwam in de analyse van de pollen en het macrobotanisch materiaal.697 De gegevens zijn 
ook volgens de verschillende fases beschreven. Bij deze sequentie is het mogelijk gebleken 
om een aaneengesloten natuurlijke opvulling van meer dan 1000 jaar te documenteren. 
Hiervoor zijn er vier pollenbakken in het profiel gedreven voor pollenonderzoek (Afb. 487, 
Fig. 364). Deze gegevens zijn verder aangevuld met de studie van drie bulkstalen voor 
macrorestenonderzoek.

697 Onderstaand hoofdstuk is overgenomen uit Van der Meer 2018: 14.-16 Voor een integraal overzicht van de gegevens en tabellen verwijzen we 
naar dit rapport.

Afb. 487. Coupe AB op C. V-A-27 met de onderzochte pollenbakken.
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7.8.3.2.2.1. Pollen
Er zijn vijf pollenstalen geanalyseerd uit evenveel lagen die op basis van veldwaarnemingen 
zijn onderscheiden. De pollenconcentratie in al deze stalen is hoog en het pollen is redelijk 
tot goed geconserveerd. Op basis van het pollenspectrum, met name op basis van de 
verhouding boompollen/niet-boompollen, kunnen de vijf lagen in vier fasen worden verdeeld, 
vergelijkbaar met de opdeling van pollensequenties in zogenaamde pollenassemblage-
zones bij onderzoek naar natuurlijke contexten.

Fase 1 (= laag V-A-27-AB-7, ca. 150-350) Deze fase kenmerkt zich door een boompollenpercentage 
van rond de 35%, een vrij goede vertegenwoordiging van cultuurgewassen, akkeronkruiden 
en ruderalen, en graslandtypen. Eik is het dominante boompollentype, op afstand gevolgd 
door els en hazelaar en daarna door beuk, berk en wilg. Belangrijke pollentypen zijn verder 
de lijsterbes-groep en hulst. Aanwezige boskruiden zijn hop en adelaarsvaren. Het pollen 
van cultuurgewassen is afkomstig van granen: het granen-type, gerst/tarwe-type, tarwe-
type en rogge. Het pollen van akkeronkruiden en ruderalen is grotendeels afkomstig van 
de ganzenvoetfamilie, meer indicatieve pollentypen zijn spurrie en hardbloem. Het meeste 
niet-boompollen is afkomstig van graslandtypen, voornamelijk van de grassenfamilie, maar 
belangrijke typen zijn ook smalle weegbree, scherpe boterbloem-type en veldzuring-type. Er 
zijn diverse pollentypen en microfossielen uit natte milieus aanwezig: eendenkroos, diverse 
oever- en moerasplanten en meerdere groenwieren. Er zijn enkele ascosporen aanwezig van 
een mestschimmel-type, alsook een microfossiel van de thecamoebe Amphitrema flavum. 
De aanwezigheid van deze laatste is opvallend, aangezien het een soort is van voedselarm 
hoogveen. Er zijn geen andere indicatoren voor de aanwezigheid van een dergelijk milieu 
aangetroffen in dit staal, hoewel in bovenliggende lagen enkele sporen van veenmos 
aanwezig zijn.

Fase 2 (= V-A-27-AB-5 en V-A-27-AB-6, ca. 200/250– 400) kenmerkt zich door een zeer 
hoog boompollenpercentage van rond de 85%, de afwezigheid van cultuurgewassen en de 
lage vertegenwoordiging van akkeronkruiden en ruderalen en graslandsoorten. Eik is ook 
in deze fase het dominante boompollentype, gevolgd door els, hazelaar, beuk, berk en es. 
Belangrijke pollentypen zijn verder de lijsterbes-groep, alsook klimop en pollen en sporen 
van andere boskruiden. Het niet-boompollen is voornamelijk afkomstig van graslandplanten, 
waaronder smalle weegbree, scherpe boterbloem-type en veldzuring-type. De variatie in 
graslandsoorten is iets groter ten opzichte van de voorgaande fase, en omvat ook typen van 
nat grasland, zoals spirea, ratelaar-type en grote wederik-type. Het aandeel pollentypen van 
voedselrijke natte vegetatie is duidelijk kleiner. In plaats daarvan zijn er typen aanwezig die 
wijzen op voedselarme natte vegetatie, zoals de wespenorchis-groep, veenbloembies en 
gagel. Er zijn geen microfossielen van mestschimmels aangetroffen.

Het pollenspectrum uit fase 3 (= V-A-27-AB-4, 250/400 – 660-870) lijkt sterk op dat uit de 
voorgaande. Wel zijn cultuurgewassen aanwezig in lage percentages. Het betreft pollen 
van het granen-type, het gerst/tarwe-type en van rogge. Verder is het aandeel van beuk 
veel hoger dan in de voorgaande fasen en is pollen van haagbeuk aanwezig. Er zijn minder 
aanwijzingen voor voedselarme natte vegetatie en het staal bevat pollen en microfossielen 
van waterorganismen.

Het pollenspectrum van fase 4 (= laag V-A-27-AB-3, ca. 875-1000) vertoont grote verschillen 
met dat van de vorige twee. Het aandeel boompollen is duidelijk lager en het aandeel 
pollen van graslandtypen is duidelijk hoger. Tevens zijn cultuurgewassen en akkeronkruiden 
en ruderalen goed vertegenwoordigd. Het boompollenpercentage is 26,2%, waarbij els 
het dominante boompollentype is, gevolgd door eik, beuk en hazelaar. Het pollen van 
cultuurgewassen is afkomstig van granen en bestaat uit het granen-type, gerst/tarwe-type en 
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rogge. Onder de akkeronkruiden en ruderalen bevinden zich het perzikkruid-type, spurrie, 
hardbloem en korenbloem. Het meeste niet-boompollen is afkomstig van graslandtypen, 
waaronder smalle weegbree, het veldzuring-type en het scherpe boterbloem-type. Het pollen 
en de microfossielen van natte vegetatie wijzen eerder op voedselrijk dan voedselarm milieu. 
Mestschimmels zijn niet aanwezig.

7.8.3.2.2.2. Macroresten
Uit C. V-A-27 zijn drie macrorestenstalen geanalyseerd uit drie vullagen die op basis van 
veldwaarnemingen zijn onderscheiden. Dit betreffen de onderste drie lagen uit de context. 
De stalen waren rijk aan macroresten, die goed zijn geconserveerd. De stalen laten zich op 
grond van hun macrorestenspectrum opdelen in twee fasen, overeenkomstig de fasering die 
is waargenomen op basis van het pollenonderzoek.

Het monster uit deze laag V-A-27-AB-7 (= fase 1) is zeer rijk aan macroresten die zich grotendeels 
laten indelen in een beperkt aantal standplaatscategorieën. De meeste macroresten zijn 
afkomstig van taxa uit bos(rand)vegetatie. Daarnaast zijn taxa uit lage, natte tot vochtige 
vegetatie goed vertegenwoordigd: planten van oevers en moerassen, planten van voedselrijk 
water en enkele planten uit grasland en storingsmilieus. Varkensgras is de enige soort die 
als antropogene indicator zou kunnen gelden. Er zijn geen cultuurgewassen aanwezig, maar 
sommige van de aanwezige wilde soorten hebben eetbare noten of vruchten, namelijk 
zoete kers, bosaardbei, hazelaar, braam, framboos, vlier en in mindere mate meidoorn, rode 
kornoelje, eik, roos en sleedoorn. Het monster bevat diverse resten van waterorganismen, 
zoals watervlooien, kokerjuffers en bloedzuigers. Opvallend zijn bovendien de galletjes van 
de plaatjesgalwesp, een galwesp die uitsluitend eitjes legt op eikenbladeren.

De stalen uit de lagen V-A-27-AB-5 en V-A-27-AB-6698 bevatten veel macroresten die bijna 
uitsluitend afkomstig zijn van taxa uit bos(rand)vegetatie. In deze stalen zijn geen macroresten 
van cultuurgewassen aanwezig, maar wel van wilde soorten met eetbare noten of vruchten, 
namelijk bosaardbei, hazelaar, braam, vlier en in mindere mate meidoorn, rode kornoelje, eik, 
beuk en roos. Ook in deze stalen zijn resten van diverse waterorganismen aanwezig, zoals 
watervlooien en kokerjuffers, en zijn galletjes van de plaatjesgalwesp aangetroffen.

7.8.3.2.2.3. Interpretatie
De sequentie uit extractiekuil C. V-A-27 bevat een pollenbestand dat voor een archeologisch 
spoor een lange periode omvat. Uit zowel het macroresten- als het pollenonderzoek blijkt 
dat de kuil waterhoudend is gebleven tot ten minste fase 3. De resten van kokerjuffers 
tonen aan dat de kuil permanent waterhoudend was tot en met ten minste fase 2. De vele 
resten van waterorganismen en het zeer lage aandeel eikapsels van regenwormen vormen 
aanwijzingen voor een trage opvulling van het spoor. Gedurende deze periode heeft de kuil 
pollen opgevangen van een vegetatie in ontwikkeling. 

Gedurende fase 1, in de laat-Romeinse periode, was het landschap rond de kuil agrarisch 
en halfopen tot open. Het pollenspectrum is vergelijkbaar met dat uit I-B-196-JI-9 uit de 
vroeg-Romeinse periode.699 Belangrijke verschillen zijn een hoger aandeel van eik en 
hogere percentages van cultuurgewassen, akkeronkruiden en ruderalen. Deze verschillen 
hebben allicht een verband met de andere ligging van het spoor, namelijk dichterbij hogere, 
drogere locaties die de standplaats vormen voor eiken en geschikt zijn voor akkerbouw. De 
lokale aanwezigheid van eik wordt bevestigd door het macrorestenonderzoek, waarbij vele 
resten van (zomer)eik zijn aangetroffen, alsook van andere soorten uit bos(rand)vegetatie. 
Nochtans zijn ook in dit staal geen resten van cultuurgewassen gevonden en ook nauwelijks 
van soorten die in verband kunnen worden gebracht met de cultuur van gewassen. Ook 

698 Beide lagen behoren tot fase 2
699 Zie 7.8.2.2.2.
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hier wijzen pollen- en macrorestenonderzoek eerder op een grazig landschap dan op een 
cultuurlandschap.

Fase 2 karakteriseert zich door een zeer hoge boompollensom, waardoor het aannemelijk is 
dat het landschap in deze fase sterk bebost was. Gezien de eerdere situatie in fase 1, moet 
er sprake zijn van bosregeneratie. Uit het macrorestenonderzoek blijkt dat zeker de directe 
omgeving rond de vindplaats bedekt was met bomen en struikgewas, waarbij pionierende 
boomsoorten als ratelpopulier en (ruwe) berk sterk vertegenwoordigd zijn. Eik lijkt eveneens 
sterk vertegenwoordigd. De aanwezigheid van veel taxa uit open plekken en/of bosranden 
betekent dat het bos op deze locatie niet geheel gesloten was. Diverse pollentypen 
geven aan dat er een beperkt areaal met nat tot vochtig grasland aanwezig was. Enkele 
pollentypen wijzen bovendien op een (beperkte) mate van exploitatie van dit grasland door 
beweiden of maaien. Meerdere pollentypen wijzen op een nat, zuur, voedselarm milieu. Dit 
zijn veenbloembies, de wespenorchis-groep en wilde gagel. Er zijn geen overeenkomstige 
macroresten aangetroffen. Rond de vindplaats zal er dus sprake zijn geweest van moerassig 
of venig gebied, een ven of natte heide, waar de soorten binnen deze pollentypen kunnen 
voorkomen.

In fase 3 is het landschap rond de vindplaats nog altijd bosrijk, maar pollen van cultuurgewassen 
duidt op een grotere mate van menselijke activiteit. Nabij de omgeving worden nu weer 
granen verbouwd. Binnen het bos lijkt beuk een groter aandeel te hebben gekregen ten 
opzichte van lichtminnende soorten zoals berk en hazelaar. Het geregenereerde bos lijkt 
zich te hebben ontwikkeld tot een ‘gerijpt’ secundair bos, waarbij pionierende soorten zijn 
vervangen door climaxsoorten. Dit is het klassieke beeld van een vegetatiesuccessie. Het 
geeft tevens aan dat er tussen fase 2 en 3 voldoende tijd ligt om dit proces te voltooien.

Tijdens de vierde en laatste fase is het landschap opnieuw open tot halfopen. Met name het 
aandeel boompollen van droge bossen is afgenomen. Het landschap in deze periode lijkt 
opnieuw agrarisch van karakter te zijn, waarbij niet alleen grasland, maar ook cultuurgrond 
het uiterlijk moeten hebben bepaald. Voor het eerst is rogge met meer dan een enkele 
stuifmeelkorrel vertegenwoordigd, wat waarschijnlijk het groeiend belang van dit graan 
in dit gebied illustreert. De aanwezigheid van korenbloem geeft aan dat deze laag zich in 
of na de vroege middeleeuwen heeft gevormd, aangezien in de Lage Landen de eerste 
betrouwbare archeobotanische vondsten van deze soort uit de middeleeuwen dateren uit 
de achtste/negende eeuw. De vondsten van de korenbloem worden steeds algemener vanaf 
dan, waardoor kan aangenomen worden dat het weldegelijk om een betrouwbare chrono-
indicator gaat. Belangrijk is wel dat dit enkel kan gelden als terminus post quem datering. 
Indien er nieuwe, oudere vondsten van de soort worden gedaan, schuift deze datering een 
stuk op.
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7.8.3.3. S. XI-A-190
7.8.3.3.1. Beschrijving en vondsten

Extractiekuil S. XI-A-190 ligt tegen de westelijke sleufwand van zone XI. Deze extractiekuil 
is met zijn lengte van ± 36 m en zijn breedte van 11 m, één van de grootste kuilen van de 
ontginningszone (Afb. 488, Fig. 344 & Fig. 346).

Afb. 488. S. XI-A-190 in grondvlak.

Fig. 368. Coupetekening van EF op S. XI-A-190 en C. XI-A-183.

Fig. 369. Coupetekening van coupe AB op S. XI-A-190 en C. XI-A-183.
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De structuur is samengesteld uit 3 contexten: C. XI-A-190 (einde opvulling), C. XI-A-191 (trage 
accumulatie) en C. XI-A-195 (extractiekuil). De kuil wordt over bijna de volledige lengte 
oversneden door gracht C. XI-A-183. Hierdoor is de exacte lengte van de extractiekuil slechts 
bij benadering gekend. 

In het zuiden wordt de structuur oversneden door greppel C. XI-A-196. Deze greppel loopt net 
langs de extractiekuil, en loopt niet verder richting het westen (Fig. 346). Waarschijnlijk heeft 
de greppel een directe link gehad met de kuil (Afb. 489). De greppel heeft een komvormige 
doorsnede en gaat tot 50 cm onder het afgegraven vlak. In de opvulling zijn verschillende 

Afb. 489. Coupe CD op greppel C. XI-A-196 (links) en S. XI-A-193 (rechts).

Fig. 368. Coupetekening van EF op S. XI-A-190 en C. XI-A-183.

Fig. 369. Coupetekening van coupe AB op S. XI-A-190 en C. XI-A-183.
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bandjes waar te nemen die zijn ingespoeld vanuit het zuiden. Doordat de greppel ook wordt 
oversneden door de recente gracht C. XI-A-183 kon het uiteinde niet onderzocht worden. Er 
zijn geen vondsten gedaan die de greppel kunnen dateren.

Op S. XI-A-190 zijn twee machinale coupes uitgezet. Uit de coupes bleek dat de kuil na het 
uitgraven voor een deel terug is gevuld met bodemmateriaal (Afb. 490, Afb. 491, Fig. 368, Fig. 
369). De kuil was op het diepste punt slechts voor 40 cm opnieuw opgevuld met geroerde 
moederbodem. Oorspronkelijk zal dit meer geweest zijn, maar ten gevolge van het inklinken 
blijft er slechts 40 cm over. Een deel van de kuil is pas in een latere fase opgevuld geraakt 
met organisch materiaal dat nadien is afgedekt met bodemmateriaal. 

Afb. 490. Coupe AB op S. XI-A-190.

Afb. 491. Coupe EF op S. XI-A-190 en C. XI-A-183.
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In de humeuze opvulling was een dik pakket bladeren en takken bewaard (Afb. 492). De trage 
opvulling is op het terrein in twee verschillende contexten apart gehouden worden: C. XI-A-191 
en C. XI-A-190. In deze kuil zat net als in C. V-A-27 meer dan 1000 jaar landschapsgeschiedenis 
vervat. Op basis van de pollen, de zaden en vruchten kon een landschapsreconstructie 
worden gemaakt voor de zone rond de kuil. In coupe EF is te zien dat de extractiekuil tot 1,4 
m onder het afgegraven vlak is uitgegraven (Afb. 491 & Fig. 368).

De doorsnede van C. XI-A-195 varieert van komvormig met onregelmatige wand en bodem 
in coupe AB tot een uitgraving met vrij vlakke bodem en steile wanden in coupe EF. In coupe 
EF is de westelijke wand van de kuil vrij recht en ook de bodem van het spoor is een stuk 
regelmatiger dan in de andere coupe.

Uit de bovenste opvullingslaag C. XI-A-190 komen er 21 scherven middeleeuws aardewerk. 
Van dit ensemble zijn er twee scherven gedraaid en twee scherven handgevormd. Zeventien 
scherven zijn niet verder te identificeren qua baksel. Er zijn twee scherven afkomstig van 
een kogelpot met drapperiedecor (Fig. 370: 2). Het voorkomen van deze versieringsvorm op 
kogelpot piekt tussen 1125-1225.700 Dit in combinatie met de aanwezigheid van een worstoor 
van een kan/kruik, dateert deze laag in de 12e-13de eeuw.701 Deze datering klopt ook met de 
stratigrafische positie van de laag.

700 De Groote 2008: 207
701 Datering door Dr. Koen De Groote (AOE).

Afb. 492. Detail van coupe EF met de organische opvulling van S. XI-A-190.
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De opvullingslaag C. XI-A-191 leverde enkele scherven uit het begin van de volle middeleeuwen 
op: vier scherven zijn als middeleeuws ‘lokaal grijs’ geïnterpreteerd. Twee scherven zijn 
middeleeuws handgevormd en afkomstig van een kogelpot (Fig. 370; type L1E). Dit randtype is 
in het onderzoek van De Groote slechts vier maal geattesteerd. De handgevormde scherven 
dateren in dit onderzoek tussen de 9de en de eerste helft van de 10de eeuw.702 

De scherven uit C. XI-A-191 komen uit de bovenste opvullingslaag van de humeuze 
accumulatielaag XI-A-191-EF-1, en vormen een goede aanvulling op de 14C-dateringen (tabel 
11). De sequentie neemt zijn aanvang in het begin van de 3de eeuw en loopt door tot het 
begin van de volle middeleeuwen. Het is opmerkelijk dat er uit deze kuil twee dateringen 
tussen 240 – 390 cal AD vallen, terwijl de andere extractiekuilen hun aanvang nemen in de 
loop van de 2de eeuw. De datering RICH-25569 kan iets ouder uitvallen, maar zit hoger in 
de sequentie.

TABEL 11: UITGEVOERDE DATERINGEN OP S. XI-A-190.

LAAG LABO NUMMER DATERING (BP) DATERING (AD) GEDATEERD MATERIAAL

XI-A-191-EF-1 RICH-25566 1191±27 BP 720 AD (2σ) 940 AD Houtskool, niet gedetermineerd

XI-A-191-EF-2 RICH-25569 1800±27 BP 130 AD (2σ) 330 AD Knop loofboom

XI-A-191-EF-2 RICH-25567 1724±28 BP 240 AD (2σ) 390 AD Jonge tak loofboom

XI-A-191-EF-2 RICH-22964 1726±28 BP 240 AD (2σ) 390 AD Jonge tak loofboom

De onderste laag C. XI-A-195, die bestaat uit ingeworpen bodemmateriaal, heeft geen 
vondsten opgeleverd die de uitgraving nauwer kunnen dateren.

702 De Groote 2008: 197

Fig. 370. Materiaal S. XI-A-190.
1 middeleeuws grijs handgevormd
2 middeleeuws grijs gedraaid met drapperieversiering
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7.8.3.3.2. Reconstructie van de vegetatie (W. Van Der Meer)
Uit deze kuil zijn vijf pollenstalen geanalyseerd.703 In combinatie met de sequenties uit C. 
V-A-27 en C. I-B-196-JI-9 levert dit belangrijke gegevens omtrent de landschapsevolutie op 
de site. In de analyse van de stalen kunnen dezelfde vier fasen onderscheiden worden als bij 
C. V-A-27 (Afb. 493).

 

703 

Afb. 493. Coupe CD op greppel C. XI-A-196 (links) en S. XI-A-193 (rechts).
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7.8.3.3.2.1. Pollen
Uit deze extractiekuil zijn vijf pollenstalen geanalyseerd uit twee organische lagen. De 
conservering van het pollen is goed en de concentratie is hoog tot zeer hoog. Dezelfde vier 
fasen als bij C. V-A-27 kunnen worden onderscheiden op basis van het pollenbeeld.

Fase 1 omvat de lagen XI-A-195-EF-1 en XI-A-191-EF-2 (basis) en kan opgedeeld worden in 2 
subfases (Fig. 368).

Fase 1a (= XI-A-195-EF-1, ca. 250 – 325 AD) heeft een boompollenpercentage van ca. 29%. 
Graspollen is dominant en er is relatief veel pollen aanwezig van overige graslandtypen, 
cultuurgewassen en akkeronkruiden en ruderalen aanwezig. Els is het dominante 
boompollentype. Het pollen van cultuurgewassen is afkomstig van granen: het gerst/tarwe-
type, tarwe-type en een enkele stuifmeelkorrel van rogge. Akkerboterbloem is een typisch 
akkeronkruid van wintergraanakkers en een kalk- en leemindicator, de soort wordt in de Lage 
Landen pas aangetroffen vanaf de Romeinse periode. Ruwweg de helft van het pollen is 
afkomstig van de grassenfamilie, enkele belangrijke graslandtypen zijn smalle weegbree, 
scherpe boterbloem-type, veldzuring-type, spirea en knoopkruid-type. Weegbree is vrij 
sterk vertegenwoordigd. Pollentypen en microfossielen uit nat milieu zijn ook in dit monster 
sterk vertegenwoordigd, waaronder fonteinkruid, paardenstaart, lisdodde, groenwieren en 
enkele andere non pollen palynomorfen. Er zijn verscheidene ascosporen aanwezig van 
mestschimmels.

In fase 1b (= XI-A-191-EF-2 (basis), ca. 250 -325 AD) is het boompollenpercentage hoger, ca. 
46%, waarbij eik met afstand het dominante boompollentype is. Opvallend is het vrij hoge 
aandeel pollen van wilg. Het aandeel pollen van cultuurgewassen (hennep, gerst/tarwe-
type) is lager dan in het onderste staal, maar akkeronkruiden en ruderalen zijn nog altijd 
relatief sterk vertegenwoordigd. Ook in dit monster is graspollen dominant en zijn overige 
graslandtypen sterk vertegenwoordigd, het betreft dezelfde pollentypen als in het onderste 
staal. Het aandeel pollentypen van vegetatie op natte bodem en van waterplanten is kleiner. 
Mestschimmels zijn ook in dit staal sterk vertegenwoordigd.

Het boompollenpercentage in fase 2 (= XI-A-191-EF-2 (midden), ca. 250-325) is zeer hoog, 
ca. 88%. Het meeste boompollen is afkomstig van els, terwijl ook eik, berk en hazelaar sterk 
vertegenwoordigd zijn. Wilg is sterk afgenomen. Het aandeel beuk neemt eveneens toe. 
Cultuurgewassen ontbreken en akkeronkruiden en ruderalen worden vertegenwoordigd door 
een enkele stuifmeelkorrel van de ganzenvoetfamilie. Het aandeel graspollen is zeer sterk 
teruggelopen, van ca. 42% naar ca. 4%. Ook andere graslandtypen zijn nauwelijks aanwezig, 
slechts nog enkele pollenkorrels van smalle weegbree-type, scherpe boterbloem-type en 
spirea. Een beperkt deel van het pollen is afkomstig van lage oever/of moerasvegetatie en 
waterplanten. Er zijn enkele ascosporen van mestschimmels aanwezig.

Ook in deze context zijn er veel overeenkomsten tussen het pollenspectrum van fase 2 en 
fase 3. Het boompollenpercentage van fase 3 (= XI-A-191-EF-2 (top),laat Romeinse periode – 
middeleeuwen) is zeer hoog (ca. 81%). Beuk is dominant, gevolgd door eik, els en hazelaar. 
Berk is sterk afgenomen. Het aandeel haagbeuk is laag, maar neemt toe. Opvallend ten 
opzichte van het vorige staal zijn de hoge percentages sporen van het niervaren-type en van 
veenmos. Er zijn geen indicatoren voor open water meer.

De vierde en laatste fase (= XI-A-191-EF-1, ca. 725-900 AD) in deze sequentie kenmerkt 
zich door een sterke daling van het boompollenpercentage (van ca. 81 naar ca. 51%) en de 
hernieuwde aanwezigheid van cultuurgewassen en akkeronkruiden en ruderalen. Els is het 
dominante type boompollen, het percentage is ongeveer gelijk gebleven. De pollentypen 
eik en beuk zijn sterk gereduceerd. Het pollen van cultuurgewassen betreft het granen-type, 
gerst/tarwe-type, rogge en vlas. Een groot deel van het niet-boompollen is afkomstig van de 
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grassenfamilie. Begrazingsindicatoren zoals smalle weegbree-type en veldzuring zijn relatief 
sterk vertegenwoordigd, maar er zijn geen ascosporen van mestschimmels aangetroffen. Het 
aandeel sporen van het niervaren-type en veenmos is sterk afgenomen en er zijn wederom 
enkele indicatoren voor open water.

7.8.3.3.2.2. Interpretatie
De sequentie uit extractiekuil C. XI-A-190 is vergelijkbaar met die van C. V-A-27, maar begint 
en eindigt mogelijk iets eerder. Ook hier omvat het pollenbestand een lange periode van 
ongeveer 7 à 8 eeuwen waarvan bovendien slechts weinig paleo-ecologische gegevens 
bekend zijn in Vlaanderen.

Pollen van waterplanten suggereert dat de kuil waterhoudend is gebleven tot fase 3. Pollen 
van lisdodde en sporen van equisetum suggereren een verlandingsproces in fases 1 en 2. 
Sporen van veenmos en het niervaren-type en de afwezigheid van indicatoren voor open 
water doen vermoeden dat het verlandingsproces vergevorderd is in fase 3. De hoge 
pollenconcentratie in deze fase betekent waarschijnlijk een verminderde accumulatie van 
organisch materiaal in deze fase en mogelijk is er sprake van een hiaat in accumulatie rond 
de bemonsteringsdiepte. In fase 4 zijn er minder verlandingsindicatoren en is er mogelijk 
weer sprake van open water.

De veranderingen in het pollenspectrum zijn te verklaren als een (half)open cultuurlandschap 
dat wordt verlaten, zodat het bos regenereert. Na een zekere periode blijkt het landschap 
wederom grotendeels ontgonnen te zijn.

Fase 1 valt in de Romeinse periode en begint gezien de lagere boompollensom in deze 
sequentie mogelijk eerder dan in die uit C.V-A-27. Echter, het materiaal in laag XI-A-195-EF-1 
bestaat uit opgespitte moederbodem en het pollenspectrum is daarom niet één op één 
te vergelijken met dat van een organische accumulatie zoals de bovenliggende lagen in 
deze context en laag V-A-27-AB-7 in V-A-27. Desondanks laat het pollen in deze laag zich 
interpreteren als een halfopen cultuurlandschap waarbinnen akkerbouw en veeteelt worden 
bedreven. De accumulatie van organisch materiaal vangt aan rond de 3e eeuw, binnen welke 
periode er nog altijd sprake is van veeteelt in de omgeving van de extractiekuil. Het signaal 
voor akkerbouw is in deze laag evenwel zwak. Er lijkt een toename van bebossing te zijn, maar 
de plotselinge pieken in pollen van eik en wilg betreffen waarschijnlijk lokale veranderingen. 
Wellicht is de directe omgeving van de extractiekuil verlaten. Pollen van hennep in het spoor 
wijst mogelijk op een (incidenteel) gebruik van de waterhoudende kuil om vezelgewassen te 
roten.

Fase 2 volgt binnen ca. 100 jaar op fase 1. Deze fase karakteriseert zich door een zeer hoge 
boompollensom en de afwezigheid voor indicatoren voor akkerbouw. Wel is er een zeer zwak 
signaal voor het gebruik van de omgeving als graasgrond (bosweide) in de vorm van enkele 
begrazingsindicatoren en mestschimmels. Het landschap is kennelijk grotendeels verlaten 
geraakt en het bos heeft zich geregenereerd. Dat het een jong bos betreft wordt aangeduid 
door de hoge percentages van lichtminnende pionierende boomsoorten zoals berk, hazelaar 
en in mindere mate eik. Ook de macroresten van populier, aangetroffen bij de selectie voor 
14C-datering, wijzen in deze richting.

In fase drie is het signaal voor menselijke aanwezigheid verdwenen. In plaats van pionierende 
boomsoorten is nu beuk dominant in het pollenspectrum. Dit beaamt de ontwikkeling richting 
een climaxbos zoals ook werd waargenomen in de sequentie van V-A-27. Opvallend is echter 
dat in deze sequentie geen aanwijzingen voor landbouw zijn aangetroffen in fase 3, zoals in 
V-A-27.

De vierde fase dateert in de vroege middeleeuwen. Het landschap is gedeeltelijk ontgonnen 
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en bestaat uit een halfopen cultuurlandschap. De ontginning lijkt zich geconcentreerd te 
hebben op de drogere delen van het landschap. Vooral het signaal voor akkerbouw is sterk. 
Er zijn begrazingsindicatoren aanwezig, maar geen mestschimmels aangetroffen. 

7.8.3.4. S. XI-A-168
Deze structuur is gelegen tussen ontginnerskuil C. XI-B-72-GH-1 en S. XI-A-161 (Fig. 344 en Fig. 
348). De structuur is samengesteld uit de volgende contexten: C. XI-A-168 (extractiekuil), C. 
XI-B-55-AB-1 (stabilisatielaag), C. XI-B-58 (opvullingslaag) en C. XI-B-77-GH-1 (opvullingslaag/
stabilisatielaag).

Het spoor meet ongeveer 23 m in lengte en heeft een breedte van 11 m. De extacte lengte 
kon niet bepaald worden omdat het spoor in het zuiden werd oversneden door de jongere 
uitgraving C. XI-A-169. De kuil bestaat uit drie komvormige uitgravingen, waarvan er één tot 
een diepte van 1,6 m diep is uitgegraven. De westelijke kant van de kuil (zijde dichts bij 
coupezijde A), gaat steil naar beneden, de oostelijke zijde is een stuk geleidelijker ingegraven. 
Deze manier van uitgraven lijkt sterk op de uitgraving bij C. XI-C-40. De opvulling van de 
kuil bestaat uit verschillende brokken geroerde moederbodem: lemige, kleiïge en zandige 
pakketten (Afb. 494).

De extractiekuil S. XI-A-168 wordt afgedekt door C. XI-B-57. Deze laag bestaat uit een 
opvulling met humusarm materiaal. Deze zandige vulling is waarschijnlijk het resultaat van 
één dichting op één moment. Dit bewijst ook laag C. XI-B-56, die onder C. XI-B-57 ligt. Deze 
vrij humusrijke laag bevat maar liefst 40-45% klei die maar half rijp is. Vermoedelijk is dit een 

Afb. 494. Coupe AB op C. XI-A-168.

Fig. 371. Coupetekening coupe GH op C. XI-A-168.
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waterrijke afzetting die plots gedempt werd waardoor het sediment nooit goed heeft kunnen 
uitdrogen. Dit betekent dat er behoorlijk veel sediment bovenop is gekomen waardoor deze 
laag voldoende begraven werd zodat het nooit in de zone van de bodem lag die in de zomer 
kon uitdrogen.704

Zo’n 11 m ten noorden van de coupe AB is een tweede coupe gezet: coupe GH. Deze coupe 
doorsnijdt naast S. XI-A-168 nog twee andere extractiekuilen: C. XI-B-72-GH-1 en C. XI-A-161.

Kuil S. XI-A-168 is in doorsnede 14 m breed en op het diepste punt tot 1,9 m onder het 
afgegraven vlak uitgegraven. In dit profiel is dezelfde opbouw te zien als in coupe AB: een 
diepe komvormige uitgraving die zowel aan de oostelijke als aan de westelijke kant minder 
diep is uitgegraven.

Onderaan het spoor (laag XI-B-72-GH-9) zit een grijze lemigere laag. Deze laag is waarschijnlijk 
het gevolg van een onderbreking in het dichten van de kuil. Daardoor kon er pioniersvegetatie 
beginnen groeien. Nadien is alles met verschillende pakketten geroerde bodemmateriaal 
gedicht (Afb. 495).

704 Mikkelsen 2014: 13

Fig. 371. Coupetekening coupe GH op C. XI-A-168.

Afb. 495. Detail van coupe GH op C. XI-A-168.
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Bovenop de kuil zijn er verschillende humeuze stabilisatiehorizonten gevormd (C. XI-B-55-
AB-1). Deze lagen hadden een goede organische bewaring waardoor ze geschikt waren voor 
paleo-ecologisch onderzoek (Afb. 496).

De accumulatielaag is opgesplitst in vier verschillende lagen. Uit de laag XI-B-55-AB-3 zijn 
er twee stalen geselectreerd voor een 14C-datering. De eerste datering valt in de midden-
Romeinse periode: 140-340 cal AD.705 De tweede datering uit deze laag gaf een vergelijkbare, 
maar iets jongere datering van 80-250 (Fig. 372).706 De gecombineerde datering voor deze 
laag ligt met 89,2% waarschijnlijkheid tussen 134 – 255 cal AD (Fig. 373).707

In de vulling van de ontginningskuil, C. XI-A-168, zaten 30 duidelijk Romeins handgevormde 
scherven en twee scherven die in de metaaltijden of in de Romeinse periode te plaatsen zijn. 
Het merendeel van de Romeinse handgevormde scherven (23 stuks) is afkomstig van een 
kom in ijzertijdtraditie (Fig. 374).

705 RICH-24298: 1773±25 BP: uitgevoerd op niet gedetermineerd organisch staal.
706 RICH-25568: 1833±27 BP: uitgevoerd op knop van quercus
707 Combine datering: 1801±19 BP: X2-test: df = 1 T = 2.7 (5% 3,8)

Afb. 496. Detail de organische laag bovenop S. XI-A-168.

Fig. 372. Multiplot van de uitgevoerde 14C-dateringen op XI-B-55-AB-3.
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Uit de contexten die de extractiekuil afdekken, C. XI-B-58 en C. XI-B-77-GH-1, zijn er drie 
middeleeuws lokaal grijze scherven en drie middeleeuws grijs gedraaide scherven 
gerecupereerd. 

7.8.3.2.2. Reconstructie van de vegetatie (W. Van Der Meer)
Uit de humeuze nazakken bovenop de extractiekuil S. XI-A-168 zijn vijf pollenstalen en één 
macrostaal geselecteerd voor onderzoek. De vijf pollenstalen waarop een waarderend 
onderzoek is uitgevoerd bleken allen geschikt te zijn voor een verdere analyse. Echter omdat 
het pollenbeeld zeer grote overeenkomsten vertoont met de stalen uit C. V-A-27 en S. XI-
A-190, is er in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed besloten om de stalen niet 
verder te analyseren.708

De analyse van het organisch materiaal en de pollen toont precies dezelfde 
opvullingsgeschiedenis dan bij S. V-A-27 en S. XI-A-190: de opvulling start in de Romeinse 
periode en loopt onafgebroken door tot in de volle middeleeuwen. In de volle middeleeuwen 
wordt de kuil afgedekt met een dikke laag humusarm materiaal die als doel had de zone 
droog te leggen. 

708 Van der Meer 2018: 11

Fig. 373. Singleplot van de gecombineerde dateringen van XI-B-55-AB-3.

Fig. 374. Romeinse kom in ijzertijdtraditie uit S. XI-A-168.
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7.8.4. Romeinse periode of middeleeuwen
7.8.4.1. Inleiding
7.8.4.1.1 Situering

In zone XI zijn talrijke grote kuilen ingegraven op een betrekkelijk kleine oppervlakte.709 Omdat 
het door gebrek aan dateerbaar materiaal niet mogelijk was om alle kuilen afzonderlijk te 
dateren, is er voor de datering van het kuilencomplex gekeken naar de sporen die wel een 
betrouwbare datering hebben opgeleverd. Er zijn verschillende aanwijzingen dat de plek 
zowel in de Romeinse periode (e.g. kuilen S. XI-A-190 en S. XI-A-168) als in de middeleeuwen 
(e.g. kuilen S. XI-A-71 en S. XI-A-175) is gebruikt om bodemmateriaal te delven. 

Voor het dateren van de sporen is gebruik gemaakt van radiokoolstofdatering op organische 
resten uit de trage opvulling van de kuilen, wat in combinatie met de analyse van de pollen, 
zaden en vruchten  resulteerde in een betrouwbare datering. De kuilen die zo’n accumulatie 
van organisch materiaal bevatten, dateren uit de Romeinse periode. De middeleeuwse 
kuilen (S. XI-A-71 en X. XI-A-175) zijn gedateerd door een combinatie van aardewerk en 
14C-dateringen op materiaal uit de paalsporen net naast de extractiekuilen. Het zijn dus niet de 
vullingen van de kuilen zelf, maar wel de geassocieerde sporen die gedateerd zijn. Dit levert 
een minder betrouwbare datering op dan de trage natuurlijke opvullingslagen in de andere 
kuilen. Echter doordat bij de beide extractiekuilen de paal van waaruit het staal is gedateerd 
net op hetzelfde punt staat ten opzichte van de kop van de kuil, lijkt het onomstotelijk dat 
de paalkuil op hetzelfde moment gegraven is geweest dan de extractiekuil. Hierdoor is de 
datering wel valabel genoeg om te kunnen dienen voor de ouderdomsbepaling van de beide 
structuren.

In de zuidoostelijke hoek van het terrein ligt een grote postmiddeleeuwse uitgraving (S. XI-A-
169) die nog te zien is op de Atlas der Buurtwegen. Dus vermoedelijk stamt deze uitgraving 
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Dit breed chronologisch spectrum illustreert de lange gebruiksduur van deze zone. Ondanks 
de beperkte dateringsmogelijkheden, zijn er verschillende aanwijzingen dat het gros van de 
extractiekuilen in de Romeinse periode gegraven is geweest. 

Eén van de belangrijkste argumenten voor deze aanname is de positie en oriëntatie van de 
kuilen. De meeste kuilen liggen dicht bij elkaar met een grotendeels zelfde oriëntatie (Fig. 
344). Dit doet vermoeden dat de gravers van de kuilen steeds de oudere exemplaren wisten 
liggen. Aangezien er binnen het complex van 17 parallelle kuilen er twee kuilen met een 
Romeinse datering liggen, is het waarschijnlijk dat de andere kuilen in deze lijn ook in de 
Romeins periode zijn gegraven. 

Daartegenover staat wel dat de kuilen die met zekerheid in de Romeinse periode710 dateren, 
steeds een humeuze nazak hebben, wat ontbreekt bij het grootste deel van de kuilen in 
zone XI. De korte onderlinge tussenafstand van de kuilen impliceert dat het ongewenst 
bodemmateriaal uit de ene kuil in de reeds uitgegraven voorganger werd gegooid. Op die 
manier werden de kuilen steeds vrij snel na uitgraven opnieuw opgevuld. Dit contrasteert 
sterk met de werkwijze waarbij de kuilen werden uitgegraven en achtergelaten waarna ze op 
een natuurlijke wijze werden opgevuld met organisch materiaal.

Het is in deze moeilijk in te schatten in hoeverre het ontbreken van een organische opvulling 
en/of het onmiddellijk vullen van de kuilen an sich kan gelden als daterend element. 

In verschillende extractiekuilen zijn in de volle middeleeuwen waterkuilen en afvalkuilen 
uitgegraven. Deze kunnen een terminus ante quem geven, maar kunnen geen uitsluitsel 

709 Zie 7.8.1.5
710 Niet alleen in zone XI, maar ook in zone V en zone I
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geven over het feit of de kuilen Romeins dan wel middeleeuws zijn. De sporen kunnen immers 
ook enkele tientallen jaren na het dichten van de extractiekuil zijn ingegraven in de vulling.

In onderstaand hoofdstuk worden de verschillende moeilijk te dateren extractiekuilen uit 
zone XI beschreven. Voor al deze kuilen geldt dat ze zeker ouder zijn dan de 1ste helft van de 
tiende eeuw, omdat het materiaal in de jongste fases van de humeuze nazakken consequent 
uit deze periode stamt. Dit materiaal is te linken aan de bewoning die rond de extractiezone 
was ingepland..711

7.8.4.1.2 Beschrijving van de afdekkende lagen
De volgende paragrafen gaan dieper in op de bodemopbouw en de datering van de lagen 
die de extractiekuilen afdekken. Het gaat om de lagen die de kuilen C. XI-C-40, S. XI-B-72-
GH-1, S. XI-A-168, S. XI-A-161, S. XI-C-11 en S. XI-C-5 afdekken (Fig. 344, 346, 347 & 348).

711 Zie hoofdstuk 7.5.2.4.

Afb. 497. Opname van de afdekkende laag C. XI-A-124 tijdens het proefsleuvenonderzoek.



795

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Om inzicht te krijgen in de complexiteit van de zone zijn verschillende grondplannen 
aangelegd (Fig. 346-348). Telkens wanneer een structuur duidelijk aflijnbaar was in het 
grondvlak, zijn er één of meerdere coupes uitgezet op de sporen. Indien er geen duidelijke 
aflijning kon worden gemaakt, is er verdiept naar een nieuw grondvlak.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is er afgegraven tot op het niveau waar tijdens de 
opgraving het 2de GPL (GPL B) afgegraven is. Hierdoor was de bodemopbouw in deze zone 
bij aanvang van de opgraving reeds ten dele gekend.712 De bodemopbouw bestaat uit een 
akkerlaag met eronder een dikke homogeen donkerbruine laag (C. XI-A-124) van zo’n 30-40 
cm dik (Afb. 497). Deze laag is tot stand gekomen door korte afstand colluviatie ten gevolge 
van het inspoelen van sedimenten van de randen van de ontgonnen zone.

Op grondplan A zijn verschillende contexten en kuilen afgelijnd. Naast twee extractiekuilen, 
S. XI-A-161 en S. XI-A-168 waren er op dit niveau vooral afdekkende lagen zichtbaar. Deze 
contexten, C. XI-A-124, C. XI-A-125, C. XI-A-134, C. XI-A-149, C. XI-A-159, C. XI-A-160, C. XI-
A-165, zijn ontstaan door een spontane opvulling/korte afstand colliviatie of door een 
intentionele antropogene opvulling. Laag C. XI-A-124 dekt het merendeel van deze zone af 
(Afb. 498 & 499).

Van alle opvullingslagen is C. XI-A-160 de jongste. Greppel C. XI-A-119 oversnijdt in het 
noorden C. XI-A-124, maar is ter hoogte van C. XI-A-160 niet meer zichtbaar op GPLA. Deze 
greppel is op het lager gelegen grondvlak, dus onder C. XI-A-160, wel zichtbaar. Dit toont aan 
dat de vorming van C. XI-A-124 is gebeurd vóór dat greppel C. X-A-119 is gegraven, en dat C. 
XI-A-160 is gevormd ná het uitgraven van C. XI-A-119. Laag C. XI-A-160 wordt zelf oversneden 
door gracht C. XI-A-106.

712 Zie hoofdstuk 7.8.1.5 voor een uitgebreide beschrijving van de bodemprofielen.

Afb. 498. Terreinopname van de kuilen bij afgraven. Zicht vanuit het oosten.
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In C. XI-A-160 zijn 23 stuks aardewerk, een metaalslak, een bronzen gesp en een ferro 
object teruggevonden. Van de 23 middeleeuwse scherven zijn er drie lokaal handgevormd 
en één handgevormd met donkere kern (Verhaeghe groep A). Zestien scherven konden 
geen verdere identificatie krijgen en zijn als ‘lokaal grijs’ beschreven. Ten slotte zijn nog 
twee scherven middeleeuws grijs gedraaid, en twee scherven middeleeuws rood gedraaid 
gevonden. Het merendeel van de scherven wijst op een datering aan het begin van de 
middeleeuwen (handgevormd, handgevormd met donkere kern), maar het gedraaide en rode 
aardewerk wijzen op een jongere datering. Rekening houdend met de vormingsgeschiedenis 
van de laag (colluviale laag) is het 
niet onlogisch dat er oudere en 
jongere vondsten in de vulling 
terecht zijn gekomen. De laag moet 
dus tussen de 10de eeuw (datering 
nederzettingssporen met een 
gelijkaardige materiaalsamenstelling) 
en het begin van de 16de eeuw tot 
stand zijn gekomen (datering C. XI-
A-106713). Het non-ferro materiaal 
bestaat uit een fragment van een gesp 
(inventarisnumer 11-RON-PW-2994). 
Het is het onderste fragment van 
een beugel. Dit fragment heeft 
geen specifieke diagnostische 
eigenschappen die kunnen helpen 
bij een datering (Afb. 500).

713 Zie 7.5.5.2

Afb. 499. Zicht op de afdekkende lagen vanuit het westen.

Afb. 500. Bronzen gesp uit C. XI-A-160 ©Dirk Wollaert.
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De meeste extractiekuilen zijn afgedekt door C. XI-A-124. Deze laag bevat 38 stuks 
aardewerk. De  meerderheid zijn middeleeuwse grijze scherven. De meeste daarvan (28 
stuks) konden niet nauwkeuriger dan ‘lokaal grijs’ worden beschreven. Van deze scherven 
zijn er drie scherven afkomstig van een kogelpot (Fig. 375: 1 & 3). Acht scherven zijn duidelijk 
gedraaid, één ervan is afkomstig van een pan (Fig. 375: 4), en één scherf is afkomstig van een 
kogelpot. Verder zijn één scherf Rijnlands roodbeschilderd aardewerk en een scherf rood 
lokaal gedraaid gevonden. Er zijn elementen die de datering in de (late) volle middeleeuwen 
plaatsen zoals het roodbeschilderd aardewerk en de kogelpot type L38 (Fig. 375: 2).714 Maar 
de scherven rood aardewerk en grijs lokaal gedraaid aardewerk plaatsen de datering eerder 
in de 12e-13de eeuw.715 Naast aardewerk zaten er in de laag acht metaalslakken en een 
ijzeren nagel.

De afdekkende lagen worden oversneden door twee greppels: C. XI-A-119 en C. XI-A-153 (Fig. 
346). Aan de noordelijke kant van deze zone liggen verschillende houtskoolrijke sporen: C. 
XI-A-144, C. XI-A-150, C. XI-A-152, C. XI-A-155.716

714 De Groote 2008: 199
715 Datering door Dr. Koen De Groote.
716 Zie 7.5.2.5.5.

Fig. 375. Materiaal uit C. XI-A-124.
1-3: lokaal grijs kogelpot
4: lokaal grijs gedraaid pan

Afb. 501. Greppel C. XI-A-119 in vlak.
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Greppel C. XI-A-119 heeft een NW-ZO tot NNW-ZZO-oriëntatie en loopt in het noorden van de 
zone in de sleufwand. In het zuiden is de greppel boven de extractiekuilen niet meer bewaard 
(Afb. 501).

Uit de verschillende coupes bleek dat de greppel ter hoogte van de vergraven zone dieper 
uitgegraven is geweest. In coupe AB is de greppel ongeveer 90 cm breed en 20 cm diep (Afb. 
502), daar waar deze enkele meter ten zuiden, in profiel TS, bijna 30 cm dieper is gegraven. 
Aangezien de helling zuidwaards afloopt, is de greppel waarschijnlijk gegraven om water af 
te voeren richting de voormalige extractiekuilen.

Greppel XI-A-119 leverde slechts twee stuks middeleeuws ‘lokaal grijs’ aardewerk op. 
Daardoor is een datering nauwkeuriger dan (volle) middeleeuwen niet mogelijk.

De andere greppel die op GPL A werd afgelijnd, is opgedeeld in vijf verschillende contexten: 
C. XI-A-153, C. XI-A-153-EF-1, C. XI-A-153-EF-2, C. XI-B-59 en C. XI-B-60. De greppel heeft, net 
als greppel C. XI-A-119, een NW-ZO tot NNW-ZZO-oriëntatie en loopt over een afstand van 34 
m parallel met de voornoemde. De greppels hebben een tussenafstand van ongeveer 11 m, 
gemeten van het midden van de greppels. In het noorden is de gracht 2,7 m breed en komen 
er smallere greppels in deze bredere gracht uit. In het zuiden (thv spoor C. XI-B-59) is de 
greppel nog ongeveer 1,2 m breed. Doordat de vulling van de gracht zeer gelijklopend is met 
deze van C. XI-A-124, is deze in profiel TS niet afzonderlijk afgelijnd geweest. Vermoedelijk 
diende ook deze gracht voor het afvoeren van water in de richting van de permanent natte 
zone boven de extractiekuilen.

Verspreid over de vijf contexten zijn er slechts drie scherven 
gerecupereerd. Een wandscherf in ‘lokaal grijs’ aardewerk, één 
scherf handgevormd met donkere kern (Verhaeghe groep A) 
en één randfragment van een kogelpot type L1717 in lokaal grijs 
aardewerk (Fig. 376). De aanwezigheid van het handgevormd 
met donkere kern wijst op een datering tussen het midden van 
de 9de en het midden van de 11de eeuw. 

717 De Groote 2008: 113

Afb. 502. Coupe AB op greppel C. XI-A-119.

Fig. 376. Materiaal uit C. XI-B-59.
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Na een volledige registratie op grondplan A is de zone waarin nog geen kuilaflijning zichtbaar 
was, verdiept was naar GPL B (Afb. 503 & 504, Fig. 347). Er is afhankelijk van de noodzaak 
tussen de 20 en 60 cm verdiept. Aan de noordzijde van de verdiepte zone is profiel TS gezet 
(Afb. 505).

Afb. 503. Noordelijke deel van grondplan B na afgraven.

Afb. 504. Zuidelijke deel van grondplan B na afgraven.
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In het profiel is te zien hoe C. XI-A-124 extractiekuil C. XI-C-11 afdekt (Fig. 377). Greppel C. XI-
A-119 snijdt zowel in kuil C. XI-C-11, als in laag C. XI-A-124 in (Fig. 377).

Op grondplan B werden de verschillende lagen en extractiekuilen duidelijk aflijnbaar (Fig. 
347 & Fig. 348). De verschillende lagen zijn stabilisatiehorizonten die zich bovenop de 
extractiekuilen hebben gevormd. Er is hierbij een opdeling gemaakt tussen de oudste, 
donkergrijs kleiïge, stabilisatiehorizonten (C. XI-A-159, C. XI-B-49, C. XI-B-50, C. XI-A-65, C. 
XI-B-70, C. XI-C-5), en de recentere bruin verweerde lagen (C. XI-B-57, C. XI-B-58). Deze 
lagen zijn het resultaat van een langzame opvulling van de ingeklinkte kuilen. Sommige van 
deze lagen (e.g. XI-B-55-AB-2/3 (onderdeel C. XI-B-50)) waren vrij humeus van opvulling. 
Omdat het onderscheid tussen de verschillende lagen bijna niet waar te nemen was, is het 
merendeel van grijze stabilisatiehorizonten tot context C. XI-B-50 gerekend. 

In C. XI-B-58 zijn er drie scherven middeleeuws grijs gedraaid aardewerk en een fragment 
van een Romeinse dolium gevonden. 

C. XI-B-50 is de grootste stabilisatiehorizont die zich over meerdere kuilen heen heeft 
gevormd. Deze laag bevatte 22 scherven middeleeuws aardewerk. Het leeuwendeel van 
deze scherven is handgevormd (17 stuks). Zeven scherven zijn afkomstig van een kogelpot 
met eenvoudige rand met afgeplatte top op een uitstaande hals: type L3 (Fig. 378).718 Van vijf 
scherven kon niet meer afgeleid worden of ze handgevormd, dan wel gedraaid zijn. Uit deze 

718 De Groote 2008: 114

Afb. 505. Positionering profiel TS op GPL B.

Fig. 377. Profieltekening TS met aanduiding van de verschillende contexten.
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laag konden nog twee stukken verbrand en één stuk onverbrand bot ingezameld worden. De 
datering van deze laag ligt tussen de 9de en het begin van de 11de eeuw. Het kogelpot type 
L3 kan nog wel later voorkomen, maar het handgevormd aardewerk wijst op een vroegere 
datering.

Het materiaal uit de stabilisatielagen moet over de verschillende contexten heen bekeken 
worden. Generaliserend gesteld hebben de nazakken zich gevormd tussen de 10de en de 
13de eeuw. Het overgrote deel van het materiaal dateert uit de 10de eeuw en correspondeert 
met het materiaal uit de nederzettingszone errond. Het jongste materiaal is afkomstig uit de 
bovenste stabilisatiehorizonten.

7.8.4.2. S. XI-A-68
Structuur S. XI-A-68 is samengesteld uit volgende contexten: C. XI-A-68 (stabilisatielaag), C. 
XI-A-69 (stabilisatielaag) en C. XI-A-70 (extractiekuil) (Fig. 344, Fig. 346). Dit spoor is reeds 
tijdens het vooronderzoek blootgelegd. Door z’n vorm en uitzicht werd toen gedacht dat dit 
een waterput was (Afb. 506).

Om deze kuil in ideale omstandigheden op te graven is er ringbemaling geplaatst. Tijdens het 
couperen bleek algauw dat het spoor geen waterput, maar een extractiekuil was. De lagen 
C. XI-A-68 en C. XI-A-69 zijn stabilisatielagen van de kuil. De jongste context, C. XI-A-68 is 
bruingrijs gevlekt met veel roest en reductievlekken. De donkergrijze humeuze/kleiige laag, C. 
XI-A-69, is tot stand gekomen door trage korte afstand colluviatie en begroeiing in een eerder 
natte context. Deze lagen dekken extractiekuil C. XI-A-70 af. Deze kuil heeft waarschijnlijk 
slechts kortstondig opengelegen. Coupe AB toont dat deze kuil in doorsnede zo’n 5 m breed 
is en een onregelmatige bodem heeft (Afb. 507). De noordelijke begrenzing van het spoor 
was niet zichtbaar, daar het spoor in de noordelijke sleufwand liep. Het is mogelijk, en zelfs 
waarschijnlijk dat deze kuil in se deel uitmaakt van C. XI-A-29. Zowel in coupe EF (op spoor 
XI-A-46) als in de CD-coupe op XI-A-70 is te zien dat beide sporen naar elkaar toelopen. 
Doordat het spoor op dit punt oversneden wordt door de brede perceelsgracht C. XI-A-5, kon 
dit niet geverifieerd worden.

Fig. 377. Profieltekening TS met aanduiding van de verschillende contexten.

Fig. 378. Handgevormde kogelpotten uit C. XI-B-50.
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De extractiekuil C. XI-A-70 gaat maximaal tot zo’n 1,5 m onder het afgegraven vlak. De 
vulling van de extractiekuil bestaat uit grote blokken geroerde moederbodem. De opvulling 
wordt doorsneden door talrijke inspoelingsbandjes. Ook onderaan de kuil zijn er vele 
inspoelingsbanden waar te nemen. Dit zou er kunnen op wijzen dat de delvers van deze 
extractiekuil zijn verrast door het slechte weer, wat het vrij onregelmatige profiel zou verklaren. 

Uit context C. XI-A-68 zijn drie metaalslakken en zeven middeleeuwse scherven gerecupereerd. 
Daarbij zijn zes wandscherven: drie in ‘lokaal grijs’ aardewerk en drie handgevormde 
scherven. Een randfragment van een kogelpot (Fig. 379) kan door zijn typologie tussen 800 
en 1025 gedateerd worden (type L3719).

719 De Groote 2008 114

Afb. 506. C. XI-A-68, XI-A-69 & C XI-A-70 op grondvlak A.

Afb. 507. Coupe AB op kuil S. XI-A-68.
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De context C. XI-A-69 heeft 24 scherven 
opgeleverd. Daarvan zijn er 21 scherven als 
‘lokaal grijs’ aardewerk gedetermineerd. Eén 
rand was afkomstig van een kogelpot (Fig. 
379: 3). Daarnaast zaten er drie scherven 
handgevormd aardewerk in de vulling. Eén 
wandscherf liet geen verdere determinatie 
toe. Twee scherven zijn afkomstig van een rand 
van een kogelpot in handgevormd aardewerk 
met donkere kern type V1720 (Verhaeghe groep 
A) (Fig. 379: 2). Deze randfragmenten duiden 
op een datering tussen 900-1050 AD.

De extractiekuil C. XI-A-70 heeft geen bruikbaar dateerbaar materiaal opgeleverd. Aan de kuil 
zijn een stuk steengoed en een stukje middeleeuws grijs gedraaid aardewerk toegeschreven. 
Echter doordat het materiaal van de afdekkende lagen homogeen is, kunnen de scherven 
uit C. XI-A-70 als intrusief worden beschouwd. De kuil dateert dus tenminste van voor het 
midden van de 11de eeuw (= einddatum datering handgevormd met donkere kern).

Het feit dat er in de onderste stabilisatielagen middeleeuwse scherven zijn aangetroffen en 
het feit dat de kuil in het verlengde ligt van C. XI-A-29 en S. XI-A-71, doen veronderstellen dat 
de kuil in de middeleeuwen te situeren is.

7.8.4.3. C. XI-A-86
Context C. XI-A-86 is samengesteld uit de sporen XI-A-86, XI-A-87, XI-A-88 (Fig. 344, Fig. 
346). Tijdens het terreinonderzoek was het niet duidelijk of dit een antropogeen, dan wel 
een natuurlijk spoor was. De textuur van de context verschilde in sterke mate van de andere 
kuilen: het was een harde heterogeen groen/blauw/gele kleiige leem met roestbanden (Afb. 
508).

720 De Groote 2008: 329

Fig. 379. Aardewerk uit C. XI-A-68 en C. XI-A-69.
1 lokaal grijs aardewerk type L3 (C. XI-A-68)
2 kogelpot in handgevormd met donkere kern 
(‘Verhaeghe groep A’) (C. XI-A-69)
3 kogelpot in lokaal grijs aardewerk (C. XI-A-69)

Afb. 508. C. XI-A-86 in grondvlak.
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Het spoor is een zeer onregelmatige driehoek van 17 m x 12 m x 14 m en ligt onmiddellijk 
ten zuiden van S. XI-A-71 en S. XI-A-68, en net ten noorden van C. XI-C-11. Omdat er tijdens 
het onderzoek voorrang is gegeven aan de duidelijk antropogene sporen, is dit spoor niet 
verder onderzocht met dwarscoupes. Het grote verschil in vulling, lay-out en positie wijst er 
op dat het waarschijnlijk om een natuurlijk spoor gaat. Er zijn geen vondsten gedaan die het 
natuurlijke of antropogene karakter van het spoor kunnen bevestigen of ontkennen.

7.8.4.4. C. XI-A-156
Context XI-A-156 is een rond spoor met een diameter van ongeveer 10 m (Fig. 344, Fig. 346). 
Het spoor ligt zo’n 20 m ten oosten van C. XI-A-86, en net ten noorden van C. XI-C-11. De 
vulling van het spoor bestaat uit lichtgrijze/groenige zware leem wat sterk verschilt met de 
opvulling van de duidelijk antropogene sporen (Afb. 509).

Het spoor wordt oversneden door gebouw S. XI-A-135, waaruit blijkt dat het spoor minstens 
ouder moet zijn dan de volle middeleeuwen. Er zijn geen coupes gezet op het spoor, waardoor 
het niet met zekerheid vast te stellen is of het een natuurlijk spoor betreft of niet. Het spoor 
wijkt door z’n vorm sterk af van de andere extractiekuilen: er is immers geen enkel andere 
ronde ontginningskuil aangetroffen. Het spoor heeft geen humeuze stabilisatielaag of nazak, 
wat bij de andere kuilen wel steeds het geval was.

7.8.4.5. C. XI-A-96
Extractiekuil C. XI-A-96 is gelegen tegen de westelijke sleufwand en de afsluiting die zone 
XI in twee delen verdeeld (Fig. 344, Fig. 346). Hierdoor is de kuil niet in zijn volle omvang vrij 
gelegd kunnen worden. In het noorden wordt de kuil oversneden door gracht C. XI-A-74. 
Deze gracht heeft geen vondsten opgeleverd, maar op basis van de vulling is deze in de late 
of postmiddeleeuwen te dateren. De kuil wordt aan de westkant oversneden door C. XI-A-
98, maar aangezien deze hoek permanent onder water stond tijdens het terreinwerk, kon de 
relatie tussen de beide sporen niet verder onderzocht worden. De ontginningskuil C. XI-A-96 
is minstens 17,6 m lang en tenminste 8,5 m breed (Afb. 510). 

Afb. 509. C. XI-A-156 in grondvlak. De kuil ligt op de achtergrond, net na het gebouw.
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De permanente hoge waterstand in deze hoek van het terrein maakte het onmogelijk om het 
spoor te couperen. Er is machinaal een profiel gezet aan de westelijke kant van het spoor (waar 
het spoor wordt oversneden door C. XI-A-98). Deze coupe is echter ook quasi onmiddellijk 
volgelopen met water waardoor deze slechts oppervlakkig kon worden bestudeerd (Afb. 511).

Dit profiel toont bovenaan een sterk heterogeen pakket leem dat bovenop een donkergrijze 
humeuze band is afgezet. Onder deze donkergrijze band zit een gespikkelde bruin/grijze 
laag met onderaan een homogene grijs/blauwe band. Deze pakketten horen bij extractiekuil 
C. XI-A-98. De laag onder deze pakketten, een groen/grijze zandleem met onderaan meer 
roestvlakken zijn onderdeel van C. XI-A-96.

Doordat de ontginningskuil slechts partieel is bloot gelegd, is de W-O oriëntatie onder 
voorbehoud.

Afb. 510. C. XI-A-96 in vlak. Zicht vanuit het westen.
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7.8.4.6. S. XI-A-97
Ontginningskuil S. XI-A-97 ligt aan de westelijke kant van zone XI en bestaat uit de contexten 
C. XI-A-97 (opvullingslaag) en C. XI-A-98 (extractiekuil). De kuil kon niet in zijn volle omvang 
vrij gelegd worden. In vlak was reeds duidelijk dat de kuil in het noorden C. XI-A-96 oversnijdt.  
S. XI-A-97 is ook recenter dan C. XI-A-95 in het zuiden. Door de positie aan de sleufwand is 
ook de relatie met kuil C. XI-A-61 niet duidelijk. Mogelijk gaat het om hetzelfde spoor dat onder 
de afbakeningen verder liep. S. XI-A-97 meet minstens 13,5 m x 8,7 m. De dwarscoupe op het 
spoor toont aan dat het spoor minstens 1,6 m onder het afgegraven vlak was uitgegraven. De 
onderkant van de uitgraving is door de hoge grondwaterstand niet bereikt (Afb. 512).

Afb. 511. Profiel ZY.
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Het spoor heeft een vrij heterogene opvulling die vooral bestaat uit grote brokken 
moederbodem.  In de vulling van de kuil zijn geen vondsten gedaan die kunnen helpen bij de 
datering van het spoor. De vulling van de kuil doet vermoeden dat het waarschijnlijk niet om 
een Romeinse kuil gaat. De donker grijze vulling wijst eerder op een middeleeuwse of zelfs 
latere datering. 

7.8.4.7. S. XI-A-95 en C. XI-A-189-EF-1
Structuur S. XI-A-95 en C. XI-A-189-EF-1 zijn beide als extractiekuil geïnterpreteerd. 
Structuur XI-A-95 is samengesteld uit de contexten C. XI-A-95 (extractiekuil) en C. XI-A-103 
(stabilisatielaag) (Fig. 344, Fig. 346). De extractiekuilen S. XI-A-95 en C. XI-A-189-EF-1 liggen 
in elkaars verlengde, maar omdat de kuilen op het punt waar ze elkaar oversnijden op hun 
beurt worden oversneden door een laatmiddeleeuwse gracht, is de relatie tussen de kuilen 
niet duidelijk. Het is mogelijk dat de kuilen in feite deel uitmaakten van hetzelfde grote spoor. 
De NNW-ZZO-oriëntatie en de opgetelde lengte (ongeveer 27 m) correspondeert alleszins 
met de afmetingen en oriëntatie van de kuilen ten oosten (e.g. S. XI-A-94, C. XI-A-182, C. XI-B-
44 etc.). Hierbij komt wel dat C. XI-A-95 een wat ongewone uitloper heeft aan de noordelijke 
zijde (Afb. 513). Vanaf de kop van de kuil loopt het spoor nog zo’n 14 m in oostelijke richting. 
Deze uitloper had een grijzige vulling.

S. XI-A-95 wordt in het westen oversneden door kuil C. XI-A-98 (Fig. 346). De extractiekuil C. 
XI-A-189-EF-1 is ouder dan extractiekuil C. XI-A-182. In coupe EF is te zien dat C. XI-A-182 is 
ingegraven  in de vulling van C. XI-A-189-EF-1 (Fig. 368).

Context C. XI-A-95 wordt afgedekt door C. XI-A-103. Dit spoor is de laatste restant van een nazak 
die zich gevormd heeft na het dichten van de kuil. In de vulling van de stabilisatiehorizont C. 
XI-A-103 zaten er drie middeleeuwse ‘lokaal grijze’ scherven. Deze laten geen nauwkeurigere 
datering toe dan de volle middeleeuwen. 

Uit de vulling van C. XI-A-95 zijn 31 scherven gerecupereerd. Deze behoren allemaal tot de 
Romeinse periode. Er zijn 20 wandscherven in oxiderend gebakken kruikwaar gevonden en 
11 scherven in ijzertijdtraditie handgevormd aardewerk. Dit zou er kunnen op wijzen dat de 
kuil in de Romeinse periode te dateren is.

Extractiekuil C. XI-A-189-EF-1 heeft geen vondsten opgeleverd. 

Afb. 512. C. XI-A-98 coupe AB.
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7.8.4.8. C. XI-A-182
Ontginnerskuil C. XI-A-182 ligt met z’n NNO-ZZW oriëntatie parallel aan verschillende andere 
extractiekuilen in de zone (Fig. 344, Fig. 346). De ontginnerskuil is ongeveer 25 m lang en 5,5 
m breed. De kuil ligt tussen de extractiekuilen C. XI-A-189-E-1 en S. XI-A-94. De relaties tussen 
de verschillende extractiekuilen waren niet altijd duidelijk. Waarschijnlijk is C. XI-A-182 jonger 
dan S. XI-A-189-EF-1 (Fig. 368 & Afb.  514). In coupe bleek de kuil S. XI-A-94 net niet te raken, 
waardoor er geen relatie vast te stellen was tussen de beide contexten.

Afb. 513. S. XI-A-95 in vlak.

Afb. 514. Detail van C. XI-A-182 in coupe EF.
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De ontginnerskuil C. XI-A-182 had een heterogene samenstelling die bestond uit brokken 
geroerd bodemmateriaal. De kuil ging tot ongeveer 1,4 m onder het afgegraven vlak. Uit 
de vulling van extractiekuil C. XI-A-182 komen vier geëffend grofwandige scherven uit de 
metaaltijden.

In het zuiden van de kuil C. XI-A-182 ligt spoor C. XI-A-181. Dit donkergrijs houtskoolrijk spoor is 
bijna perfect rond in grondvlak met een diameter van 1,7 m en ging tot maximaal 20 cm onder 
het afgegraven vlak (Afb. 515). De onregelmatige onderkant is waarschijnlijk gevormd door 
de spadesteken bij het uitgraven van de kuil. In deze kuil zijn twee handgevormde scherven 
gevonden die aan het begin van de volle middeleeuwen te dateren zijn. De positie van dit 
spoor is opmerkelijk aangezien alle andere middeleeuwse kuilen aan de noordoostelijke kant 
van zone XI gelegen zijn.

De superpositie van de kuil wijst er op dat C. XI-A-182 zeker ouder moet zijn dan het begin 
van de volle middeleeuwen. Het is echter niet zeker dat dit dan ook bewijst dat de kuil in de 
Romeinse periode is gegraven. Het is immers niet in te schatten hoeveel tijd er tussen het 
vullen van de extractiekuil C. XI-A-182 en het uitgraven van kuil C. XI-A-181 heeft gezeten.

7.8.4.9. S. XI-A-94
De extractiekuil S.XI-A-94 is samengesteld uit twee contexten: C. XI-A-94 (extractiekuil) en 
C. XI-A-179 (opvullingslaag) (Fig. 344, Fig. 346). De kuil ligt met z’n NNW-ZZO-oriëntatie in de 
lijn van verschillende extractiekuilen, maar is in doorsnede en grondplan enigszins atypisch.

De kuil heeft een onregelmatig grondplan en bestaat eigenlijk uit twee delen. Het zuidelijke 
deel is een ovale kuil van zo’n 13 m lang met een breedte van ongeveer 5,5 m. Aan de 
noordoostelijke hoek van de kuil is er nog een annex van ongeveer 10 m gegraven. Op die 
manier wringt de kuil zich tussen S. XI-A-95 en S. XI-B-44.

De AB-coupe op het zuidelijke uiteinde van de kuil toont dat de kuil zeer geleidelijk afhelt 
(Afb. 516).

Afb. 515. Coupe AB op C. XI-A-181
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De vulling van de kuil is zeer heterogeen en bestaat uit brokken zand en klei. In de AB-coupe 
is een dikke inspoelingsband te zien die vanuit het zuiden in de kuil loopt. C. XI-A-94 wordt 
afgedekt door C. XI-A-179. Deze bruine, heterogene, zandige vulling is ontstaan nadat de kuil 
reeds was gedicht. Deze laag ligt op de plek waar de uitgraving het diepst was, en waar dus 
de kuil na het dichten het meest is ingeklonken. De kuil is ongeveer tot 1 m diep onder het 
afgegraven vlak uitgegraven. Dit is een stuk minder diep dan de omliggende extractiekuilen. 
De doorsnede van de kuil is komvormig met een vrij vlakke bodem. In het profiel van de kuil 
zijn veel lichtblauwgrijze inspoelingsbanden te zien die afwisselend kleiig en zandig zijn. 
De onderste band (XI-A-180-CD-3) toont hevige regenval op korte tijd, waarbij er een sterke 
inspoeling van bodemmateriaal is gebeurd vanuit het oosten (Afb. 517). Mogelijk zijn de 
gravers tijdens hun zoektocht naar het geschikte bodemmateriaal verrast door slecht weer, 
waardoor ze de graafactiviteiten in deze kuil hebben moeten staken. Nadien hebben ze de 
kuil terug gedicht. 

Uit de vulling van C. XI-A-94 zijn twee scherven lokaal grijs aardewerk gerecupereerd. Eén 
scherf is afkomstig van een kogelpot en is gevonden tijdens het couperen van de kuil. Dit kan 
een aanwijzing zijn dat de kuil in de volle middeleeuwen te dateren is.

Afb. 516. Coupe AB op het uiteinde van C. XI-A-94.

Afb. 517. Coupe CD op extractiekuil S. XI-A-94.
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7.8.4.10. C. XI-A-178
Context C. XI-A-178 is relatief beperkt in omvang (lengte van ± 13 m, breedte van 3,3 m), en 
is een stuk minder diep uitgegraven in vergelijking met de omliggende kuilen (Fig. 344, Fig. 
346).

In het vlak was het spoor door de licht grijze, zandige vulling scherp afgelijnd ten opzichte 
van de groene klei van de moederbodem (Afb. 518).

De twee coupes AB en CD tonen dat het spoor slechts 60 cm onder het afgegraven vlak 
was uitgegraven (Afb. 519).721 De kuil heeft een zwak komvormige doorsnede en loopt vrij 
geleidelijk af naar beneden. De vulling bestaat uit een zeer heterogene vulling van vermengd 
moedermateriaal met bovenin verschillende inspoelingsbanden. 

In de vulling van de kuil zijn geen vondsten aangetroffen.

721 Door de terreingesteldheid was het alleen mogelijk de zuidelijke kant van het spoor te couperen.

Afb. 518. Zuidelijke deel van C. XI-A-178 en S. XI-A-94.

Afb. 519. Coupe AB op extractiekuil C. XI-A-178.
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7.8.4.11. S. XI-B-44
De volgende ontginnerskuilen liggen vlak naast elkaar en hebben allemaal dezelfde fysieke 
eigenschappen: S. XI-B-44, S. XI-B-46-CD-1, S. XI-B-46-EF-1, S. XI-B-46-GH-1 en C. XI-A-202-
AB-1 (Fig. 344, 346-347). Deze laatste wijkt qua vorm en oriëntatie sterk af van de voornoemde, 
maar ligt wel zeer dicht in het verlengde van S. XI-B-44. 

Het is zeer waarschijnlijk dat deze kuilen tijdens dezelfde ontginningsbeweging zijn gegraven. 
De  korte onderlinge tussenafstand wijst erop dat de mensen die de kuilen uitgroeven 
de andere wisten liggen. De kuilen liggen zo kort op elkaar omdat het niet-geschikte 
bodemmateriaal van de ene kuil gebruikt is om de naastgelegen, eerder gegraven kuil te 
vullen. Door de kuilen vlak naast elkaar te positioneren kon men de uitgeschepte grond 
onmiddellijk overdraaien zonder grote afstanden te moeten overbruggen. 

De meeste kuilen zijn doormiddel van een lengtecoupe bestudeerd. Eén context (S. XI-B-
46-CD-1) is met behulp van een ringbemaling in detail bestudeerd door bodemkundige Jari 
Mikkelsen.722 De andere lengtecoupes zijn door de terreingesteldheid steeds in afzonderlijke 
segmenten van enkele meter gecoupeerd. 

Tijdens het afgraven zijn op het eerste grondplan geen afzonderlijke kuilen herkend. Alle 
kuilen werden oversneden door de gracht C. XI-A-106723, die van west naar oost de kuilen op 
hun diepste punt doorsnijdt (Afb. 520).

Op GPL A zijn verschillende afzonderlijk afgelijnde en genummerde sporen samengenomen 
onder context C. XI-A-93. Deze laag is een ophogingslaag die intentioneel op de 
stabilisatiehorizont is geworpen die zich heeft gevormd na het opvullen van de kuilen. Deze 
ophogingslaag bestaat uit heterogene groengrijze pakketten zand, zandleem of klei. Verder 

722 Zie 7.8.4.5.
723 Zie 7.5.5.2.

Afb. 520. Grondplan B met op voorgrond S. XI-B-46-GH-1 en C. XI-B-46-CD-1. S. XI-B-44 ligt achteraan op de foto.
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zitten er in deze laag zowel middeleeuwse als metaaltijdscherven die de interpretatie van 
verzette grond en het heterogene karakter van de laag ondersteunen. Waarschijnlijk diende 
deze laag om de zone droger te krijgen zodat ze geschikt werd voor landbouwdoeleinden 
(Afb. 521).

Bij het dieper afgraven werden de middeleeuwse opvullingslagen zichtbaar onder deze 
ophogingslagen. Tussen C. XI-A-93 en de stabilisatiehorizonten ligt context C. XI-A-89. Deze 
laag dekt meerdere stabilisatiehorizonten af, maar het is niet duidelijk of deze laag nu zelf 
ingespoeld is, dan wel opgeworpen is. Het meest waarschijnlijk is dat deze laag tot stand is 
gekomen door korte afstand colluviatie van de omliggende, iets hoger gelegen gronden724. 
Context C. XI-A-93 is dus later tot stand gekomen dan de stabilisatiehorizonten bovenop de 
kuilen. Waarschijnlijk is deze laag ontstaan nadat de gronden errond in cultuur zijn genomen. 
Hierdoor was er minder begroeiing om de bodem bijeen te houden (vooral dan in de winter), 
waardoor de kans op wegspoelend sediment een stuk toenam. De laag moet ook ouder zijn 
dan de laatste uitgraving en opvulling van C. XI-A-106, aangezien deze gracht reeds zichtbaar 
was op grondplan A.

In de opvullingslaag C. XI-A-93 zijn er 31 scherven ingezameld. Van de 13 middeleeuwse 
scherven zijn er zeven handgevormd, één duidelijk gedraaid en vijf niet nader te 
determineren. Er zijn ook drie Romeins gedraaide, gereduceerd gebakken scherven 
ingezameld. De 15 overige scherven waren zo fel verweerd dat het meer mogelijk was om de 
oppervlaktebehandeling of datering te achterhalen.

Onder laag C. XI-A-93 is nog een opvullingslaag onderscheiden: C. XI-A-89. Deze laag heeft 
waarschijnlijk eenzelfde vormingsgeschiedenis gehad als laag C. XI-A-93. De laag situeert 
zich  boven de drie westelijke kuilen van de cluster: S. XI-B-46-CD-1, S. XI-B-46-EF-1 en S. 
XI-B-46-GH-1. Uit deze laag zijn er negen scherven aardewerk gerecupereerd. Eén scherf 

724 Zie 7.8.1.

Afb. 521. Terreinopname op grondplan A. Gracht C. XI-A-106 doorsnijdt de laag C. XI-A-93.
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is gedraaid oxiderend gebakken kruikwaar. Deze kan slechts 
algemeen in de Romeinse periode worden geplaatst. Daarnaast 
zijn er nog zeven middeleeuwse en een niet nader te determineren 
scherf ingezameld. Bij de middeleeuwse scherven is niet meer uit 
te maken of deze gedraaid, dan wel handgevormd zijn. De rand is 
afkomstig van een kogelpot die in de loop van de 10de eeuw te 
plaatsten is.725 Deze rand sluit aan bij de bewoning die zich in die 
periode rond de kuil heeft opgehouden (Fig. 380)

De humusrijke grijze stabilisatiehorizonten onder C. XI-A-89 en C. XI-A-93 hebben per 
extractiekuil een afzonderlijk contextnummer gekregen, en zijn vervolgens toegewezen aan 
de respectievelijke structuur waarboven ze gelegen zijn. Echter moeten deze stabilisatie-
horizonten eigenlijk als een gelijktijdig fenomeen worden gezien over de verschillende 
structuren heen (Afb. 522).

Dwars doorheen de opgevulde ontginningskuilen is een V-gevormde gracht gegraven. De 
gracht is vandaag volledig gedempt, enerzijds met materiaal afgezet wanneer de gracht 
diende als gracht (C. XI-B-31-CD-2), anderzijds tijdens de intentionele opvulling waarbij de 
gracht in één beweging werd gedempt (C. XI-A-106). Binnen het materiaal afgezet tijdens de 
grachtperiode kan een onderscheid gemaakt worden tussen de bodem van de gracht plus 
de onderkant van de grachtflanken, en de bovenkant van de flanken plus de oevers van de 
gracht. De diepere afzettingen hebben een muisgrijze kleur, de hogere sedimenten zijn eerder 
grijsbruin. De gracht werd in dit geval gegraven op het laagste punt van de depressie.726 

Structuur S. XI-B-44 is de meest westelijke kuil van de cluster. De structuur is samengesteld 
uit volgende contexten: C. XI-B-44 (extractiekuil), C. XI-A-107 (opvullingslaag/stabilisatielaag), 

725 Determinatie en datering door Dr. Koen De Groote (AOE).
726 Mikkelsen 2014: 12, zie ook hoofdstuk 7.5.5.2.

Fig. 380. Materiaal uit C. XI-
A-89: rand van kogelpot in 
middeleeuws lokaal grijs.

Afb. 522. Zicht op de kuilen op GPL B vanuit het westen, de stabilisatielagen boven de verschillende kuilen zijn 
duidelijk zichtbaar, net als gracht C. XI-A-106.
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C. X-A-108 (opvullingslaag/stabilisatielaag). Met z’n 26 m is het de langste kuil van de vier. 
Op het breedste punt meet de kuil 6,2 m. Omdat de relatie met andere sporen in het begin 
van het onderzoek niet duidelijk was, is er beslist om op elke oversnijding met een ander 
spoor een coupe te zetten. Zo is het spoor in vier coupes terug te vinden. De lengtecoupe 
AB verschaft het meeste inzicht in de opbouw en de vullingsgeschiedenis van het spoor (Afb. 
523 & 524).

In de AB-coupe is te zien hoe de kuil tot maximaal 2,2 m diep onder het afgegraven vlak (GPL 
B) insnijdt in de bodem. Het spoor gaat in verschillende treden met een lichte helling naar 
beneden. De bodem was waarschijnlijk in oorsprong vrij vlak, maar is in de natte condities door 
de aanleggers van de kuil vertrappeld. De vulling van C. XI-B-44 bestond uit grote brokken 
verzet bodemmateriaal. In de vulling zaten zowel zandige, zandlemige als kleiige pakketten. 
Deze vertegenwoordigen de gehele bodemsequentie waardoor de kuil snijdt. Waarschijnlijk 
is de kuil in meerdere keren gedicht. Er is immers een duidelijk verschil in textuur waar te 

Afb. 523. C. XI-B-44 coupe AB. In deze coupe is de humeuze opvullingslaag die wordt doorsneden door gracht C. 
XI-A-106 goed zichtbaar.

Afb. 524. C. XI-B-44 coupe AB. De kuil heeft een lensvormige insnijding in de bodem.
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nemen in de verschillende pakketten. Verschillende van deze pakketten worden gescheiden 
door inspoelingsbanden die ontstaan zijn door één of meerdere hevige regenbuien. 

In het grondvlak leken deze verschillende kuilen op elkaar aan te sluiten omdat het niet altijd 
duidelijk was of de pakketten tot de ophogingspakketten dan wel tot de opvullingspakketten 
van de kuil behoorden. De coupe EF toonde dat de kuilen elkaar niet oversneden, maar dat 
ze een  tussenafstand van zo’n 50 cm hadden ten opzichte van elkaar (Afb. 525 & Fig. 381).727 
Op de andere kuilen zijn geen zulke dwarscoupes geregistreerd omdat tijdens het verdiepen 
van de lengtecoupes, duidelijk werd dat eenzelfde patroon is gevolgd.

727 Deze tussenafstand is indicatief aangezien de insnijdingen niet tot op het toenmalige loopvlak kon worden gevolgd. Er wordt in deze 
veronderstelling uitgegaan dat de eerste meter loodrecht naar beneden is gegraven.

Afb. 525. Coupe EF op C. XI-B-44 en C. XI-B-46-EF-1.

Fig. 381. Tekening van coupe EF op C. XI-B-44 en C. XI-B-46-EF-1.
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Aan het zuidelijke uiteinde van het spoor is coupe GH gezet om de relatie tussen C. XI-B-44 
en C. XI-A-175 te bestuderen. Zowel in coupe als in grondvlak blijkt ontginnerskuil S. XI-A-175 
jonger te zijn dan C. XI-B-44 (Afb. 526).

De sterk gelijke vulling van de beide extractiekuilen bemoeilijkt de interpretatie van de 
profielen,  maar er zijn wel verschillende inspoelingsbanden van S. XI-B-44 die doorsneden 
worden door C. XI-A-175. Wat wel opvalt is dat de inplanting van C. XI-A-175 zeker rekening 
heeft gehouden met de NNW-ZZO georiënteerde exemplaren (Afb. 527). 

Fig. 381. Tekening van coupe EF op C. XI-B-44 en C. XI-B-46-EF-1.

Afb. 526. Coupe GH op S. XI-B-44 & S. XI-A-175.
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De coupe EF is gezet in de zuidoostelijke hoek van C. XI-B-44 en spoor XI-A-202. In het 
grondvlak was een scherpe aflijning te zien tussen de grijs heterogene vulling van de 
extractiekuilen en de donkergroene klei van de natuurlijke bodem. Omdat het onregelmatige 
patroon in tegenspraak is met de vrij gestructureerde en gestandaardiseerde lay-out van het 
merendeel van de kuilen, is een coupe gezet op de plaats waar vermoed werd dat er twee 
sporen samenkwamen. In coupe EF viel spoor XI-A-202 uiteen in twee contexten: C. XI-B-44 
en XI-A-202-AB-1. Deze kuilen hadden geen oversnijding, en lagen ongeveer 70cm uit elkaar. 
In de coupe was duidelijk te zien dat C. XI-B-44 diep insnijdt in de natuurlijke bodem. C. XI-A-
202-AB-1 is slechts oppervlakkig uitgegraven (Afb. 528). 

Afb. 527. Grondplan A met S. XI-B-44 (links), C. XI-A-202-AB-1 (achtergrond) en S. XI-A-175 (rechts).

Afb. 528. S. XI-B-44 & C. XI-A-202 in coupe EF. In de coupe is duidelijk te zien dat het om twee verschillende 
sporen gaat die dicht bij elkaar zijn ingepland.

De kuilen liggen dicht bij elkaar en contrasteren duidelijk met de groenbruine klei. De opvullingslaag C. XI-1-177, ligt 
helemaal aan de zuidelijke kant van S. XI-B-44.
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Structuur S. XI-B-44 wordt afgedekt door een donkergrijze stabilisatiehorizont. Bij deze 
structuur valt de stabilisatiehorizont uiteen in twee contexten: C. XI-A-107 en C. XI-A-108. 
Context C. XI-A-107 is heterogeen donkergrijzig bruin met veel roestvlekken, daar waar C. 
XI-A-108 homogeen donkergrijs lemig/kleiig is. 

In het zuiden van S. XI-B-44 is kuil C. XI-A-177 ingegraven. De aflijning in het grondvlak tussen 
deze kuil en de ontginnersstructuur is vrij scherp, en ook in coupe is het verschil tussen beide 
sporen duidelijk. C. XI-A-177 heeft een onregelmatige hoefijzervorm van 2 m x 1,4 m. Kuil C. 
XI-A-177 heeft een onregelmatige bodem met spitsporen en  heeft vrij steile randen (Afb. 
529). De kuil sterke gelijkenissen met C. XI-A-181.

Het materiaal uit C. XI-A-177 bestaat uit 21 scherven 
middeleeuws aardewerk. Er zijn acht middeleeuws 
handgevormde scherven, waarvan één afkomstig van 
kogelpot (Fig. 382: 1) en 13 scherven middeleeuws lokaal 
grijs, waarvan één afkomstig van een kogelpot (Fig. 382: 
2). Deze randen dateren aan het begin van de volle 
middeleeuwen, in de loop van de 10de- 11de eeuw.

In de vulling van context C. XI-B-44 zijn zeven 
middeleeuwse handgevormde scherven teruggevonden. 
Hoewel het enkel wandscherven betreft, wijzen deze 
op een datering aan het begin van de volle middeleeuwen. De kuil is afgedekt door de 
stabilisatiehorizonten C. XI-A-107 en C. XI-A-108. De bovenste stabilisatiehorizont C. XI-A-
107 bevatte naast vier scherven ‘lokaal grijs’ aardewerk ook één rood gedraaide scherf. 
Stabilisatiehorizont C. XI-A-108 bevatte een mogelijk Karolingisch handgevormde scherf, 
twee stuks ‘lokaal grijs’ aardewerk, vijf middeleeuws  gereduceerd gebakken scherven en 
vier sterk geërodeerde scherven, waarvan een nadere identificatie niet mogelijk is.

1. middeleeuws grijs lokaal gedraaid 
kogelpot
2. middeleeuws handgevormd kogelpot

Afb. 529. Detail van coupe GH. Aan de onderkant van kuil C. XI-A-177 zijn spitsporen te zien.

Fig. 382. Materiaal uit C. XI-A-177.
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7.8.4.12. C. XI-A-202-AB-1
Context C. XI-A-202-AB-1 ligt tussen de zuidoostelijke hoek van S. XI-B-44 en de noordelijke 
zijde van S. XI-A-175 (Afb. 530, Fig. 344, Fig. 346). 

Het spoor heeft een vrij ongewone vorm voor een extractiekuil. In tegenstelling tot de ovale 
tot langwerpige vorm van de andere extractiekuilen, heeft deze kuil een scherpe, hoekige 
afbakening van ongeveer 5 m x 10 m. De zuidoostelijke hoek is zeer scherp met bijna rechte 
hoeken. Uit de coupes die op het spoor zijn uitgezet bleek dat dit spoor veel minder diep is 
uitgegraven dan de andere extractiekuilen. Aan de westkant van het spoor, in coupe CD, is 
een scherpe insnijding te zien die overgaat in een vrij vlakke bodem (Afb. 531).

Afb. 530. C. XI-A-202-AB-1 ligt op de achtergrond. De scherpe, hoekige aflijning van het spoor raakt net niet aan S. 
XI-A-175.

Afb. 531. Coupe CD op extractiekuil C. XI-A-202-AB-1.
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In de coupe CD is te zien dat de vulling reeds van beneden door talrijke inspoelingsbanden 
wordt doorsneden. Mogelijk is men tijdens de aanleg van deze kuil verrast door slecht weer 
(cf. XI-A-70). Dit zou alleszins kunnen verklaren waarom de kuil slechts ondiep is uitgegraven 
(max 0,8 m onder het afgegraven vlak) in vergelijking met de omliggende kuilen. Het dichten 
van de kuil is minstens in twee verschillende fazen gebeurd. Na de eerste inspoeling is 
men gestart met het opvullen van de kuil. Een fase van intense neerslag heeft deze werken 
onderbroken. Hierna is de kuil in één beweging verder dicht gedicht met heterogene 
pakketten geroerde moederbodem. De kuil heeft geen vondsten opgeleverd.

7.8.4.13. S. XI-B-46-EF-1
Ontginnerskuil S. XI-B-46-EF-1 is samengesteld uit drie contexten: C. XI-B-46-EF-1 (extractiekuil), 
C. XI-B-36 (opvullingslaag/stabilisatielaag) en C. XI-B-37 (opvullingslaag/stabilisatielaag) (Fig. 
344, Fig. 346). De kuil ligt tussen de kuilen S. XI-B-44 en S. XI-B-46-CD-1, meet ongeveer 18 m 
in lengte en is op het maximum 5,8 m breed. 

De opbouw van S. XI-B-46-EF-1 is geheel identiek aan de vulling en opbouw van S. XI-B-44. 
De vulling van de kuil bestaat uit geroerde moederbodem die in verschillende pakketten in 
de kuil is geworpen. Daarboven hebben zich trage stabilisatielagen gevormd: C. XI-B-36 en 
C. XI-B-37. Deze lagen zijn vervolgens afgedekt door C. XI-A-93, waarna alles doorsneden 
werd door de gracht C.XI-A-106.

Helemaal aan de noordelijke kant van deze kuil ligt spoor C. XI-A-91.728 Dit brandrestengraf 
wordt op basis van zijn grafinboedel in de Romeinse periode geplaatst. Op grondvlak A leek 
dit graf bovenop de kuil te liggen (Afb. 532), maar deze oversnijding was zeer onduidelijk. 
Ook in coupe is het niet mogelijk om 100% zekerheid te verschaffen over de relatie tussen 
deze sporen. In coupe IK, die gezet is nadat het graf reeds gecoupeerd en leeggehaald was, 
is te zien hoe kuil C. XI-B-46-EF-1 tot net tegen het graf is gegraven (Afb. 533). Waarschijnlijk 
zal het graf niet op de kuil zijn ingegraven, maar er net langs.

728 Zie 7.4.3.3.3.

Afb. 532. Crematiegraf C. XI-A-91 en extractiekuil C. XI-B-46-EF-1 in grondvlak.
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In de extractiekuil zijn geen vondsten aangetroffen die een datering kunnen geven. In de 
oudste stabilisatielaag (C. XI-B-37) zijn drie scherven middeleeuws aardewerk gevonden. 
Twee scherven zijn van het bakseltype handgevormd met donkere kern (‘Verhaege groep A’). 
Dit bakseltype dateert tussen de 10de en de 11de eeuw.729 Uit de stabilisatielaag C. XI-B-36 
zijn geen vondsten gerecupereerd.

7.8.4.14. S. XI-B-46-CD-1
Extractiekuil S. XI-B-46-CD-1 is gelegen tussen de kuilen S. XI-B-46-EF-1 en S. XI-B-46-GH-1 
en is samengesteld uit de volgende contexten: C. XI-B-46-CD-1 (extractiekuil), C. XI-B-39 
(opvullingslaag/stabilisatielaag) en C. XI-B-40 (opvullingslaag/stabilisatielaag) (Fig. 344, Fig. 
346). De kuil is 22 m lang, en maximaal 6 m breed. De bodemvorming boven dit spoor 
is beschreven in profiel XW en tabel 9.730 Voor een optimale studie is rond deze kuil een 
ringbemaling geplaatst. De coupe is in bijzijn van bodemkundige Jari Mikkelsen gemaakt en 
bestudeerd (Afb. 534 & Fig. 383).731

729 De Groote 2008: 331
730 Cf. 7.8.1.5.
731 De volgende paragraaf is overgenomen van het rapport na het terreinbezoek: Mikkelsen 2014: 11

Afb. 533. Coupe IK met links het negatief van crematiegraf C. XI-A-91 en rechts S. XI-B-46-EF-1.

Fig. 383. Coupetekening van coupe CD op S. XI-B-46-CD-1.
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De hieronder geformuleerde beschrijving is exemplarisch voor de omliggende kuilen. De 
kuil is tot ongeveer 1,8 m onder het afgegraven vlak afgegraven. De coupe toont dat de kuil 
aan de noordzijde geleidelijk naar beneden gaat, om over te gaan in een vlakke bodem. 
Onderaan de kuil is er een lichtbeige horizont die nog in situ is. Deze horizont bevat 25-30% 
klei en 10-20% zand. Waarschijnlijk is deze horizont redelijk vergelijkbaar met het ontgonnen 
materiaal. Bovenop de licht beige horizont is er een grijze laag die een vergelijkbare textuur 
kent. 

Aan de noordelijke kant is de kuil minder diep uitgegraven. In plaats van de verwachte kleilaag 
was er immers een lens van glauconietrijk materiaal aanwezig. Deze inclusie werd niet 
ontgonnen, waarschijnlijk omwille van de heterogeniteit van de textuur en de aanwezigheid 
van glauconiet. Het kleimineraal glauconiet verweert immers snel aan de oppervlakte waardoor 
veel roest (ijzeroxides)  gevormd wordt. De kuil is gedempt met heterogeen bodemmateriaal 
dat bestaat uit zowel kluiten van kleirijker als zandrijker materiaal. Waarschijnlijk werd de kuil 
gevuld met het bovenste bodemmateriaal dat niet gewenst was van een naburig geleden 

kuil.

Afb. 534. Coupe CD op S. XI-B-46-CD-1.

Fig. 383. Coupetekening van coupe CD op S. XI-B-46-CD-1.
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De kuil is in meerdere keren gevuld. De lagen zijn van elkaar te onderscheiden door een 
inspoelingslaag die van de noordkant is ingespoeld. Deze dikke banden van verspoeld 
bodemmateriaal zijn het resultaat van één of meerdere felle regenbuien. Boven deze 
heterogene opvullingslagen is er een grijze horizont die maar 8-10% klei bevat en minder dan 
10% zand. Het gaat dus om bijna zuiver siltig materiaal. Dit wijst op een sterke inspoeling van 
de omliggende velden. Het vullen van de kuil kan enkele dagen, weken of zelfs maanden in 
beslag genomen hebben. Indien het vullen van de kuil enkele maanden heeft geduurd, dan 
is dat eerder in de wintermaanden gebeurd. Anders zou er snel pioniersvegetatie groeien 
aan de kale oppervlakte en zou het sediment stelselmatig stabiliseren. De onderste dunne 
laag is eerder siltig van textuur. De bovenste is zwaar kleiig en dus afgezet tijdens rustiger 
regenweer dan de onderste. De humusrijke stabilisatiehorizont (C. XI-B-40) bovenop het 
opvullingspakket bevat 15-18% klei.

Extractiekuil C. XI-B-46-CD-1 heeft slechts één scherf opgeleverd. Deze scherf zuid-Gallische 
Terra Sigillata is de bodem van een beker (Drag. 27) (Fig. 384: 1). Deze scherf is in opvallend 
goede staat en vertoont zeer weinig erosiesporen. 

De afdekkende stabilisatiehorizont XI-B-
39 bevat één scherf in handgevormd met 
donkere kern (Verhaeghe groep A) en vier 
middeleeuws handgevormde scherven. Een 
van de scherven past aan context C. XI-B-43, 
wat hun gelijktijdigheid aantoont. Context XI-
B-40 bevat vijf stuks van een handgevormde 
kogelpot (Fig. 384: 2; type L1E). Dit type is 
kenmerkend voor de 9de en begin van de 
10de eeuw.732

7.8.4.15. S. XI-B-46-GH-1
Structuur XI-B-46-GH-1 is samengesteld uit volgende contexten: C. XI-B-46-GH-1 (extractiekuil), 
C. XI-B-42 (opvullingslaag/stabilisatielaag), C. XI-B-43 (opvullingslaag/stabilisatielaag). Deze 
kuil meet 21 m in lengte, en is op het breedste punt 5,8 m breed (Afb. 520).

De kuil is in de coupe GH gecoupeerd tot een diepte van ongeveer 1,3 m onder het afgegraven 
vlak. De kuil was op dit punt nog niet volledig doorsneden door de coupe, echter liet de hoge 
grondwatertafel geen verder onderzoek toe (Afb. 535).

732 De Groote 2008: 197

1. Terra Sigilata type Dragendorff 27
2. kogelpot in handgevormd lokaal grijs

Fig. 384. Materiaal uit S. XI-B-46-CD-1.

Afb. 535. Coupe GH op S. XI-B-46-GH-1.
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C. XI-B-46-GH-1 heeft een lange komvormige doorsnede met een geleidelijke insnijding. 
De vulling van de kuil bestaat uit verschillende pakketten geroerde moederbodem die op 
verschillende momenten in de kuil geworpen zijn. Aan de onderkant van deze kuil is een 
dikke bleekgrijze inspoelingsband te zien. Deze opvulling correspondeert sterk met de 
opvulling van S. XI-B-44, S. XI-B-46-EF-1 en S. XI-B-46-CD-1.

De extractiekuil C. XI-B-46-GH-1 wordt afgedekt door contexten C. XI-B-42 (heterogeen 
bruingrijs met bruinoranje vlekken en roest vlekken) en C. XI-B-43 (homogeen donker grijs 
klei). Bovenop deze stabilisatiehorizonten ligt C. XI-A-90. Deze laag verschilde in grondvlak 
duidelijk van C. XI-A-93, maar is waarschijnlijk ook het resultaat van ophoging/inspoeling 
bovenop de stabilisatiehorizonten. Al deze lagen zijn vervolgens oversneden door gracht C. 
XI-A-106.

Extractiekuil XI-B-46-GH-1 bevatte geen dateerbare archeologica. De context wordt afgedekt 
door de lagen C. XI-A-90, C. XI-B-42, C. XI-B-43. De jongste laag, C XI-A-90, bevatte drie 
‘lokaal grijze’ scherven, die geen nauwkeurigere datering dan de volle middeleeuwen 
toelaat. C. XI-B-42 leverde, afgezien van een niet nader te identificeren stuk bouwmateriaal, 
geen vondsten op. Context XI-B-43 bevatte negen scherven middeleeuws aardewerk: zes 
scherven in ‘lokaal grijs’ aardewerk, één scherf handgevormd (die past aan een scherf uit C. 
XI-B-39 van S. XI-B-46-CD-1), één niet nader te identificeren stuk en één fragment van een 
kogelpot in ‘lokaal grijs’ aardewerk. 

7.8.4.16. C. XI-A-204-EF-3, C. XI-B-72-GH-1, S. XI-A-164.
Net ten oosten van S. XI-B-46-GH-1 liggen drie contexten: C. XI-A-204-EF-3, C. XI-A-164 en 
C. XI-B-72-GH-1 die waarschijnlijk allemaal deel uitmaakten van één grote kuil (Fig. 344, Fig. 
346).733 De aanwezigheid van gracht C. XI-A-106 die de sporen oversnijdt, bemoeilijkt de 
interpretatie van de sporen. Omdat het door de aanwezigheid van deze gracht niet mogelijk 
is om volledig uitsluitsel te geven of de kuilen al dan niet tot hetzelfde spoor behoren, is 
ervoor geopteerd om ze in afzonderlijke contexten onder te brengen.

In de zuidwestelijke hoek van de cluster ligt C. XI-A-204-EF-3. Om na te gaan of dit spoor 
op zichzelf stond, dan wel deel uitmaakte van een grotere kuil, zijn verschillende coupes 
uitgezet op het spoor en de aanpalende uitgravingen. Coupe EF is gezet op C. XI-A-204-
EF-3 en kuil S. XI-A-164. Deze coupe toont aan dat de twee contexten waarschijnlijk deel 
uitmaakten van dezelfde kuil: er is immers geen duidelijk oversnijding waar te nemen tussen 
de beide kuilen (Afb. 536).

De AB-coupe tussen C. XI-A-204-EF-3 en C. XI-C-40 wees uit dat deze twee uitgravingen 
geen deel uitmaken van dezelfde kuil. C. XI-C-40 is duidelijk een aparte uitgraving.

C. XI-A-204-EF-3 en C. XI-A-164 zijn waarschijnlijk wel deel van hetzelfde spoor, en uit de 
coupe CD tussen C. XI-A-164 en C. XI-B-72-GH-1 blijkt dat ook deze sporen waarschijnlijk tot 
dezelfde kuil horen. Gracht C. XI-A-106 heeft op deze plaats bijna geheel de vulling van de 
ontginningskuil weggegraven (Fig. 385).

733 Omdat de stabilisatielagen/opvullingslagen boven deze kuilen niet per aparte kuil konden onderscheiden worden, zijn de extractiekuilen niet 
allemaal tot structuurniveau verheven. Verschillende stabilisatielagen hebben zich ook over meerdere extractiekuilen gevormd, waardoor het niet 
mogelijk is om ze op te splitsen per individuele kuil.
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Afb. 536. Coupe EF op C. XI-A-204-EF-3 en C. XI-A-164.

Afb. 537. Coupe GH op C. XI-B-72-GH-1.

In coupe lijken de beide sporen bovenaan de uitgravingen op elkaar aan te sluiten, zonder dat er een duidelijke 
oversnijding waar te nemen is.

Fig. 385. Coupe CD op spoor C. XI-A-164.
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Deze contexten, C. XI-A-164 en C. XI-B-72-GH-1 vertonen weinig gelijkenissen met de eerder 
beschreven extractiekuilen. In coupe GH blijkt dat C. XI-B-72-GH-1 zo’n 10 m breed is, maar de 
kuil gaat wel slechts maximaal 70 cm diep onder het afgegraven vlak (Afb. 537 & 371).

De bodem van de kuil is zeer onregelmatig met een vulling die bestaat uit een heterogeen 
pakket met verschillende types bodemmateriaal, gaande van klei tot zand. In coupe GH is te 
zien dat de vulling in natte omstandigheden geroerd is geweest. Deze zijn waarschijnlijk allen 
door menselijke activiteit in deze natte omgeving door elkaar geraakt (Afb. 538).

Waarom de kuil slechts zo ondiep is uitgegraven in vergelijking met de omliggende sporen 
is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk was het gegeerde bodemmateriaal hier minder 
geschikt, waardoor er op deze plaats niet dieper gegraven is.

Ontginningskuil C. XI-B-72-GH-1 wordt afgedekt door de stabilisatiehorizont XI-B-50. Deze 
stabilisatiehorizont bestaat uit een onderste donkergrijs tot zwart humeus kleiig pakket, met 
daarboven een lichter grijze lemige laag. Deze laag, C. XI-B-50 ligt ook op C. XI-A-164 en C. XI-
A-168. In deze laag zijn tal van verschillende lagen die de verschillende extractiekuilen in deze 
zone afdekken, ondergebracht. Omdat deze context over verschillende ontginningskuilen 

Fig. 385. Coupe CD op spoor C. XI-A-164.

Afb. 538. Detail van kuil C. XI-B-72-GH-1 in coupe GH.
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heen loopt, is ervoor geopteerd om deze laag niet te verheffen op structuurniveau. 

Extractiekuil C. XI-B-72-
GH-1 bevatte twee scherven 
middeleeuws ‘lokaal grijs’ 
en een scherf Romeins 
aardewerk. De scherf is 
afkomstig van een bord Terra 
Nigra dat typisch is voor de 
1ste eeuw (Fig. 386).734

7.8.4.17. C. XI-C-40
C. XI-C-40 ligt ten westen van kuil C. XI-B-72-GH-1 (Fig. 344, Fig. 348). De kuil was reeds 
op de bovenliggende grondvlakken herkend, maar kon pas op het 3e grondplan duidelijk 
afgelijnd worden. De westelijke kant van het spoor is op GPL A niet geregistreerd. In coupe 
was het spoor 5 m breed en tot ongeveer 1,3 m onder het afgegraven vlak uitgegraven. 
Tijdens het couperen bleek dat sommige lagen die in grondvlak duidelijk aflijnbaar waren, in 
coupe moeilijk te onderscheiden waren van de moederbodem. 

Kuil C. XI-C-40 vertoont in de coupe een golvende tot zelfs hoefijzervormige bodem (Afb. 
539). Dit was reeds duidelijk tijdens het couperen, sommige stukken waren beduidend dieper 
uitgegraven dan andere.

Coupe GH, die de hele extractiezone doorsnijdt, toont aan dat C. XI-C-40 kuil C. XI-B-72-GH-1 
oversnijdt en dus jonger moet zijn (Fig. 371).

C. XI-A-40 wijkt door zijn inplanting en kleine voorkomen af van de gangbare manier van 
extraheren. De kuil heeft een W-O-oriëntatie en kan niet meer dan 3 m naar het westen 
doorgelopen hebben omdat daar context XI-B-46-GH-1 ligt, en deze zeker geen oversnijdingen 
had met dit spoor. 

734 Deru 1996: 30; figuur  6: A1.3

Fig. 386. Materiaal uit C. XI-B-72-GH-1.

Afb. 539. C. XI-C-40 coupe AB.
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In tegenstelling tot de andere kuilen heeft deze kuil geen stabilisatielaag in het midden. 
Waarschijnlijk zal dit spoor onmiddellijk gedicht zijn, en is er op deze plaats zoveel 
bodemmateriaal terechtgekomen dat er geen sprake kon zijn van een inklinking.

Er zijn geen artefacten teruggevonden in de vulling van de extractiekuil. Er is één 14C-datering 
uitgevoerd op houtskool uit de vulling. Omdat de herkomst van dit stuk alles behalve duidelijk 
is, kan de datering enkel gebruikt worden als een terminus post quem.735 De datering valt 
tussen 190 cal BC (2σ) 1 cal BC.736 Echter wil dit niet betekenen dat de kuil in de late ijzertijd 
of Romeinse periode is gegraven, de kans op vermenging van materiaal in dit type van 
structuren is immers zeer groot (Fig. 387).

7.8.4.18. S. XI-A-161 
Extractiekuil S. XI-A-161 is samengesteld uit drie contexten namelijk C. XI-A-161 (extractiekuil), 
C. XI-B-78 (opvullingslaag/stabilisatielaag) en C. XI-B-65 (opvullingslaag/stabilisatielaag). 
Deze kuil kon reeds op GPLA grotendeels afgelijnd worden (Fig. 344, Fig. 346-348). 

De uitgraving is gelegen aan de oostelijke kant van zone XI en wordt afgedekt door de lagen 
C. XI-A-124,  C. XI-A-149 en C. XI-A-159. Op GPL C bleek dat de kuil, eigenlijk bestond uit twee 
kuilen nl. C. XI-A-161 en S. XI-C-5. De beide contexten werden deels afgedekt door laag C. 
XI-A-159. Deze laag is niet aan een van de structuren gelinkt maar geldt als aparte context. 
Boven S. XI-A-161 is er een opsplitsing gemaakt tussen twee stabilisatiehorizonten C. XI-B-65 
en C. XI-B-78. Laag C. XI-B-78 is de bovenste afdekkende laag. Deze laag heeft een grijze tot 
muisgrijze kleur en is zeer fijn van structuur. Laag C. XI-B-65 is de onderste stabilisatielaag. 
Deze laag is scherp afgelijnd ten opzichte van de vulling van de extractiekuil eronder en is 
een stuk donkerder met veel meer humus dan laag C. XI-B-78. Verspreid in de laag zitten 
talrijke fragmenten houtskool en verteerd organisch materiaal. 

De extractiekuil S. XI-A-161 is op GPL B twee maal gecoupeerd. De AB coupe staat op de 
zuidelijke korte zijde (Afb. 540). De vulling van de kuil die bestaat uit brokken geroerde 
moederbodem, wordt doorkruist door talrijke bleekgrijze inspoelingsbanden die langs de 

735 Het dateren van houtskool uit de vulling was een manier om Romeinse of middeleeuwse ontginning te bewijzen. Wanneer de datering in de 
middeleeuwen zou uitgekomen zijn, kon een Romeinse datering wellicht uitgesloten worden.
736 RICH-24249: 2077±32 BP

Fig. 387. Singleplot van datering op C. XI-C-40.
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zuidzijde zijn ingespoeld. De kuil gaat vanuit de zuidzijde geleidelijk aan naar omlaag. In 
coupe GH is te zien dat het spoor 1,3 m diep onder het afgegraven vlak (GPL B) is uitgegraven 
en dat het 6 m breed is. De kuil is ongeveer 23 m lang en heeft een NNW-ZZO-oriëntatie.

De coupes die op grondvlak C zijn aangelegd zakten in nog voordat er een gedegen registratie 
kon gebeuren. Beide coupes tonen de typische komvormige uitgravingen die ook bij andere 
extractiekuilen is waargenomen. De vulling bestond uit heterogene pakketten geroerde 
moederbodem waarboven nadien stabilisatiehorizonten tot ontwikkeling zijn gekomen (Afb. 
541 & Afb. 542).

Afb. 540. Coupe AB op S. XI-A-161 op GPL B.

Afb. 541. Coupe AB op S. XI-A-161 op GPL C.
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In de vulling van C. XI-A-161 zaten drie fragmentjes aardewerk. De scherven zijn gevonden 
tijdens het couperen in laag XI-B-67-AB-4. De fragmenten zijn afkomstig van dezelfde scherf, 
en bovendien sterk verweerd. Het is niet mogelijk om ze met zekerheid in de middeleeuwen 
of de Romeinse periode te plaatsen. De laag die context S. XI-A-161 afdekt, C. XI-B-65, 
bevatte 25 scherven die een datering in de 10e- vroege 11de eeuw suggereren: afgezien van 
een niet nader te determineren wandscherf en een wandscherf in Rijnlands roodbeschilderd 
aardewerk, waren alle aangetroffen scherven ‘lokaal grijze’ scherven. Er zijn tenminste 
twee verschillende kogelpotten teruggevonden (Fig. 387). Negen scherven behoren tot een 
kogelpot met radstempel bovenop de rand en vlakdekkende radstempels van in de hals 
tot over de schouder (Fig. 387: 2).  
Deze combinatie van radstempel 
op zowel de schouder als de hals 
komt het meest frequent voor in 
de regio Oudenaarde tussen het 
laatste kwart van de 10de en de 
eerste kwart van de 11de eeuw. 
Nadien neemt deze versieringswijze 
sterkt af.737 Daarnaast zaten er 
nog drie metaalslakken, een niet 
nader te bepalen stuk natuursteen 
en twee stuks bouwmateriaal in 
stabilisatiehorizont C. XI-B-65. 

Laag C. XI-B-78 bevatte zeven scherven lokaal grijs aardewerk die niet nauwer te dateren zijn 
dan de middeleeuwen. Laag C. XI-A-159 die bovenop de extractiekuil en stabilisatielagen lag, 
bevatte negen stuks ‘lokaal grijs’ en één stuk niet verder te determineren aardewerk. 

737 De Groote 2008: 209

Afb. 542. Coupe CD op S. XI-A-161 op GPL C.

Fig. 387. Materiaal uit C. XI-B-65.
1. lokaal grijs kogelpot
2. lokaal grijs kogelpot met radstempelversiering
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Aan de noordzijde van S. XI-A-161 liggen verschillende kuilen uit de 10e – begin 11e eeuw.738 
C. XI-A-155 ligt duidelijk bovenop S. XI-A-161. Deze kuil kon door een combinatie van 
14C-dateringen en het aardewerk gedateerd worden in de 10de eeuw. De extractiekuil moet 
dus ouder zijn dan deze kuil

7.8.4.19. C. XI-C-5
Ten oosten van extractiekuil S. XI-A-161 ligt extractiekuil S. XI-C-5. De structuur is samengesteld 
uit twee contexten: C. XI-C-7 (extractiekuil) en C. XI-C-5 (opvullingslaag/stabilisatielaag) (Afb. 
543, Fig. 344, Fig. 346-348).

De kuil is zo’n 20 m lang, 5,7 m breed en heeft een NNW-ZZO oriëntatie. Aangezien de coupes 
zijn ingestort voordat ze konden getekend worden, is er geen precieze diepte gekend voor 
deze context. De kuil heeft net als de andere extractiekuilen in deze zone, een lesvormige 
bodem zonder steile wanden. Deze niet steile, zwak aflopende wanden moesten het gevaar 
op instorting reduceren.

Extractiekuil C. XI-C-7 leverde zes grofwandige handgevormde scherven uit de metaaltijden 
op. De stabilisatiehorizont C. XI-C-5 sluit met zes stuks ‘lokaal grijs’ aardewerk en drie 
metaalslakken qua samenstelling nauw aan bij de andere stabilisatiehorizonten in deze zone.

In de vulling van de extractiekuil zijn er twee ronde kuilen gegraven: C. XI-C-6 en C. XI-A-
148.739  Het materiaal uit deze kuilen dateert in de 10de-begin 11de eeuw en sluit goed aan bij 
de kuilen die ten noorden van de extractiezone liggen.

738 Zie 7.5.2.5.5
739 Zie 7.5.2.5.5.

Afb. 543. S. XI-A-5 in vlak tijdens het afgraven.
De donkergrijze stabilisatielagen in zowel S. XI-A-5 als in S. XI-A-161 zijn duidelijk zichtbaar.
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7.8.4.20. C. XI-C-11 
Structuur S. XI-C-11 is samengesteld uit twee contexten: C. XI-B-70 (opvullingslaag/
stabilisatielaag) en C. XI-C-11 (extractiekuil). Deze context ligt aan de noordzijde van de cluster 
extractiekuilen. C. XI-C-11 heeft een WZW-ONO oriëntatie en meet ongeveer 30 m in lengte 
en 7 m in de breedte. De kuil is door pakketten afgedekt (cf profiel TS): C. XI-A-124, C. XI-B-70, 
C. XI-B-72. Er oversnijden twee greppels de extractiekuil nl. C. XI-A-119 en C. XI-A-153. Het is 
moeilijk het tijdsverloop tussen deze verschillende contexten in te schatten aangezien uit de 
meeste contexten hetzelfde materiaal  komt, en er bovendien uit verschillende sporen zowel 
Romeins als middeleeuws materiaal komt.

Zowel in coupe GH als in coupe CD blijkt dat C. XI-C-11 ouder is dan kuil C. XI-B-72-GH-1, 
echter is dit hoogst onduidelijk. De GH coupe staat op het uiteinde van de extractie. In deze 
coupe is te zien dat het spoor ongeveer 1,2 m diep was uitgegraven (Afb. 544).

De coupe EF is in het midden gezet en ook daar was het spoor ongeveer 1,2 m diep 
uitgegraven. Het spoor heeft een komvormige doorsnede en is ongeveer 8 m breed. De 
vulling bestaat uit heterogene brokken geroerde moederbodem, waarbinnen verschillende 
inspoelingsbanden zijn ingespoeld vanuit het noorden. In deze coupe is te zien dat het spoor 
alleen ligt en niet aansluit op een andere uitgraving (Afb. 545).

Afb. 544. Coupe GH op S. XI-A-11.

Afb. 545. C. XI-C-11 coupe EF. 
De doorsnede toont geen andere extractiekuil, maar op de achtergrond is wel te zien hoe C. XI-B-72-GH-1 op S. 
XI-A-11 lijkt aan te sluiten of het spoor oversnijdt.
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De AB coupe staat op het uiteinde van de lange zijde. In deze coupe is te zien hoe er over 
een afstand van ongeveer 5 m een licht afhellend vlak is gegraven, alvorens men dieper heeft 
gegraven. Ook deze coupe toont aan dat de kuil kort na het openleggen terug is gedicht met 
bodemmateriaal (Afb. 546).

Structuur S. XI-C-11 leverde in hoofdzaak Romeins materiaal op. In de opvulling van de kuil 
zijn een volledige intacte mortarium (Fig. 388: 2) en een pot met (zeer vage indrukken?) op de 
schouder (Fig. 388: 1) gevonden. Het mortarium is vervaardigd in een wit/rozig baksel en is 
van Noord-Franse origine. Een exacte datering voor de mortarium is niet mogelijk, aangezien 
er slechts weinig evolutie is in de randtypologie van dit type aardewerk. De chronologische 
spreiding van deze vormen gaat van de Flavische periode tot in de 3de eeuw.740  Tijdens 
het proefsleuvenonderzoek is een tuit in Karolingisch handgevormd aardewerk gevonden 
die gelinkt is aan de extractiekuil. Maar aangezien het fragment van de tuitpot is gevonden 
tijdens het proefsleuvenonderzoek, is het moeilijk om te achterhalen uit welke laag deze 
precies komt. Het kan ook zijn dat de tuitpot afkomstig is uit de opvullinshorizont C. XI-B-70.

740 Vermeulen 1996: 95

Afb. 546. Coupe AB op C. XI-A-11.

Fig. 388. Materiaal uit S. XI-C-11.
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De stabilisatiehorizont C. XI-B-70 bevat 24 scherven middeleeuws aardewerk. Zestien 
scherven zijn in ‘lokaal grijs’ vervaardigd, acht zijn er handgevormd. Aangezien deze scherven 
geen vormen of types bevatten, is een specifieke datering niet mogelijk. Naast het aardewerk 
bevat deze laag zowel verbrand als onverbrand bot, verschillende fragmenten bouwmateriaal 
en metaalslakken.

In de opvulling van S. XI-C-11 zijn drie kuilen ingegraven: C. XI-A-131, C. XI-B-68 en C. XI-B-69 
(Fig. 346). De sporen zijn alle drie rond in grondvlak en liggen vrij dicht bij elkaar. Spoor C. 
I-A-131 meet in grondplan 1,03 m x 0,95 m, heeft vrij steile wanden en een vlakke bodem. Het 
spoor is zo’n 40 cm diep ingegraven ten opzichte van het afgegraven vlak. De vulling bestaat 
uit een grijsblauwe gevlekte zandleem, met brokken gele leem (Afb. 547).

Spoor C. XI-B-68 meet 0,88 m x 0,77 m en heeft net als C. XI-A-131 een platte bodem met 
recht opstaande wanden. Het spoor is wel een stuk minder diep uitgegraven, en gaat slechts 
zo’n 20 cm onder het afgegraven vlak. De vulling van het spoor is sterk heterogeen met 
brokken moederbodem en verschillende grijze houtskoolrijke banden (Afb. 548).

Afb. 547. Coupe AB op C. XI-A-131.
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Kuil C. XI-B-69 meet 1,1 m x 1,03 m in grondvlak. Ook deze kuil heeft een platte bodem met 
rechtopstaande wanden. De kuil heeft twee duidelijk van elkaar te scheiden opvullingen. 
De onderste vulling is homogeen donker grijs/bruin en is waarschijnlijk ontstaan door een 
humeuze opvulling die vergaan is. De bovenste vulling bestaat uit een heterogeen grijsgele 
zandleem met talrijke roestvlekken en ijzerconcretie (Afb. 549).

Afb. 548. Coupe AB op spoor C. XI-B-68.

Afb. 549. Coupe CD op spoor C. XI-B-69.
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De drie sporen hebben slechts een beperkte hoeveelheid vondsten opgeleverd. C. XI-A-
131 bevatte twee scherven middeleeuws lokaal handgevormd aardewerk, één scherf was 
afkomstig van een kogelpot. De vulling van de andere kuilen correspondeert met de vulling 
van C. XI-A-131 en de middeleeuwse sporen in de onmiddellijke omgeving. Hierdoor is het 
waarschijnlijk dat deze kuilen ook in de middeleeuwse periode te plaatsen zijn.

7.8.4.21. C. XI-A-198
Deze context is vlak ten zuiden van C. XI-A-164 gelegen (Fig. 344, Fig. 346). De natte 
terreingesteldheid op het moment van het onderzoek op deze kuil, bemoeilijkte in aanzienlijke 
mate de interpretatie van het spoor. Er is een spoor afgelijnd van 12 m x 5 m (Afb. 550).

De vulling van het spoor week in grote mate af van de opvullingen van de omliggende 
extractiekuilen. Bovendien was het moeilijk om een duidelijke aflijning van het spoor te 
maken. Er zijn geen vondsten gedaan in het spoor.

 

Afb. 550. AB op spoor C. XI-A-198.
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7.8.5. Middeleeuwen
7.8.5.1. C. XI-A-29, C. XI-A-40, C. XI-A-50, C. XI-A-39-NO-1, C. XI-A-39-UV-1, C. XI-A-50, C. XI-B-14, C. XI-C-7

In de noordoostelijke hoek van zone XI ligt een lange, lineaire uitgraving: C. XI-A-29 (Fig. 
344 & Fig. 346). De kuil was aan de zuidelijke sleufwand ongeveer vier meter breed en 
liep meer dan 31 m in NNW-richting. Doordat het spoor onder de noordelijke sleufwand 
verder liep, is de exacte omvang niet gekend. In het zuiden werd de kuil oversneden door 
de postmiddeleeuwse gracht C. XI-A-5. In de noordoostelijke uitbreiding van de werkput, 
verbreedt het spoor aanzienlijk. Daar werd een maximale breedte van ca. 10 m geregistreerd 
(Afb. 551).

Op kuil C. XI-A-29 zijn er 11 coupes uitgezet. Deze geven allemaal hetzelfde beeld van het 
spoor. De uitgraving was kom- tot lensvormig waarbij men duidelijk steile wanden probeerde 
te mijden. De uitgraving bereikte plaatselijk dieptes tot 1,40 m onder GPL A. De vulling van C. 

Afb. 551. Zicht vanuit het zuiden op de extractiekuil C. XI-A-29.

Afb. 552. Coupe LM op extractiekuil C. XI-A-29.
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XI-A-29 bestond uit verschillende pakketten 
geroerde moederbodem (Afb. 552).

Er zijn geen aanwijzingen dat deze kuil 
na het uitgraven lang heeft opengelegen. 
Vermoedelijk is deze onmiddellijk na het 
graven helemaal opnieuw gedicht. 

Onder deze langwerpige uitgraving lag een 
paalspoor C. XI-C-4. Dit paalspoor had een 
diameter van 35 cm en was nog zo’n 20 cm 
diep bewaard (Afb. 553). De paalkuil was 
gevuld met een heterogene grijs/oranje 
zandleem. Dit paalspoor heeft waarschijnlijk 
gediend bij de inrichting van context C. XI-
A-29. 

C. XI-A-29 heeft weinig vondsten 
opgeleverd. In totaal zijn zes fragmenten 
aardewerk ingezameld: één scherf Noord-
Franse Romeinse kruikwaar, drie scherven 
uit de metaaltijden, en twee stukjes 
middeleeuws aardewerk. Aangezien de 
jongste scherven middeleeuws zijn, lijkt het erop dat de oudere scherven als residueel 
mogen beschouwd worden. 

De extractiekuil C. XI-A-29 is na het uitgraven vrij snel opnieuw gevuld met bodemmateriaal 
waarboven zich vervolgens laag C. XI-A-50 heeft gevormd. Door deze laag en door C. XI-A-
29 zijn verschillende kuilen gegraven: C. XI-B-14 en C. XI-A-41. Deze kuilen zijn als waterkuilen 
geïnterpreteerd. Waterkuil C. XI-B-14 wordt afgedekt door laag C. XI-A-40.

Laag C. XI-A-40 is ontstaan doordat bodemmateriaal van de omliggende plekken afspoelde 
en accumuleerde ten hoogte van deze lager gelegen plek. Deze laag heeft dezelfde vulling 
en uitzicht als greppel C. XI-A-39. Waarschijnlijk is greppel C. XI-A-39 ongeveer gelijktijdig 
met C. XI-A-40.

Context C. XI-A-41 ligt op de oostelijke rand van extractiekuil C. XI-A-29. De kuil is 2,2 m x 
1,4 m in diameter en was tot een diepte van 1 m onder het vlak bewaard. De kuil bestaat uit 
licht grijze, humeuze pakketten en brokken geroerde moederbodem (Afb. 554). De kuil wordt 
oversneden door de postmiddeleeuwse greppel C. XI-A-42. 

Uit de vulling van C. XI-A-41 zijn 107 scherven verzameld. Daarvan zijn er vijf scherven 
Noord-Franse kruikwaar en één niet nader te definiëren scherf in de Romeinse periode te 
plaatsen. De 100 middeleeuwse scherven kunnen op basis van hun baksel in vijf categorieën 
worden onderverdeeld. Tien scherven zijn handgevormd, waaronder twee randen van een 
kogelpot. 58 scherven zijn duidelijk gedraaid. Bij 29 scherven was het niet duidelijk of deze 
handgevormd, nagedraaid of gedraaid zijn. Deze zijn als ‘lokaal grijs’ ingevoerd. Eén scherf 
Rijnlands roodbeschilderd en een scherf rood aardewerk vervolledigen het ensemble. De 
randen van de kogelpot (Fig. 389: 1 type L1 en Fig. 389: 2 type L1C741) suggereren een datering 
tussen 1000 en 1100 AD, een datering die ook door de aanwezige bakselgroepen wordt 
ondersteund. Het fragmentje in rood aardewerk valt buiten deze datering en kan als intrusief 
worden beschouwd. De datering van het aardewerk sluit goed aan bij de 14C-datering op de 
context C. XI-A-39-NO-1.
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Afb. 553. Coupe AB op paalspoor C. XI-C-4.




