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Afb. 554. Kwadrantencoupe op C. XI-C-41.

Fig. 389. Materiaal uit C. XI-A-41.
1 gedraaid of nagedraaide kogelpot in grijs aardewerk
2 kogelpot handgevormd grijs aardewerk

MATERIAAL UIT C. XI-A-41

AANTAL

Aardewerk / Middeleeuws / Ander aardewerk / Roodbeschilderd Rijnlands (Pingsdorf) / niet gedetermineerd

1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot

2

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd

58

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd

29

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / kogelpot

2

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / niet gedetermineerd

8

Aardewerk / Middeleeuws / Rood / Niet gedetermineerd / niet gedetermineerd

1

Aardewerk / Romeins / Gewone waar / Gedraaid oxiderend gebakken / Kruikwaar / Noord-Frans / niet gedetermineerd

5

Aardewerk / Romeins / Niet gedetermineerd

1

Totaal

107
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De tweede kuil die is ingegraven in de opvulling van extractiekuil C. XI-A-29 is context C. XIB-14 (Afb. 555).

Afb. 555. Kuil C. XI-B-14 op GPL B na afgraven.

De kuil is ovaal in grondplan en heeft een doorsnede van 1,9 m x 1,5 m. Context C. XI-B-14
ging 1,7 m diep onder het afgegraven vlak (GPL B) en toonde een licht klokvormig profiel.
Bovenaan is het spoor vrij breed om vervolgens licht naar binnen te snijden en dan opnieuw
te verbreden (Afb. 556).

Afb. 556. Kuil C. XI-B-14 in kwadrantcoupe AED.

842

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
De bovenste opvullingslaag van C. XI-B-14 bestond uit een grijsbruin gevlekte laag, rijk aan
ijzer, mangaan en roestvlekken. De lagen eronder hebben een licht blauwgrijze humeuze
opvulling met vrij veel houtskoolspikkels. In coupe CD was te zien dat context C. XI-B-14
context C. XI-A-50 doorsneed. Deze lichtgrijze laag is ontstaan door korte afstand colluviatie
van omliggende pakketten.
Context C. XI-B-14 bevatte 17 scherven. Acht scherven zijn zodanig verweerd dat niet meer
kon worden achterhaald uit welke periode deze afkomstig zijn. Drie stuks zijn afkomstig van
een Romeins bord (Fig. 390: 1). Er kon een crossfitting gebeuren tussen deze context (11-RONPW-897) en context C. XI-A-50 (11-RON-PW-900). Dit duidt er op dat context C. XI-A-50 reeds
moet zijn gevormd voordat waterkuil C. XI-B-14 gegraven is. Van de zes middeleeuwse
scherven was er één rand van een kogelpot duidelijk gedraaid. De overige vijf zijn als ‘lokaal
grijs’ ingevoerd. Daarvan was er één rand van een kogelpot. De kogelpotten zijn eenvoudige
uitstaande rand met afgeronde top (Fig. 390: 2 & 3; type L1742). Dit type komt gedurende de
hele middeleeuwen voor, met een nadruk tussen de 9de een het begin van de 11de eeuw.

Fig. 390. Materiaal uit C. XI-B-14.
1 Romeins bord in gereduceerd gedraaid aardewerk
2 rand van middeleeuwse kogelpot in grijs gedraaid aardewerk
3 rand van middeleeuwse kogelpot in lokaal grijs aardwerk

Naast deze twee duidelijke (water)kuilen zijn nog twee contexten afgelijnd binnen de
opvulling van C. XI-A-29. Het gaat om de contexten C. XI-A-39-NO-1 en C. XI-A-39-UV-1. Deze
lagen zijn duidelijk aflijnbaar binnen de opvulling van de kuil, maar moeten gezien worden
als onderdeel van het vullingsproces van de extractiekuil. Ze bevatten wel opvallend meer
materiaal dan de overige opvullingspakketten van de extractiekuil C. XI-A-29.
De laag C. XI-A-39-NO-1 werd zichtbaar tijdens de aanleg van een 2de grondplan en is als
spoor XI-B-9 en XI-B-10 geregistreerd. In grondvlak was de laag ovaal met een afmeting van
1,6 m x 1,2 m. De laag kon tot 1,5 m onder het afgegraven vlak gevolgd worden (Afb. 557).
Bijna op de bodem van deze laag lag een houten staak (Afb. 558). De staak mat 79 cm in
lengte, was rechthoekig in doorsnede (6 x 5 cm aan de ene kant 3 x 3cm aan het uiteinde),
heeft een lange golvende punt en is volgens de houtnerf gekliefd. Hij lag duidelijk niet op zijn
originele positie in de kuil.

742 De Groote 2008: 197
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Afb. 557. Laag C. XI-A-39-NO-1 in coupe WX.

Afb. 558. Houten staak uit XI-A-39-WX-6 (inv. 11-RON-PW-987).

Context C. XI-A-39-NO-1 bevat 33 scherven middeleeuws materiaal. Deze scherven hebben
geen uniform baksel, en het was niet altijd duidelijk of deze gedraaid of handgevormd waren.
Inventarisnummer 11-RON-PW-889 bevat vier scherven die met de hand gevormd zijn, en
nadien nagedraaid op een traag lopende draaischrijf. Op basis van de bakselgroepen kan
deze context tussen het begin van de 9de en het midden van de 12de eeuw gedateerd
worden. Een 14C-datering op de houten staak geeft met 2σ zekerheid een datering tussen
890 AD en 1020 AD. De grootste waarschijnlijkheid van de datering ligt tussen 940 AD
(75,5%) 1020 AD.743 Deze datering valt dus iets jonger uit dan de andere dateringen van de
middeleeuwse sporen in de omgeving, maar kan omdat ze zo breed is, nog altijd samen gaan
met de 10de-eeuwse bewoning (Fig. 391).
De tweede laag die qua uitzicht sterk correspondeert met C. XI-A-39-NO-1 is C. XI-A-39UV-1. Deze laag lijnde zich tijdens het verdiepen naar het 2e grondplan als een ronde kuil
af: C. XI-B-5. Tijdens het verdiepen bleef deze laag steeds rond in doorsnede (Afb. 559). De
coupe toont echter een heel heterogene vulling, waarbij pakketten geroerde moederbodem
en grijze, licht humeuze pakketten door elkaar vermengd zaten.
743 RICH-22965: 1071±27 BP: 890 AD (20,1%) 930 AD; 940 AD (75,3%) 1020 AD.
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Afb. 559. Opname van laag C. XI-A-39-UV-1 tijdens het verdiepen.

Afb. 560. In coupe UV is te zien dat C. XI-A-39-UV-1 geen afzonderlijke uitgraving is, maar een opvullingspakket
binnen C. XI-A-29.

De laag C. XI-A-39-UV-1 bevatte net als C. XI-A-39-NO-1 enkel middeleeuws materiaal. De zes
wandscherven zijn als ‘lokaal grijs’ beschreven en laten slechts een ruime datering tussen
het begin van de 9de en het midden van de 12de eeuw toe. Ook uit deze laag is er een stuk
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hout gedateerd. Dit leverde met 2σ zekerheid een datering op tussen 690 en 900 AD.744 De
grootste waarschijnlijkheid ligt tussen 760 AD (86,5%) 900 AD. Deze datering sluit aan bij de
resultaten van de omliggende bewoning.
Deze 14C-datering ligt vrij ver van het resultaat van de datering van kuil C. XI-A-39-NO-12. Het
is bijgevolg ook niet mogelijk om een gemiddelde te berekenen voor de beide dateringen
(Fig. 391).745 Dit kan ofwel wijzen op de aard van de stalen (e.g. ‘oud hout effect’) waardoor er
een vervorming in het beeld is ontstaan, of dit betekent dat de plaats gedurende een langere
periode in de volle middeleeuwen gebruikt is om waterkuilen in te graven.

Fig. 391. Multiplot van de datering op hout uit C. XI-A-39-UV-1 en C. XI-A-39-NO-1.

De afdekkende laag context C. XI-A-50 leverde 11 scherven op. Zoals bij de andere hierboven
beschreven contexten bevat ook deze context wat Romeins materiaal. Zo is er de reeds
vermelde crossfitting van een bord met context C. XI-B-14, met daarnaast nog een stukje
Noord-Frans kruikwaar. Naast deze scherven zijn er nog negen lokaal grijze middeleeuwse
scherven. Vermits het enkel om wandscherven gaat, is er slechts een ruime datering tussen
het begin van de 9de en het midden van de 12de eeuw mogelijk.
C. XI-A-40 is een opvulling/stabilisatielaag die de extractiekuil C. XI-A-29 afdekt. Van de in
totaal 17 scherven horen er twee thuis in de Romeinse periode, 12 in de volle middeleeuwen
en drie in de postmiddeleeuwen. De twee fragmenten tefriet zijn waarschijnlijk afkomstig
van een maalsteen. Deze waren echter te verweerd om nog groeven of andere typologische
kenmerken te onderscheiden. Op basis van de bakselgroepen en de aanwezige rand van
een kogelpot (type L1746) kan deze context gedateerd worden tussen het begin van de tiende
eeuw en het einde van de dertiende eeuw.
In bijna al deze contexten was er ouder (Romeins/metaaltijden) aardewerk aanwezig. Het
merendeel van het materiaal is duidelijk middeleeuws. Door het ontbreken van randen of
typische vormen is het dateren van de contexten moeilijk. De enige context die een nauwe
datering kon krijgen was C. XI-A-41. Deze context is tussen 1000-1100 gedateerd, waaruit
blijkt dat de extractie ouder moet zijn. Deze 11de-eeuwse datering is zo’n 100 jaar jonger dan
de omliggende bewoning, die uit de eerste helft van de 10de eeuw stamt.
Doordat er in de vuling C. XI-A-29 scherven middeleeuws aardewerk zitten, lijkt het erop dat
deze kuil ook in de middeleeuwen gegraven is. Een meer nauwkeurige datering is evenwel
niet mogelijk.

744 RICH-22962: 1205±30 BP: 690 AD (8,9%) 750 AD; 760 AD (86,5%) 900 AD
745 X-Test fails at 5% - XI-A-39-NO-1 & XI-A-39-UV-1 X2-Test: df=1 T=11.041(5% 3.8)
746 De Groote 2008: 197
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7.8.5.2. S. XI-A-71
Structuur S. XI-A-71 bestaat uit de contexten C. XI-A-71 (extractiekuil), C. XI-A-77 (opvullingslaag/
stabilisatielaag), C. XI-A-78 (opvullingslaag/stabilisatielaag) en C. XI-A-157 (paalspoor) (Fig.
344, Fig. 346). De opvullingslaag/stabilisatielaag is uiteen gesplitst in twee contexten. Context
C. XI-A-77 is een bruingrijs gevlekte vulling met veel roestvlekken en dekt de donkergrijze
humeuze/kleiïge laag C. XI-A-78 af (Afb. 561).

Afb. 561. S. XI-A-71 op grondplan A.
De beide stabilisatielagen contrasteren duidelijk met de grijze snelle opvulling van de kuil. Het verschil tussen de
recente stabilisatielaag C. XI-A-77 en C. XI-A-78 is duidelijk zichtbaar op de foto.

Extractiekuil S. XI-A-71 meet 25 m in lengte, 8 m in breedte en kent een WZW-ONO-oriëntatie.
Omdat de kuil in de proefsleuven was aangesneden, is een deel van kuil afgegraven tot
op niveau van de proefsleuven en een deel op een hoger niveau. Voordat er gestart is met
couperen is het gehele spoor op een gelijk niveau afgegraven (GPL B) (Afb. 562).

Afb. 562. S. XI-A-71 op grondplan B.
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In grondvlak leek deze structuur in relatie te staan met S. XI-A-68, maar de coupe toonde aan
dat beide kuilen net naast elkaar ingegraven zijn. Waarschijnlijk heeft men op het toenmalige
loopvlak een kleine tussenafstand gehouden (Afb. 563).

Afb. 563. In coupe AB bedraagt de tussenafstand tussen S. XI-A-68 en S. XI-A-71 zo’n 60 cm.

Om inzicht te krijgen in de opbouw van de structuur zijn 5 breedtecoupes en 2 lengtecoupes
gezet. Deze coupes toonden dat het spoor zo’n 8 m breed uitgegraven is. Soms werd hierbij
gewerkt met schuine wanden (cf. coupe IJ: Afb. 564), soms is er getrapt verdiept op de kuil
(coupe KL: Fig. 392)

Fig. 392. In coupe KL heeft S. XI-A-71 een getrapt profiel.
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Afb. 564. In coupe IJ heeft C. XI-A-71 schuine wanden.

De bodem van de kuil was onregelmatig en varieerde tussen de 1,6 m en 1,9 m onder het
afgegraven vlak (GPL B). De onregelmatige bodem is waarschijnlijk toe te schrijven aan de
natte condities tijdens het aanleggen van de kuil. De kuil is opgevuld met brokken geroerde
moederbodem. In de opvulling zijn er verschillende dikke inspoelingsbanden waar te nemen.
Deze zijn het gevolg van één of meerdere hevige regenbuien.
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Paalspoor C. XI-A-157 ligt zo’n 70 cm van de rand van de extractiekuil en zo’n 8,2 m van
het westelijke uiteinde van de kuil. Het paalspoor meet 1 m in diameter en ging 80 cm diep
onder het afgegraven vlak (Afb. 565). De positie van dit paalspoor is geenszins toevallig en is
zeer gelijklopend met de positie van paalspoor C. XI-A-176 naast extractiekuil C. XI-A-175.747
Daarom is het paalspoor toegevoegd tot S. XI-A-71.

Afb. 565. C. XI-A-157 coupe AB.

Structuur S. XI-A-71 heeft materiaal uit drie verschillende periodes opgeleverd. In de vulling
van de extractiekuil zijn er in totaal 52 scherven teruggevonden: zes uit de metaaltijden, 26
uit de Romeinse tijd, en 20 uit de middeleeuwen. Zoals bij de andere contexten die gevuld
zijn met vergraven bodemmateriaal, is de datering van het jongste materiaal bepalend voor
de datering. De ijzertijdscherven zijn grofwandige wandscherven. Het merendeel van de
Romeinse scherven (16 stuks) bestaat uit handgevormd aardewerk in ijzertijd traditie: zes
scherven zijn afkomstig van een kom en één van een pot. Verder zijn er nog zes scherven
kruikwaar en vier scherven in gedraaid gereduceerd aardewerk.
Er zijn 20 scherven die dateren uit de middeleeuwen. Veertien ervan zijn wandscherven in
lokaal grijs aardewerk. Zes scherven zijn afkomstig van een kogelpot (Fig. 393: 1; type L1748).
Dit randtype is te dateren tussen 800-1000.749 De kogelpotten zijn afkomstig uit de sporen
XI-B-80 en XI-B-81, terwijl de scherven uit de metaaltijden en de Romeinse periode afkomstig
zijn uit de dieper gelegen lagen.

747 Zie hoofdstuk 7.8.5.3.
748 De Groote 2008: 114
749 De Groote 2008: 197
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Fig. 393. Materiaal uit S. XI-A-71.
1 kogelpot in grijs lokaal aardewerk uit C. XI-A-71
2 rammelaar in Maaslands aardewerk uit C. XI-A-77
3 kan/kruik in grijs gedraaid aardewerk uit C. XI-A-77
4 kogelpot in grijs lokaal gedraaid aardewerk uit C. XI-A-78

De nazak C. XI-A-77 bevatte slechts weinig materiaal. Eén scherf Terra Sigillata wordt
vergezeld van twee middeleeuwse scherven in Maaslands (Andenne) waar (Fig. 393: 2). Deze
twee stuks zijn afkomstig van een rammelaar. Deze vorm wordt in het Maasland tussen 10751275 gedateerd.750
Nazak C. XI-A-78 bevatte 124 middeleeuwse scherven. Deze kunnen in verschillende
bakselcategorieën onderverdeeld worden. Van de meeste scherven (79 stuks) kon niet
worden vastgesteld of ze gedraaid dan wel handgevormd waren. Deze zijn als ‘lokaal grijs’
gedetermineerd. Van deze scherven zijn er acht afkomstig van een kogelpot (Fig. 393: 4; type
L3751). In de vulling zaten er 27 duidelijk handgevormde wandscherven. Tien scherven zijn
gedraaid. Acht daarvan zijn wandscherven, één scherf is een rand van een kogelpot, en één
scherf is afkomstig van een kan/kruik. Het importaardewerk beperkt zich tot drie wandscherven
in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk en vijf wandscherven handgevormd aardewerk met
donkere kern (Verhaeghe groep A). De combinatie van het Rijnlands roodbeschilderd, het
handgevormd aardewerk met donkere kern, de aanwezigheid van het lokaal handgevormd
aardewerk en de kogelpotrand type L3, dateert deze context tussen 900 en 1050 AD.752 Het
merendeel van het materiaal zal in deze periode in de opvullingslagen terecht gekomen
zijn, maar de kan/kruikvorm en de rammelaar in Andennewaar tonen aan dat er nadien nog
passage is geweest op deze plaats.
Naast aardewerk zaten er verschillende fragmenten natuursteen in de stabilisatiehorizont.
Deze sterk verweerde steen is vulkanische tefriet uit het Eifelgebied en is waarschijnlijk
afkomstig van een maalsteen.
Uit de coupe van paalspoor C. XI-A-157 zijn verschillende houtskoolstalen gerecupereerd.
Een 14C-datering op niet gedetermineerde houtskool leverde een datering op tussen 728 2σ - 943 cal AD (Fig. 394).753
De combinatie van de 14C-datering op een fragment houtskool uit paalspoor C. XI-A-157 met
het aardewerk uit de extractiekuil en de stabilisatiehorizonten, maakt een datering aan het
begin van de 10de eeuw het meest plausibel voor deze structuur.
750 Borremans, Warginaire 1966: 73-74; tableau des types
751 De Groote 2008: 114
752 De Groote 2008: 323; 332
753 RICH-22259: 1187±28 BP
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Fig. 394. Singleplot van datering op paalspoor C. XI-A-157.

MATERIAAL UIT S. XI-A-71

AANTAL

C. XI-A-71
Aardewerk / Metaaltijd / Grofwandig / Niet gedetermineerd onversierd /organisch / niet gedetermineerd

6

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot

6

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd

14

Aardewerk / Romeins / Gewone waar / Gedraaid oxiderend gebakken / Kruikwaar / Niet gedetermineerd

6

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

4

Aardewerk / Romeins / Gewone waar / Handgevormd reducerend gebakken / IJzertijdtraditie / kom

3

Aardewerk / Romeins / Gewone waar / Handgevormd reducerend gebakken / IJzertijdtraditie / niet gedetermineerd

12

Aardewerk / Romeins / Gewone waar / Handgevormd reducerend gebakken / IJzertijdtraditie / pot

1

C. XI-A-77
Aardewerk / Romeins / Fijne waar / Terra sigillata / Niet gedetermineerd onversierd / niet gedetermineerd

1

Aardewerk / Middeleeuws / Ander aardewerk / Maasland (Andenne) / rammelaar

2

C. XI-A-78
Aardewerk / Middeleeuws / Ander aardewerk / Roodbeschilderd Rijnlands (Pingsdorf) / niet gedetermineerd

3

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Handgevormd met donkere kern (Verhaeghe A) / niet gedetermineerd

5

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

1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / kogelpot

1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal gedraaid / niet gedetermineerd

8

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / kogelpot

8

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal grijs / niet gedetermineerd

71

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / niet gedetermineerd

27

Totaal

179

Natuursteen / Maalsteen

3

Natuursteen / Niet gedetermineerd

5
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7.8.5.3. S. XI-A-175
De ontginnersstructuur S. XI-A-175 bestaat uit de volgende contexten C. XI-A-175 (extractiekuil),
C. XI-A-172 (opvullingslaag/stabilisatielaag), C. XI-A-173 (opvullingslaag/stabilisatielaag) en C.
XI-A-176 (paalkuil) (Afb. 566 & Afb. 567, Fig. 344, Fig. 346).

Afb. 566. S. XI-A-175 op grondvlak A gezien vanuit het noorden.

De kuil meet 28 m in lengte is tussen de 4,5 en 5 m breed. De kuil ligt ten zuiden van de
extractiekuilen S. XI-B-44, S. XI-B-46-EF-1, S. XI-B-46-CD-1, S. XI-B-46-GH-1 en S. XI-A-202AB-1. De kuil heeft net als S. XI-A-71 een WZW-ONO-oriëntatie. De kuil is langwerpig met
afgeronde rechte hoeken en door het contrast tussen de zandige vulling en de zware groene
klei in de moederbodem duidelijk zichtbaar (Afb. 567).

Afb. 567. Detail van de oostelijke hoek van S. XI-A-175.
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De kuil is bewust aan de zuidkant van de NW-ZO georiënteerde kuilen gelegd, naar analogie
van S. XI-A-71 die deze kuilen aan de noordkant afzoomt. De kuil oversnijdt S. XI-B-44, waaruit
blijkt dat S. XI-A-175 de jongste kuil in de zone is.754
Op de kuil zijn er drie coupes uitgezet. De twee coupes op de uiteindes verschaffen in
combinatie met de dwarscoupe CD, informatie over de aanleg en de opbouw van de kuil.
De coupes AB (westelijke kant) en EF (oostelijke kant) tonen dat de kuil tot 2,1 m onder het
afgegraven vlak was uitgegraven. In het midden van het spoor, in coupe CD, bedroeg de
diepte van de uitgraving zo’n 1,80 m. Er is een duidelijk verschil in doorsnede te zien in de
manier van uitgraven tussen de westelijke en de oostelijke kuilrand. In coupe AB (Afb. 568)
loopt de wand van de kuil schuin en vrij geleidelijk naar het midden van de kuil, daar waar er
in coupe EF met een getrapt profiel is gewerkt (Afb. 569 & Afb. 570).

Afb. 568. Coupe AB op S. XI-A-175 toont een geleidelijk schuin afgegraven profiel.

Afb. 569. Coupe EF op S. XI-A-175 toont een getrapt profiel.

754 Cf. 7.8.4.11
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Afb. 570. Detail van coupe EF op S. XI-A-175.

Een opvallend verschil met de andere extractiekuilen is dat er in de vulling van deze kuil bijna
geen inspoelingsbanden van regenbuien zijn waar te nemen. Dit wijst erop dat de kuil ofwel
slechts zeer kortstondig heeft opengelegen, ofwel dat de kuil gegraven is tijdens een lange
droge periode (zomer?).
De dwarsdoorsnede van de kuil is vrij rechthoekig, waarbij de lange zijdes bijna loodrechte
wanden hebben (Afb. 571). Deze manier van uitgraven contrasteert met de meer komvormige
uitgravingen van de andere extractiekuilen. Mogelijk heeft men bij het graven van deze kuil
gewerkt met een tijdelijke beschoeiing.
De bodem van de kuil is in tegenstelling tot de putwanden vrij oneffen. Dit is waarschijnlijk
te wijten aan het werken in natte omstandigheden. De kuil is gevuld met heterogeen
bodemmateriaal. Het merendeel van de vulling bestaat uit een heterogeen pakket van lemige
en zandlemige pakketten waar ook kluiten klei in zaten (Afb. 572).
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Afb. 571. Dwarscoupe CD op S. XI-A-175.

Afb. 572. Detail brok klei in de vulling in coupe CD.

De extractiekuil is na de snelle dichting met niet-gewenst bodemmateriaal na enige tijd een stuk
ingeklonken. Deze verdieping is nadien langzaam opgevuld met een stabilisatiehorizont die
onstaan is als het gevolg van de accumulatie van organisch materiaal. Deze stabilisatiehorizont
is in twee contexten uiteen gehouden. Context C. XI-A-172 is heterogeen bruingrijs met veel
vlekken roest en dekt de oudere context C. XI-A-173 af. Deze laag is homogeen donker
blauwgrijs en sterk kleiig.
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Naast de extractiekuil C. XI-A-175 ligt paalspoor C. XI-A-176. Dit spoor staat ongeveer 1 m
van de zuidelijke kuilwand, en zo’n 8,5 m van de oostelijke zijde. Het paalspoor is rond in
grondvlak en meet 63 cm in diameter. Het is 72 cm diep ingegraven in de klei (Afb. 573).

Afb. 573. Coupe AB op paalspoor C. XI-A-176.

Waarschijnlijk is het paalspoor een onderdeel van een constructie die gebruikt werd om
bodemmateriaal uit de diepe kuil te hijsen. Deze constructiewijze is gekend van Romeinse
contexten zoals bij waterputten e.g. in de villa van Basse-Wavre.755
De positionering van het paalspoor ten opzichte van de extractiekuil en het uitzicht van de
vulling zijn identiek aan S. XI-A-71. Bij deze structuur staat paalspoor C. XI-A-157 op dezelfde
afstand van de kopse zijde van de extractiekuil opgesteld (Afb. 574).

755 De Maeyer 1937: 13
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Afb. 574. Hedendaags voorbeeld uit Beriu (Roemenië) van de voorgestelde contructie. ©Sadi Maréchal.

Uit de extractiekuil C. XI-A-175 zijn geen vondsten gerecupereerd die een datering kunnen
geven voor deze structuur. Er is een fragment niet gedetermineerde houtskool uit de laag XIA-175-CD-1 gedateerd, maar dit gaf een datering in de late bronstijd.756 Deze datering levert
dus geen bruikbare datering op voor de context.
De stabilisatiehorizonten die zich na het dichtwerpen van de kuil vormden boven het diepste
punt van de inklinking van de kuil hebben wel dateerbaar materiaal opgeleverd. De bovenste
stabilisatiehorizont van de extractiekuil, C. XI-A-172, bevatte drie scherven middeleeuws
handgevormd aardewerk. De laag eronder, stabilisatiehorizont C. XI-A-173 leverde 107
scherven uit de volle middeleeuwen op. Er zijn vijftig scherven lokaal handgevormd aardewerk,
zes ervan zijn afkomstig van een kogelpot (Fig. 395: 1-4). Het handgevormd aardewerk heeft
een zeer pover baksel: de potten zijn aan lage temperatuur gebakken, de klei is heel slecht
gemengd en heeft grove inclusies. Net hetzelfde baksel is te vinden in C. XI-A-89.757
De randtypes van deze kogelpotten horen tot de oudere types die door K. De Groote zijn
gedefinieerd: L1A (Fig. 395: 1), L1E (Fig. 395: 2), L1C (Fig. 395: 3 & 4).758 De overige 57 scherven
zijn handgevormd met donkere kern (Verhaeghe groep A), waarbij er zeven fragmenten
afkomstig zijn van een kogelpot (Fig. 395: 5). Op basis van deze baksels, de randtypes en
de vormen in handgevormd aardewerk met donkere kern, kan deze context in de 10de
eeuw worden gedateerd. Naast het aardewerk zat er nog een maalsteenfragment in de
stabilisatiehorizont. Op deze steen waren aan één kant nog de groeven te onderscheiden.

756 RICH-22968: 2793±29 BP: 1020 BC (95.4%)840 BC
757 Zie 7.8.4.11
758 De Groote 2009: 113-114
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Fig. 395. Materiaal uit stabilisatiehorizont C. XI-A-173.
1-4 kogelpotten in handgevormd aardwerk
5 kogelpot in handgevormd met donkere kern (Verhaeghe A)
6 wandscherf met indruk in handgevormd aardewerk
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Naast de extractiekuil ligt paalspoor C. XI-A-176. Uit de bovenste vulling van het paalspoor
zijn 12 scherven middeleeuws lokaal handgevormd aardewerk gerecupereerd. Drie stuks zijn
afkomstig van een pan. Twee fragmenten vormen samen een doorboorde steel (Fig. 396: 2),
en één scherf is afkomstig van de rand (Fig. 396: 1). Op basis van het baksel van de overige
wandscherven horen deze waarschijnlijk ook tot deze pan. Dit randtype is tot dusver nog
niet geattesteerd in de ruime regio rond Ronse.759 Uit één van de onderste lagen van het
paalspoor is een houtskoolfragment gedateerd.760 Dit leverde bij 2σ zekerheid een datering
op tussen 770 en 975 cal AD op (Fig. 397).

Fig. 396. Handgevormd aardewerk uit context C. XI-A-176.
1 randfragment van een pan in handgevormd aardwerk
2 doorboorde steel van een pan in handgevormd aardewerk

Fig. 397. Singleplot van datering op paalspoor C. XI-A-176.

De resultaten van de 14C-datering en de scherven afkomstig van het paalspoor in combinatie
met het materiaal uit de stabilisatiehorizont, geven een datering van het begin tot het derde
kwart van de 10de eeuw.

759 Mondeling Dr. Koen De Groote
760 RICH-22249: 1145±28 BP
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MATERIAAL UIT S. XI-A-175

AANTAL

C. XI-A-172
Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / niet gedetermineerd

3

C. XI-A-173
Natuursteen / Niet gedetermineerd

2

Natuursteen / Maalsteen

1

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Handgevormd met donkere kern (Verhaeghe A) / kogelpot

3

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Handgevormd met donkere kern (Verhaeghe A) / niet gedetermineerd

42

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / kogelpot

6

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / niet gedetermineerd

47

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Handgevormd met donkere kern (Verhaeghe A) / kogelpot

5

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / niet gedetermineerd

4

C. XI-A-175
Silex / Werktuig / Geretoucheerde (micro)kling / Niet gedetermineerd

1

Aardewerk / Metaaltijd / Niet gedetermineerd / niet gedetermineerd

1

C. XI-A-176
Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / niet gedetermineerd

7

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / pan

3

Aardewerk / Middeleeuws / Grijs / Lokaal handgevormd / niet gedetermineerd

2

Totaal aardewerk

123
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7.8.6. Niet-gedateerde extractiekuilen in zone IX en zone X
Tegen de zuidelijke sleufwand van zone I zijn er verschillende extractiekuilen teruggevonden
die aan het einde van de late ijzertijd/ begin van de vroeg-Romeinse periode te plaatsen
zijn.761 In zone XI zijn extractiekuilen uit zowel de Romeinse als de middeleeuwse periode
teruggevonden.762 Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er tussen beide zones ook sporen
van grootschalige uitgravingen gevonden. Het DTM van het terrein toont duidelijk een
langwerpige depressie tussen de twee zones (Fig. 345). Om deze uitgravingen te bestuderen
zijn er twee brede langwerpige kijkvensters aangelegd. De kijkvensters zijn tussen de
proefsleuven gelegd en staan haaks op de lengterichting van de depressie. Hierdoor werden
twee dwarsdoorsnedes gerealiseerd op de uitgravingen. Het documenteren van de kuilen
is slechts partieel gebeurd aangezien de profielwanden kort na het uitgraven zijn ingestort.
De afgraving gebeurde in twee zones die tussen de aangelegde proefsleuven zijn aangelegd.
Zone X is 453 m² groot, zone IX is 764 m² (Fig. 343, Afb. 575).

Afb. 575. Zicht op zone IX na afgraven.

In beide zones is een gelijkaardig beeld vastgesteld: de langwerpige depressie bestaat uit
verschillende lange kuilen die parallel aan elkaar zijn ingegraven. De vulling van de kuilen
bestaat uit brokken verzette moederbodem, die snel na het uitgraven in de kuilen geworpen
zijn. Boven de kuilen is er na het dichten een inspoelingslaag/recent? colluvium gevormd.
In deze laag is er wat postmiddeleeuws materiaal teruggevonden. Door deze laag is een
perceelsgracht en nog later drainage gegraven. Door de homogenisatie van de gracht en
het “colluvium” was het onderscheid tussen deze sporen niet altijd duidelijk te maken. Het
verloop van de uitgravingen valt samen met een afbakening die nog op het hedendaagse
kadaster te zien is. Waarschijnlijk heeft deze zone door de zijn natte condities sindsdien
gediend als een terreinopdeling.
761 Zie 7.8.2.
762 Zie 7.8.3., 7.8.4, 7.8.5
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Fig. 398. Coupe AB op context C. IX-A-2-AB-3.

Fig. 399. Coupetekening van coupe AB in zone X.
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Zone IX meet ongeveer 64 m x 10 m. Er zijn in deze zone slechts vier verschillende contexten
gedefinieerd. C. IX-A-2 is een laag die alles afdekt, en die het onmogelijk maakte om in het
grondvlak verschillende contexten af te lijnen (Fig. 398).
De twee coupes in zone IX toonden dat de uitgravingen minstens tot 3 m onder het
hedendaagse loopvlak waren uitgegraven. De westelijke kant van de depressie is met
coupe AB gedocumenteerd, de oostelijke met coupe CD. Op basis van de coupes zijn er
drie verschillende uitgravingen gedefinieerd: C. IX-A-2-AB-3, C. IX-A-2-CD-4 en C. IX-A-CD-6.
Doordat de coupes door de instabiele bodem niet aaneensluitend konden gemaakt worden,
is het niet mogelijk om na te gaan of de gedefinieerde contexten deel zijn van dezelfde
uitgraving, dan wel tot verschillende kuilen behoren.
In zone IX dekte laag C. IX-A-2 de individuele sporen af, waardoor deze niet afzonderlijk
zichtbaar waren tijdens het afgraven op GPL A. Daarom is in zone X deze afdekkende laag
meteen weggegraven. Hierdoor konden er in het grondvlak verschillende sporen worden
afgelijnd. In zone zijn er twee extractiekuilen, C. X-A-2 en C. X-A-3 en een afdekkende laag, C.
X-A-4, gedocumenteerd. Er is in deze zone één coupe gezet tegen de zuidelijke sleufwand:
coupe AB (Afb. 576 & Afb. 399). In deze coupe is te zien dat C. X-A-2 duidelijk een stuk
doorgraven werd door C. X-A-3. Ook in deze zone doorsneed een recente perceelsgracht
de uitgraving (niet op coupetekening). De kuilen zijn meer dan 2,5 m diep ingegraven onder
het huidige maaiveld.
De gegevens uit de opgraving in combinatie met de informatie uit de proefsleuven toonde
aan dat de zone over een afstand van meer dan 100 m en een breedte van ongeveer 30 m

Afb. 576. Zicht op coupe AB in zone X.
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volledig vergraven is geweest. Er is in deze zone gewerkt met een systeem van lange
parallelle sleuven, waarbij het onbruikbare bodemmateriaal van de ene in de andere put
werd geschept.
Het was niet mogelijk om de extractiekuilen in deze zone nauwkeurig te dateren. In de vulling
zijn slechts enkele stukken aardewerk aangetroffen, en er was geen betrouwbaar organisch
materiaal aanwezig voor 14C-datering. Het materiaal uit de opvullingslaag C. IX-A-2 bestaat uit
één scherf metaaltijdaardewerk, één scherf rood lokaal gedraaid aardewerk en twee scherven
postmiddeleeuws steengoed met engobe/zoutglazuur. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is
een fragment van een hoefijzer gevonden dat ook aan deze context kan worden gelinkt. In C.
X-A-3 zijn er een stuk rood lokaal gedraaid en een stuk steengoed met engobe/zoutglazuur
gevonden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er in C. X-A-4 zes stuks grijs gedraaid
aardewerk, en één stuk middeleeuws rood gedraaid aardewerk ingezameld. Deze vondsten
wijzen er in combinatie met de vulling van de kuilen op dat de kuilen recenter zijn dan de
oudere Romeinse en middeleeuwse kuilen.
Aan de zuidelijke kant van het onderzoeksterrein tegen de huidige malaisestraat, zijn
verschillende grote uitgravingen teruggevonden.763 Gezien de inhoudelijke keuzes die
gemaakt zijn in functie van de kenniswinsten op het terrein, zijn deze niet meegenomen in
het vlakdekkend vervolgonderzoek. De sporen uit het vooronderzoek illustreren opnieuw de
grootschaligheid van de ontginningen. Gezien de beperkte studie op deze sporen tijdens het
vooronderzoek, was het niet mogelijk om ze chronologisch te plaatsen.

763 Verbrugge et al. 2013a: 51-53
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7.8.7. Bodemanalyse (J. Mikkelsen)
7.8.7.1. Inleiding
Er zijn op het terrein talrijke kuilen gegraven die het recupereren van bodemmateriaal als
oogmerk hadden. Om precies te achterhalen welk bodemtype er gewenst was, is er een
bodem-analytisch onderzoek uitgevoerd door bodemkundige Jari Mikkelsen. Het volgende
hoofdstuk is een parafrase van het verslag van dit onderzoek.764 Deze bodem-analytische
studie moest nagaan welk type bodemmateriaal er ontgonnen is en waarvoor het kon gebruikt
worden. Daarnaast is er gekeken of er een verschil waar te nemen is tussen het geprefereerd
geëxtraheerd bodemmateriaal uit de Romeinse periode en het gewenste bodemmateriaal in
de middeleeuwen.
Tijdens de analyse is er met drie verschillende methoden gewerkt: bodemzuurheid-Ph,
organische koolstof en textuur.765 De bodemzuurheid en organische koolstof zijn vooral van
belang om te kunnen inschatten welke landbouwactiviteiten er hebben plaats gevonden, de
textuur analyse is dan weer van belang om het bodemtype te bepalen.
Voor het bepalen van de textuuranalyse zijn twee verschillende methodes aangewend
namelijk de lasermethode en de pipet-methode. Bij de lasermethode wordt gebruikt gemaakt
van een lasertoestel waarbij de grens van klei-silt op 6 µm wordt gezet en die van silt-zand op
63 µm. Bij deze methode wordt de partikeldiameter aan de hand van een laserstraal gemeten
en omgerekend tot een volumepercentage van de totale fractie. Bij de pipet-methode worden
eerst de kalk en de organische fractie vernietigd en vervolgens wordt de textuur van de
minerale fractie bepaald en uitgedrukt als gewichtspercentage van de totale minerale fractie.
Bij deze methode is de grens tussen klei en silt 2 µm. De grens tussen silt en zand is 50 µm.
Er zijn in drie profielen net naast extractiekuilen bestudeerd, en twee in situ bodemprofielen
die zo’n 150 m van de extractiezone verwijderd lagen. Er zijn steeds stalen van zowel naast
de kuil, als in de kuilvulling bestudeerd. Door stalen uit de kuilvulling te bestuderen, is het
mogelijk om een beeld te krijgen van het ongewenst bodemmateriaal: veel kuilen zijn immers
na het uitgraven bijna onmiddellijk opgevuld met niet gewenst bodemmateriaal. Slechts
een aantal Romeinse kuilen zijn niet opnieuw dichtgeworpen, maar zijn door een natuurlijk
verlandingsproces opgevuld geraakt.

7.8.7.2. Bodemanalyse bij C. XI-C-40
Ter hoogte van kuil C. XI-C-40 werden zes profielbakken geselecteerd voor bodemanalyse766,
hieruit zijn 10 stalen geanalyseerd (Fig. 344, 346-348 & 400).

764 Mikkelsen 2018
765 Mikkelsen 2018: 2
766 Dit hoofdstuk is overgenomen uit Mikkelsen 2018: 6-8; zie 7.8.4.17 voor fysieke beschrijving van de kuil
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Fig. 400. Coupe AB op C. XI-C-40 (boven), coupetekening met aanduiding van de geanalyseerde stalen (onder).
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Fig. 401. Korrelgrootteverdeling van de stalen van rond C. XI-C-40.

De stalen GT149 en GT150 werden beiden in de ontginningskuil genomen. Dit betreft dus
stalen van aarde die in de kuil is beland na het ontginningsproces. Staal GT151 en GT152 zijn
beide net onder de ontginningskuil genomen. Verder zijn er de stalen GT153 tot GT158 die in
een verticale sequentie net naast ontginningskuil C. XI-C-40 vertegenwoordigen. Dit zijn dus
stalen die een inzicht kunnen geven in het meest gegeerde ontginningsmateriaal.
Zeer opvallend is het significante verschil tussen enerzijds staal GT149 en GT153 en de
overige acht textuurstalen. Eveneens is het opvallend hoe de twee varianten onderling zeer
vergelijkbaar zijn. De concentratie aan zand is voor beide stalen aanzienlijk hoger dan voor
de overige stalen. GT153 werd bemonsterd in laag XI-C-40-5 (moederbodem). Waarschijnlijk
is het kleigehalte van laag XI-C-40-5 te laag, waardoor deze laag bij het verder uitgraven van
de kuil in het ontgonnen deel van de kuil gedumpt werd. Dit kan dan ook de vergelijkbare
textuur verklaren. Mogelijk maakte laag XI-C-40-AB-4 geen deel uit van de moederbodem,
maar vormt het een laag binnen de kuil, deze aflijning was op het terrein moeilijk te maken.
De textuur van de stalen GT151-152 bevat onderaan de ontginningskuil iets minder fijn
materiaal dan vijf van de zes stalen genomen naast de kuil (GT154-158). Dit geldt zowel
voor de fractie kleiner dan 2µm als voor de fractie 2-6 µm. Mogelijk is dit een trend die zich
verderzet naar beneden toe, en is men op tijd gestopt met de ontginning.
Er kan gesteld worden dat ter hoogte van de stalen GT154 tot GT158 een diepere ontginning
dan de geobserveerde kuil wel degelijk mogelijk was. De textuur van de grond is zeer
vergelijkbaar. Er zal dus een andere reden zijn waarom men maar tot een bepaalde diepte
ging. Een tijdelijke of permanente watertafel die anders voor te grote waterproblemen zou
zorgen is de meest voor de hand liggende verklaring.
De inhoud aan organische koolstof in de geanalyseerde stalen is zeer laag en vertoont weinig
variatie tussen de stalen. Het lijkt er dus op dat de kuil niet lang heeft opengelegen, anders
zou er een verhoogd koolstofgehalte in staal GT150 kunnen gemeten worden.
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Een concentratie van ongeveer 0,03% stikstof werd gemeten in dezelfde stalen waar de
koolstof werd geanalyseerd. De concentratie aan stikstof is uitzonderlijk hoog in verhouding
tot de koolstof. Zo is de C/N ratio ongeveer 3. In goed bemeste bodems is de ratio typisch
9-12. Hier is niet direct een verklaring voor.
De pH werd eveneens op vijf stalen gemeten. De pH is vrij hoog in vier van de stalen, wat
wijst op kalkrijke bodems. Enkel in staal GT158 is de pH maar net boven de 7 (neutrale pH).
Hier is er weinig of geen kalk aanwezig. Mogelijks ligt GT158 aan de grens tussen de tijdelijke
en permanente watertafel waardoor er, gezien de uitgesproken helling waarop de site is
gelegen, een aanzienlijke laterale ondergrondse waterflow moet zijn. Regenwater is zuur
en zal kalk kunnen oplossen en verplaatsen. De kalk zal eerst in de beekvallei belanden en
finaal in de zee.

7.8.7.3. Bodemanalyse bij S. XI-A-71
Van kuil S. XI-A-71 zijn er in totaal werden acht stalen naar het bodemlaboratorium gestuurd
(Fig. 344, 346-347 & 402).767
De stalen GT159-163 vertegenwoordigen een verticale staalsequentie van het
moedermateriaal. GT162 werd genomen in dezelfde bodemhorizont als staal GT166, maar op
3 m afstand van elkaar.
GT164 en GT165 zijn mogelijk stalen die genomen werden van een laag die is ontstaan door
het instorten van de zijwand van de ontginningskuil. In desbetreffend geval zal de zijwand
pas ingestort zijn wanneer de kuil al ontgonnen was en voordat deze weer opgevuld werd.
De vraag is of er platen of iets dergelijks tegen de wanden werden geplaatst tijdens de
ontginningsfase. Wanneer deze bescherming werd verwijderd, was de kans groot dat de
wand zou instorten.
De textuur van alle stalen is zeer homogeen met GT165 als grote uitzondering (Fig. 403). Dit
staal verschilt in aanzienlijke mate van de overige stalen. Ook bij een vergelijking van alle
textuurdata valt staal GT165 op door zijn veel zandigere textuur. GT165 werd bemonsterd in
laag XI-B-81-IJ-7, die in de hoek een humusrijke laag heeft. Dit doet vermoeden dat de theorie
van instorting correct is. In dit geval is de humusrijke grond afkomstig van de bovenkant van de
ingestorte wand, bijvoorbeeld de oppervlakte horizont, of in elk geval een humus aangereikte
horizont. Dit kan dan ook meteen de zandige textuur verklaren. Aan de oppervlakte zal de
kleiige fractie namelijk uitspoelen en degraderen, zowel verticaal als lateraal.
Ondanks de kleine textuurverschillen kan worden gesteld dat de bodem niet enkel verticaal,
maar ook lateraal vrij homogeen is qua textuur.

767 Mikkelsen 2018: 8-11
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Fig. 402. Coupe IJ op S. XI-A-71 (boven), coupetekening met aanduiding van de geanalyseerde stalen (onder).

874

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

875

Fig. 403. Korrelgrootteverdeling van de stalen van rond C. XI-C-40.

7.8.7.4. Bodemanalyse bij C. I-A-965
Naast deze kuil werden drie pollenbakken geselecteerd voor verder analyse. Van elk van de
pollenbakken werden twee stalen genomen. De bovenste pollenbak (Inv. 11-RON-PW-2172)
begint op ongeveer 170 cm onder het maaiveld, de onderkant van de diepste staal (Inv.
11-RON-PW-2174) bevindt zich op 278 cm (Fig. 404 en Fig. 355).

Fig. 404. Staalname voor bodemanalyse naast C. I-A-965.
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Fig. 405. Korrelgrootteverdeling van de stalen naast C. I-A-965.

De stalen GT138-139 werden genomen in laag XI-B-196-EF-17, die beschreven is als in een in
situ kleiige laag met kiezels. De stalen GT140-141 vertegenwoordigen laag XI-B-196-EF-18 en
de stalen GT142-143 maken deel uit van laag XI-B-196-EF-19, een groen-beige plastische klei
met roestvlekken.
De textuur van de zes stalen vertoont een bodem met een lemige kleitextuur. Er valt in de
moederbodem geen eenduidige trend te herkennen in functie van de diepte. De textuur
varieert van laag tot laag. Terwijl de kleiconcentratie relatief constant is, vertoont de grove
silt- en zandfractie meer variatie in functie van diepte (Fig. 405).
Staal GT142 werd zowel volgens de textuur-laser maar ook volgens de textuur-pipetmethode
geanalyseerd. Opmerkelijk is het grote verschil tussen de methode voor wat betreft de
zandfractie. Bij de laser-methode wordt het staal ‘ruw’ gemeten, terwijl bij de pipetmethode
zowel kalk als organisch materiaal eerst verwijderd worden. Gezien de relatief hoge pH zal
er een zeker kalkgehalte in de bodem zijn, het gehalte aan organisch materiaal is zeer laag.
Mogelijk kan het verschil in zandgehalte tussen de twee methoden voor een deel verklaard
worden door de aanwezigheid van pseudozandpartikels in het ruwe staal (laser), terwijl deze
vernietigd worden in het voorbereide staal (pipet). Verder noteren wij dat het pipetstaal
ongeveer een derde klei en ongeveer een derde grof silt bevat. Er is dus sprake van een
klei met voldoende leemfractie zodat de basisgrondstof waarschijnlijk niet hoeft verschaald
te worden.
Voor staal GT142, is de micromassa (fractie kleiner dan 10 µm; textuur-pipet) 47,8%. Bij
een dergelijk percentage is verschraling niet nodig. Door het gebrek aan een zandfractie
zal de grondmassa vrij homogeen zijn met een piek van de inclusies tussen de 20-50 µm.
De verticale variatie van het moedermateriaal is miniem waardoor men, eens de bodem is
weggegraven, gewoon kon ontginnen zonder bepaalde lagen eerst weg te halen.
Het gehalte aan organische koolstof is zeer laag en varieert tussen 0,04% (GT138) tot 0,08%
(GT142). Op zich is het opmerkelijk dat het hoogste gehalte aan organisch materiaal in het
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diepste staal werd gemeten, op bijna 3 m diepte van de huidige oppervlakte maar de inhoud
is dermate laag dat dit gewoon door wortelgroei kan verklaard worden.
De stalen GT144 en GT145 werden beide genomen in het moedermateriaal onderaan de kuil.
Deze stalen zijn genomen uit bulkstalen onderaan de uitgraving (Fig. 355). De beide stalen
vertonen een sterk vergelijkbare textuur met de stalen genomen uit de moederbodem naast
de ontginningskuil. Staal GT144 werd ook volgens de pipet methode geanalyseerd en daaruit
bleek dat de stalen GT144 en GT143 een bijna identieke textuur kennen. Wij kunnen dus
enerzijds concluderen dat de kuil dieper had kunnen ontgonnen worden, en anderzijds dat
het moedermateriaal zowel verticaal als lateraal een uitgesproken homogeniteit in textuur
vertoont. Dit hoge niveau van homogeniteit was mogelijk ook een lokalisatiefactor van de
ontginningskuilen.
Finaal werden er twee stalen van de vulling van de kuil genomen. Deze stalen zijn genomen
uit bulkstalen. Staal GT146 werd genomen uit laag XI-B-196-EF-14, een kleiige laag met grijze
vlekken. Staal GT147 is afkomstig uit laag XI-B-196-EF-23, eveneens een kleiig substraat
(lasertextuur data) waarvan het onduidelijk was of het nu effectief vergraven was of nog in
situ verkeerde.
Het textuurprofiel van staal GT146 is significant verschillend van de overige 9 stalen die
werden geanalyseerd van deze ontginningskuil. Het zandgehalte is aanzienlijk groter en
de klei- en fijne siltfractie is duidelijk kleiner. Het gehalte kleiner dan 10µm is zo laag dat
het materiaal uit deze laag niet geschikt is voor de productie van aardewerk. Staal GT147
daarentegen is vergelijkbaar met de stalen genomen naast en onder de ontginningskuil: de
concentratie van de fijnste fracties zijn vergelijkbaar en het zandgehalte is zelfs iets minder
dan de overige stalen. Zuiver gebaseerd op de lasertextuurdata lijkt het alsof deze laag in situ
is. Mogelijk werd deze laag verstoord (vertrappeling?) tijdens de ontginningen waardoor het
bij het uitgraven van de kuil leek op een verstoorde laag.
Opmerkelijk is de pH van staal GT147. Waar de in situ stalen naast en onder de kuil een pH
boven de 7 (zelfs tot 8,4) kennen, wat wijst op de aanwezigheid van kalk, vertoont GT147 een
pH van 5,45, wat matig zuur is. Dit wijst er eerder op dat de grond afkomstig is van vlak bij
de oppervlakte en een lang proces van ontkalking en verzuring heeft doorgemaakt. Er zit
volgens de pipetmethode maar 16.8% klei in staal GT147 en een extreem hoog gehalte van
57.4% van grof silt. Op het eerste zicht lijkt dit op een labofout maar de pH is 5.45 waardoor
er geen sprake kan zijn van een gebrek aan suspensie van de gemeten substaal. Indien deze
analyse correct is, zou het best kunnen dat er sprake is van een leemachtige laag die niet
interessant was om te ontginnen en die blijven liggen is.

7.8.7.5. Bodemanalyse bij referentieprofiel I-A-HG
Voor de vergelijking is het belangrijk om ook de textuur van de natuurlijke bodem te
analyseren. Om zeker te zijn dat er geen korte afstand colluviatie het beeld verstoorde, is
er geopteerd om de stalen uit de omliggende vlakken te gebruiken.768 Profiel HG ligt zo’n
160 m naar het noordoosten (Fig. 408). Van profiel HG zijn er drie stalen geanalyseerd: de
horizonten H1 (huidige ploeglaag), H3 (gevlekte Bg horizont) en H4 (een tweede gevlekte Bg
horizont).

768 Mikkelsen 2018: 11
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Fig. 406. Foto profiel HG en coupetekening met aanduiding van de genomen stalen.

Fig. 407. Korrelgrootteverdeling van de stalen uit profiel HG en profiel JI.
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Fig. 408. Situering van de coupe HG en JI in het onderzoeksgebied.
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Opvallend is het hoge zandgehalte in vergelijking met de stalen die werden geanalyseerd in,
naast of onderaan de ontginningskuilen. In de ploeglaag is het zandgehalte 44,8%, dan is er
een daling in H3 en stijgt de zandconcentratie tot 60,7% in H4.
De conclusie is dat de bovenste horizonten enerzijds te zandig zijn en veel meer variatie
vertonen van horizont tot horizont. De ploeglaag kent praktisch identiek dezelfde textuur als
staal GT165 (de mogelijke oppervlaktehorizont van kuil S. XI-A-71).

7.8.7.6. Bodemanalyse bij referentieprofiel I-A-JI
Finaal werd een tweede referentieprofiel, I-A-JI, geanalyseerd (Fig. 408).769 Ook hier is
sprake van een in situ bodem. Hoewel dit profiel zo’n 220 m van zone XI, en zo’n 100 m
van de Romeinse contexten rond C. I-A-965 ligt, kan het toch bruikbare informatie geven
omtrent de samenstelling van de bodem. Het profiel werd bemonsterd door middel van
twee pollenbakken. Van elk van de bakken werden twee bodemstalen genomen om zo een
verticale bemonstering van de bodem te kunnen garanderen (Afb. 577).

Afb. 577. Foto en coupetekening van profiel JI met aanduiding van de geanalyseerde stalen.

Kenmerkend voor de vier stalen is een vrij lage kleigehalte en dominante zandfractie. De
korrelgrote verdeling van dit profiel is vergelijkbaar met de stalen van de andere in situ
bodemprofielen. Door het lage kleigehalte is de bodem niet bruikbaar om te verwerken als
bakstenen of aardewerk. Het werd nogmaals bevestigd dat de bovengrond niet geschikt is
en dat de diepe kuilen nodig waren om aan de kleiige sedimenten te raken.
769 Mikkelsen 2018: 13-14
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7.8.7.7. Conclusie bodemanalytisch onderzoek
Er zijn in totaal op vijf sequenties bodemanalyses uitgevoerd op twee referentieprofielen en
langsheen drie extractiekuilen. Er is getracht om zover mogelijk een chronologische spreiding
in de geanalyseerde gegevens te steken. De kuilen rond C. I-A-965 dateren uit de late
ijzertijd/vroeg-Romeinse periode, kuil C. XI-C-40 dateert middeleeuws of Romeins, en S. XIA-71 is waarschijnlijk een middeleeuwse ontginning. Ondanks deze chronologische verdeling
is er geen significant verschil in de korrelgroottesamenstelling van de ontgonnen lagen. In de
middeleeuwse ontgonnen lagen is er een iets hogere concentratie van de fracties kleiner dan
2 µm en de fractie 2-6 µm. De middeleeuwse ontginningen waren dus net iets kleirijker dan
de Romeinse ontginningen, maar het verschil is zo klein dat dit misschien gewoon toeval is.770
De bodemanalysen en dan vooral de textuurdata hebben een aantal interessante gegevens
opgeleverd. Ten eerste blijkt er geen noemenswaardig verschil te zijn in de textuur tussen
het materiaal dat ontgonnen is tijdens de Romeinse periode en dat van de middeleeuwse
periode.
De ontgonnen basisgrondstof had een korrelgroottesamenstelling van ongeveer 1/3 klei,
1/3 fijn plus matig fijn silt en ongeveer 1/3 grof silt. Er is praktisch geen zand aanwezig in
de ontgonnen lagen. Door de verhouding tussen klei en silt is de grond optimaal voor
verschillende toepassingen, en kan ze bovendien nog naar wens verder verschraald worden.
Bovendien is er ook zeer weinig laterale en verticale variatie in de textuur van de
ontginningslagen, de textuur van de bovenliggende bodenhorizonten is wel veel zandiger
en minder kleiig dan de ontgonnen lagen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de kuilen
blijkbaar opgevuld werden met te zandig bovenliggende bodemmateriaal. De opvulling van
sommige kuilen zoals kuil C. XI-C-40 of S. XI-A-71 is relatief snel gebeurd waardoor er geen
stabilisatielagen in de kuil geobserveerd werden.

770 Mikkelsen 2018: 15
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7.8.8. Conclusie
Tijdens het archeologische onderzoek zijn tientallen ontginningskuilen uit verschillende
periodes bestudeerd. De uitgravingen liggen verspreid over het hele onderzoeksgebied,
maar concentreren zich vooral in zone XI. Deze zone vormde gedurende een lange periode
het toneel voor de ontginning van bodemmateriaal. Hierdoor ontstond dicht bij het hoogste
punt van het onderzoeksgebied, een ingewikkeld complex van kuilen uit diverse periodes.
De impact van de werkzaamheden op het landschap was zo groot, dat de zone bij aanvang
van de werken nog steeds een stuk lager lag dan de percelen rondom.
Er zijn ontginningskuilen gevonden uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode, de Romeinse
periode, de volle middeleeuwen en de postmiddeleeuwen. Sommige kuilen zijn niet met
zekerheid toe te wijzen aan een bepaalde periode. In zone XI zijn verschillende kuilen ofwel
in de Romeinse periode ofwel in de volle middeleeuwen te dateren (Fig. 344). Er zijn zowel
gelijkenissen als verschillen op te merken in de manier waarop men bodemmateriaal heeft
geëxtraheerd over de verschillende periodes heen.
De kuilen uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode liggen tegen de zuidelijke sleufwand
van zone I. De kuilen rond C. I-A-965 zijn met 14C gedateerd op organische accumulatie en
zijn dus met zekerheid in deze periode te plaatsen. De kuilen C. I-A-906/909 zijn op basis van
schaarse vondsten in dezelfde periode ondergebracht. De meeste informatie is afkomstig
van C. I-A-965. Om het gewenste bodemmateriaal te ontginnen, heeft men een grote kuil
uitgegraven tot ongeveer 2 – 2,5 m onder het maaiveld. Deze uitgraving heeft vrij steile,
quasi rechte wanden. Binnenin de kuil zijn plaatselijke verdiepingen gemaakt. Dit deed men
om verder risico op instorting te verkleinen.
De ontginningskuilen uit de Romeinse periode liggen in zone V en zone XI. Kuil C. V-A-27 ligt
geïsoleerd van de andere kuilen, op een plek waar de tertiaire klei quasi dagzoomt. De kuil
meet ongeveer 20 m x 11 m en heeft een lensvormige uitgraving, waarschijnlijk om het gevaar
op instorting te reduceren. Na het inzamelen van het gewenste bodemmateriaal heeft men
de kuil laten open liggen. Door de accumulatie van organisch materiaal op de bodem van de
kuil, ontstond een onafgebroken paleo-ecologische sequentie die een periode van meer dan
1000 jaar overspant.771
Ook in zone XI liggen er ontginningskuilen uit de Romeinse periode. De kuilen S. XI-A-190
en S. XI-A-168 zijn op basis van 14C-dateringen op accumulatiehorizonten van organisch
materiaal, met zekerheid in de Romeinse periode te plaatsen. Deze kuilen hebben net als
C. V-A-27, een lensvormige doorsnede, maar zijn een stuk groter. Ze hebben ook dezelfde
trage accumulatie van organisch materiaal, wat er op wijst dat ze na het uitgraven zijn blijven
openliggen.
Er liggen 19 kuilen in zone XI die te linken zijn aan C. XI-A-190 en C. XI-A-168. Het merendeel
van de kuilen (13 op totaal van 23) heeft een NNW-ZZO-oriëntatie. De extractiekuilen
vertonen een grote gelijkenis in zowel fysiek voorkomen als in opvulling. Het gaat om lange,
smalle kuilen die parallel aan elkaar zijn ingegraven met een tussenafstand van ongeveer 1
m. De lengte van de kuilen varieert tussen de 8 m en 31 m. De gemiddelde lengte bedraagt
ongeveer 22,5 m. De kuilen zijn gemiddeld genomen ongeveer 5,5 m breed. De diepte
van de extractiekuilen varieert tussen de 0,7 m en 2,2 m onder het afgegraven vlak. Op het
moment van afgraven was er een bodemopbouw van ongeveer 65 cm boven de kuilen. Het
oorspronkelijke niveau van het maaiveld is niet gekend, maar zal waarschijnlijk op ongeveer
hetzelfde niveau hebben gelegen dan dat van de omliggende percelen. De kuilen zijn dus tot
ongeveer drie meter onder het toenmalige maaiveld uitgegraven.
771 Zie 7.8.3.2.2.
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De parallelle inplanting was waarschijnlijk voor het overhevelen van ongewenst
bodemmateriaal van de ene naar de andere kuil. De kuilen werden één voor één gegraven,
waarbij het bovenste bodemmateriaal, ongeveer de bovenste 100 cm, niet gebruikt werd en
dus direct in de vorige kuil werd gegooid. Dit verklaart de korte periode van stabilisatie bij
het vullen van de kuilen (cf. de dunne lichte bandjes). De bovenste 100 cm van de bodem was
vermoedelijk niet gewenst omwille van het heterogene karakter door het humusgehalte, de
sterke bioturbatie, kleimigratie en verwerking die heeft plaats gevonden. Het opvullen van
de kuilen gebeurde in de meeste gevallen vrij snel na het uitgraven, aangezien er weinig tot
geen organische accumulatie te zien is in de opvullingen van de kuilen zoals bij de duidelijk
Romeins gedateerde kuilen. In sommige kuilen zijn verschillende inspoelingsbandjes te
zien die erop wijzen dat de ontginners tijdens de graafwerken te maken hebben gehad met
periodes van intense regenval. Dit leidde ertoe dat sommige kuilen moesten opgegeven
worden. Aangezien de kuilen nauwelijks vondsten bevatten is het dateren ervan moeilijk. In
enkele kuilen stak Romeins of ouder materiaal, in C. XI-C-11 zat zelfs een volledige mortarium.
Er is een fragment houtskool uit C. XI-C-40 gedateerd, dat eveneens in de Romeinse periode
te plaatsen was. In de trage stabilisatielagen boven de kuilen zit er steeds materiaal uit de
10de-begin 11de eeuw. Dit materiaal is te linken aan de kleine nederzetting die onmiddellijk ten
noorden van de extractiekuilen lag. Het middeleeuwse aardewerk is in alle stabilisatielagen
gevonden. Volgens bodemkundige Jari Mikkelsen kan deze opvulling geen 1000 jaar oud zijn.
Hierdoor zou een Romeinse datering evenwel uitgesloten kunnen worden. Dit gaat dan weer
in tegen de algemene inplanting van de kuilen. De datering van de ophogingslaag bovenop
de zone is gesitueerd tussen de trage opvulling/het open liggen van de extractiekuilen vanaf
de 10e eeuw, en voor dat de gracht XI-A-106/XI-B-31-CD-2 is gedicht in periode 1450-1550.
Uit de sterke onderlinge gelijkenissen, de wijze van inplanting en het gebrek aan duidelijke
oversnijdingen, kan afgeleid worden dat al deze kuilen volgens dezelfde strategie en
in eenzelfde momentum ingepland zijn. Het feit dat er enkele kuilen met zekerheid in de
Romeinse periode te plaatsen zijn, maakt dat deze datering wellicht ook voor de andere
parallelle kuilen kan overgenomen worden.
Enkele kuilen wijken qua oriëntatie en opbouw af van het parallelle complex. De kuilen S.
XI-A-71 en S. XI-A-175 hebben een ZW-NO en liggen respectievelijk ten noorden en ten
zuiden van het parallelle complex. C. XI-A-29 ligt ten noorden van de nederzettingszone
en sluit waarschijnlijk aan op S. XI-A-71. Kuil S. XI-A-175 heeft een duidelijk afwijkend profiel
in vergelijking met de andere kuilen in de zone. De lange zijdes van de kuil waren quasi
loodrecht uitgegraven in de klei. Mogelijk is er bij het uitgraven van deze kuil gewerkt met
een systeem van platen om instorting te voorkomen. In de kuilen S. XI-A-175 en S. XI-A-71
is er in de opvullingspakketten duidelijk middeleeuws materiaal aangetroffen. In kuil C. XIA-29 zaten er twee houten staken in de opvulling die met 2σ gedateerd konden worden
tussen 690-900772 en 890-1020.773 Bij de contexten S. XI-A-71 en S. XI-A-175 stond er net
naast de kuilen op precies 8,4 m van de kop een paalspoor. Deze inplanting is zeker niet
toevallig en is wellicht te linken aan een takelsysteem om het bodemmateriaal uit de kuil
te halen. De 14C-dateringen van deze paalsporen wijzen op een beperkte chronologische
spreiding. Een combinatiedatering geeft bij 2σ een datering tussen 770-950.774 Deze spreiding
valt uiteen in twee pieken. Een eerste piek (84.8%) ligt tussen 770-900. Het aardewerk wijst
erop dat de datering zeker niet voor de 10de eeuw kan vallen. Dit maakt dat een datering in
het kleinste segment tussen 920 (10,6%) 950 het meest waarschijnlijk is. De combinatie van
de 14C-dateringen met het aardewerk plaatst de middeleeuwse ontginning in de eerste helft
van de 10de eeuw.
772 RICH-22962: 1205±30 BP
773 RICH-22965: 1071±27 BP
774 RICH-22249 + RICH-22259 combine: 1166±20 BP. X2-Test: df=1 T=1.1 (5%3.8)
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Het intensieve onderzoek op de extractiekuilen toonde aan dat de genese van de kuilen
een stuk complexer was dan aanvankelijk gedacht. De ontginnersbeweging is ingezet in de
Romeinse periode, waarna de plek herbruikt is tijdens de volle middeleeuwen. Niet alleen is
dezelfde zone opgezocht tijdens de middeleeuwen, ook de kuilen zelf werden hergebruikt
voor secundaire ontginning. In de eerste helft van de 10de eeuw vonden er niet alleen
ontginningen plaats, er zijn ook sporen van gebouwplattegronden teruggevonden die er op
wijzen dat de plek ook bewoond werd. Op het einde van de late middeleeuwen is er een
brede gracht gegraven die waarschijnlijk diende om de natte ontginningszone te ontwateren.
De gracht is in één beweging gedicht tussen 1480-1550. De laatste ontginning (XI-A-169)
vond plaats in de postmiddeleeuwse periode. Deze uitgraving is voor het eerst te zien op de
kaart van de landboeken van Ronse uit 1684 en bleef als apart kadasternummer bewaard.
De grootschaligheid van de graafwerken hebben er toe geleid dat zone XI tot bij aanvang
van de werkzaamheden voor het industriepark ‘Pont West’ op perceelsniveau nog altijd een
lager gelegen zone was.
Het is niet geweten met welk doel de ontginningen te Pont West hebben plaats gevonden.
Een bodem-analytisch onderzoek wees uit dat er weinig verschil was tussen het materiaal dat
in de verschillende periodes werd ontgonnen. De basisgrondstof die ontgonnen werd, had
een korrelgroottesamenstelling met ongeveer 1/3 klei, 1/3 fijn plus matig fijn silt en ongeveer
1/3 grof silt. Er is praktisch geen zand aanwezig in de ontgonnen lagen. Door de verhouding
tussen klei en silt is de grond optimaal voor verschillende toepassingen, en kan ze bovendien
nog naar wens verder verschraald worden. Er zijn uit geen enkele periode aanwijzingen
teruggevonden voor keramiek of andere artisanale activiteit. In sommige gevallen zoals te
Maldegem Kleit, liggen de extractiekuilen vlak naast de ovens waarin ze verwerkt zijn, maar
dat bleek te Pont West niet het geval te zijn.775
Er zijn enkele summiere aanwijzingen dat de extractiekuilen secundair gebruikt zijn als
rotputten om hennep (Romeins) en vlas (middeleeuwse periode) te roten.
Ontginnerskuilen zijn geen unicum voor de regio. Er zijn verschillende sites in Vlaanderen
waar het ontginnen van bodemmateriaal gekend is uit de Romeinse periode. Enkele km
ten noordoosten zijn op de site Ronse De Stadstuin zowel uit de Romeinse periode als
uit de middeleeuwen ontginningskuilen voor (zand)leem teruggevonden. De Romeinse
kuilen dateren uit de 2de eeuw, de middeleeuwse sporen zijn in de 9de-10de eeuw te
plaatsen.776 In Leeuwergem Spelaan is in de 2de en 3de eeuw leem ontgonnen voor de
constructie van huizen. De kuilen zijn nadien als stortplek gebruikt en leverden een bulk
aan schervenmateriaal op.777 Te Ninove Doorn Noord zijn grote ontginnerscomplexen uit de
Romeinse periode opgegraven. Net als in Leeuwergem Spelaan is de constructie van de
kuilen op Doorn Noord anders dan in Pont West. Op deze twee sites heeft men gewerkt met
loodrechte wanden in plaats van de langwerpige, lensvormige uitgravingen. Waarschijnlijk
was dit in functie van de bodemgesteldheid. De natte, instabiele ondergrond in Ronse liet
nauwelijks rechte uitgravingen toe.
Een goede parallel voor de ontginningen te Ronse Pont West is de site Kortrijk Morinnestraat.778
Verschillende langwerpige extractiekuilen uit de Romeinse periode zijn in de middeleeuwen
opnieuw bezocht. Ook door deze ontginningskuilen is een gracht gegraven, waarschijnlijk om
de zone te draineren. Er is vastgesteld dat de ingespoelde kleipartikels van de omliggende
percelen secundair ontgonnen zijn. Dit zou ook voor Ronse Pont West een verklaring kunnen
geven voor het feit dat het opvullingspakket op de Romeinse kuilen zo dun is en toch vol
775 Moens et al. 2017: 28
776 Pede et al. 2015: 240-241, 249.
777 Pede et al. in voorbereiding
778 Apers 2017: 110-112
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middeleeuws materiaal steekt.
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7.9. LANDSCHAPSEVOLUTIE TE RONSE PONT WEST (W. VAN DER MEER)
7.9.1. Inleiding
In totaal zijn er vijf contexten bestudeerd in functie van een landschapsreconstructie: C. I-B-196JI-9 (late ijzertijd-vroeg-Romeins), C. V-A-27 (midden Romeins- begin volle middeleeuwen), S.
XI-A-190 (midden Romeins- begin volle middeleeuwen), S. XI-A-168 (midden Romeins- begin
volle middeleeuwen) en C. XI-B-31-CD-2 (late middeleeuwen).779 Het zwaartepunt van de
studie kwam te liggen op de lange aaneengesloten sequenties van C. V-A-27 en S. XI-A-190.
Met uitzondering van S. XI-A-168, waar enkel een waardering op gebeurde, zijn alle contexten
geanalyseerd. Dit resulteerde in een analyse van vier macrostalen en 13 pollenstalen. Het
chronologisch kader is afgebakend door 19 14C-dateringen uit de onderzochte lagen.
De voornaamste focus van de analyses lag op de reconstructie van het landgebruik en de
evolutie ervan tussen de late ijzertijd en de postmiddeleeuwen. De lange aaneengesloten
sequenties (C. V-A-27 & S. XI-A-190) vormden de basis van het onderzoek omdat ze de
brug konden slaan tussen de Romeinse aanwezigheid en de middeleeuwse bewoning op
de site. Dit gaf bovendien de mogelijkheid om het theoretisch model van bosgeneratie na
het Romeinse rijk, en de snelle val in het bosbestand bij het begin van de middeleeuwen te
toetsen.780

7.9.2. Natuurlijke omgeving
7.9.2.1. Uitgangspunten van het theoretisch kader: Potentieel Natuurlijke Vegetatie
Als uitgangspunt bij de interpretatie van archeobotanische gegevens zal hier de ‘Potentieel
Natuurlijke Vegetatie’ (PNV) worden gebruikt. De PNV van een gebied is de beredeneerde
(climax)vegetatie van dat gebied, uitgaande van de bekende natuurlijke omgevingsfactoren.
De PNV is hypothetisch en hoeft dus niet hetzelfde te zijn als de oorspronkelijke vegetatie
binnen dat gebied. De PNV van de omgeving van Ronse – Pont-West bestaat voornamelijk
uit typische eiken-beukenbossen van de natte variant, met hier en daar de droge variant.
De soortsamenstelling van het boompollen in de geanalyseerde stalen van deze vindplaats
komt grotendeels overeen met de verwachting van de PNV. De economische waarde van
de bossen heeft mogelijk een rol gespeeld bij de keuze van de locatie van de nederzetting.
Eiken-beukenbossen op voedselrijke bodem hebben een hoge bladerkroon en een zeer
weinig ontwikkelde struik- en kruidlaag. Door het ontbreken van dicht struikgewas zijn deze
bossen begaanbaar en geschikt voor bosbeweiding. Ook kunnen ze relatief eenvoudig
ontgonnen worden en bedekken de rijkere bosvarianten de gronden die het meest geschikt
zijn voor landbouw. Ten slotte heeft het hout van de hoge eiken een grote waarde. Elzenvogelkersbossen zijn door de alluviale invloeden meer open en afwisselend van karakter.
De struik en kruidlaag is daardoor goed ontwikkeld. Ontginning zal gronden opleveren die
geschikt zijn als grasland, voornamelijk nat hooiland.
De nadelen van het gebruik van een model als de PNV zijn ten eerste dat de huidige
parameters die in het model worden gevoerd dikwijls veranderd zijn ten opzichte van de
situatie in het verleden en ten tweede dat de PNV altijd uitgaat van een climaxvegetatie,
terwijl deze climaxvegetatie rond menselijke nederzettingen vaak niet meer aanwezig was.
Desondanks geeft het een uitgangspunt bij de interpretatie van archeobotanische gegevens.
Een belangrijke afwijking op de PNV in dit geval is wellicht de sterkere variatie in bodemtypen
die in het veld werd vastgesteld binnen het onderzoeksgebied, met name de aanwezigheid
van een kleilaag zeer ondiep in de bodem. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het sterke
aandeel dat zwarte els heeft in de macrorestenstalen uit C. V-A-27, en de pollenspectra in C.
V-A-27 en S. XI-A-190, terwijl het aandeel elzenbos volgens de PNV klein zou moeten zijn. Het
779 Volgend hoofdstuk is een samenvatting en herwerking van Van der Meer 2018: 22-28
780
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voorkomen van ijle zegge, een soort uit moerasbos, past hier eveneens bij.
Ten noorden van Ronse bevinden zich op de oost-west lopende kam van getuigenbergen
nog altijd een aantal bossen die dateren van voor 1775 (Hotond-Scherpenberg, Muziekberg).
Deze bossen zijn volgens een interpretatie van de historische bronnen de restanten van
(een uitloper van) het uitgestrekte Kolenwoud, dat zich in de zesde eeuw uitstrekte langs de
grens van Zuid-Vlaanderen. Tack et al. vermoeden dat dit hetzelfde bos is als de door Caesar
omschreven uitloper van het woud Arduenna ten noorden van de Samber.781 De huidige
bossen op de getuigenbergen hebben overwegend de classificatie eiken-beukenbos. Uit
palynologisch onderzoek van bodemprofielen van getuigenbergen bij Vloesberg blijkt
inderdaad dat hier in het verleden bossen met een hoog aandeel beuk hebben gestaan. Deze
waarnemingen lijken de modelmatige gegevens van de PNV in grote lijnen te ondersteunen.782

7.9.2.2. Interpretatie van de resultaten van het archeobotanisch onderzoek
Ten tijde van de bewoning in de vroeg-Romeinse periode (= C. I-B-196-JI-9) is het landschap al
voor een groot deel ontgonnen. Het archeobotanisch onderzoek schetst een beeld van een
agrarisch landschap, waarbij het signaal van weiland sterker is dan dat van akkergrond. De
directe omgeving van de vindplaats werd mogelijk niet, of slechts in beperkte mate, gebruikt
voor akkerbouw. Diverse pollentypen en macroresten zijn afkomstig van taxa die wijzen op
een matig intensieve begrazing van dit grasland. Wel werden er granen in de omgeving
verbouwd, ten minste tarwe en mogelijk ook gerst.
In de loop van de Romeinse periode nam de menselijke activiteit in de omgeving van de site
af en raakt het landschap steeds verder bebost. Gedurende deze periode van bosregeneratie
speelt zich een vegetatiesuccessie af waarbij pionierende en lichtminnende boomsoorten
verdwenen, om plaats te maken voor climaxsoorten zoals de beuk. Dit patroon is uitstekend
te volgen op basis van de analyseresultaten van C. V-A-27 en S. XI-A-190 en is eveneens
aantoonbaar aan de hand van de waarderingsresultaten van C. XI-A-168.
Delen van het bos rond de vindplaats bleven echter deels open en hier bevinden zich kleine,
vrij extensief gebruikte, deels natte, graslanden. In de context van een Noordwest-Europees
loofwoud kunnen deze alleen bestaan indien er sprake is van enige mate van beweiding.
Fase 2 en 3 vallen mogelijk te relateren aan het zogenaamde vroeg-middeleeuwse
waldviehbauerntum, een agrarisch systeem dat primair leunt op de exploitatie van bos. Het wordt
gekenmerkt door veeteelt, waarbij de omliggende bossen worden gebruikt voor beweiding,
voederwinning en strooiselwinning. Het waldviehbauerntum is evenwel een construct, er zijn
geen harde bewijzen voor aangetroffen. Bij veel vroeg-middeleeuwse vindplaatsen laat het
archeobotanisch onderzoek een (half)open cultuurlandschap zien. Dat de bossen rond kleine
agrarische nederzettingen niet werden benut, lijkt echter onwaarschijnlijk. Er zijn bovendien
meerdere vroeg-middeleeuwse vindplaatsen binnen een inderdaad zeer bosrijke omgeving
bekend. Naast bosbeweiding met herbivoren bieden de eiken-beukenbossen ook goede
mogelijkheden voor de varkensteelt. In de herfstmaanden konden de varkens vetgemest
worden op de eikels en beukennoten in de bossen. Het grote belang van dit ‘ekelen’ of ‘aten’
in de vroege en volle middeleeuwen blijkt uit de vele juridische documenten over de rechten
hierop. Een eiken-beukenbos biedt ook mensen de mogelijkheid om de dagelijkse voeding
aan te vullen met smakelijke en noodzakelijke kwalitatieve voedingsproducten, zoals wilde
noten en bosfruit. Bij het onderzoek zijn meerdere soorten aangetroffen die daarvoor kunnen
en zullen zijn gebruikt door de lokale bewoners: zoete kers, bosaardbei, hazelaar, braam,
framboos, vlier en in mindere mate meidoorn, rode kornoelje, roos en sleedoorn.
Bij het inrichten van of in de aanloop naar de hernieuwde bewoning op de site in de eerste
781 Tack et al. 1993, 18-19.
782 Munaut 1967, 89-92.
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helft van de 10e eeuw, werd het relatief jonge eiken-beukenbos rond de vindplaats ontgonnen
voor bewoning en akkerbouw. Eerst kleinschalig, maar al snel veranderde het landschap
opnieuw in een cultuurlandschap. Meer dan in de voorgaande perioden lijkt er sprake te zijn
van graanakkers, maar ook grasland moet een belangrijke rol hebben gespeeld. Bijzonder is
een klein aantal taxa dat wijst op een moerassige vegetatie op schrale, natte bodem. Deze
soorten hebben wellicht een verband met de toponiem van het gebied ten zuiden van het
onderzoeksgebied dat als ‘Malaise’ duidt op een gebied met weinig economische waarde.
De kaart van Ferraris uit de achttiende eeuw toont hier een loofbos, het ‘Bois de la Malaise’.
Het zuidelijk deel van dit bos ligt op een bodem met de drainageklasse ‘natte gronden’ of
‘natte gronden met relatief hoge ligging’, het zal dus een moerasbos betreffen.
Het archeobotanisch onderzoek van Ronse – Pont-West vult een gat in de kennis omtrent
bosregeneratie, zoals dat naar voren is gekomen bij onderzoek van waterputten en vergelijkbare
depressies die zijn aangetroffen te Kluizene-Zanddok en Lier-Duwijck II. Uit de resultaten van
die onderzoeken bleek uit hoge boompollenpercentages in vroeg/volmiddeleeuwse sporen
dat na de Romeinse periode eveneens een proces van bosregeneratie had plaatsgevonden.
Het landschap rond deze vindplaatsen was echter waarschijnlijk ook in de Romeinse tijd
nog vrij bosrijk. Van de periode van bosregeneratie is op deze twee vindplaatsen bovendien
weinig onderzocht. Opvallend is dat het geregenereerde bos aldaar werd gekenmerkt
door een hoog aandeel pollen van beuk. Een rol van beuk bij de herbebossing van oude
landbouwgrond werd hierdoor vermoed. Uit het onderzoek van Ronse – Pont-West blijkt
evenwel dat de beuk deze rol pas aanneemt in een latere fase in de natuurlijke successie
van het geregenereerde bos.

7.9.3. Landbouw en voedselvoorziening
7.9.3.1. Cultuurgewassen
Het aantal resten van cultuurgewassen dat is aangetroffen bij dit onderzoek is beperkt. Er zijn
geen macroresten van cultuurgewassen aangetroffen, maar er is wel pollen aanwezig.
Het meeste pollen van cultuurgewassen is afkomstig van granen: het granen-type, gerst/
tarwe-type, tarwe-type en van rogge. In wisselende verhoudingen komen deze in meerdere
stalen en in meerdere contexten voor. Rogge is in de oudere stalen alleen aanwezig in
de vorm van een enkele stuifmeelkorrel, pas in middeleeuwse lagen is deze soort beter
vertegenwoordigd. De gebruikelijke interpretatie is dat enkele stuifmeelkorrels van rogge
in vóór-middeleeuwse context niet wijzen op lokale verbouw van dit gewas, maar dat deze
afkomstig zijn van roggeplanten die als akkeronkruid voorkwamen tussen ander graan. Dit
betekent waarschijnlijk dat in de laat-Romeinse periode in de omgeving van Ronse – PontWest tarwe en mogelijk ook gerst de belangrijkste graangewassen waren en dat rogge pas
vanaf de middeleeuwen een rol ging spelen als zelfstandig cultuurgewas.
Er zijn voorts enkele stuifmeelkorrels van vezelgewassen aangetroffen, namelijk van hennep
en van vlas. Pollen van hennep is aanwezig in de onderste lagen van S. XI-A-190 en pollen
van de hennepfamilie in S. XI-A-168 (stalen uit het laatste spoor zijn alleen geïnventariseerd).
Mogelijk werden deze kuilen in de Romeinse periode gebruikt om hennep te roten. Vlaspollen
is aangetroffen in de bovenste, middeleeuwse lagen in deze contexten, ook in deze periode
zouden de kuilen voor roten kunnen zijn gebruikt, ditmaal voor vlas. In de laatmiddeleeuwse
gracht is eveneens pollen van hennepfamilie aangetroffen. Overigens kan het pollen van de
hennepfamilie ook van hop afkomstig zijn, het enige andere inheemse lid van deze familie.
Er is inderdaad pollen aangetroffen van hop in een staal uit de Romeinse periode. Hop is een
bekend bierkruid en wordt als zodanig gecultiveerd. Echter, van deze tweehuizige plant
worden over het algemeen alleen de economisch nuttige vrouwtjes geteeld en bovendien
dateert de hopteelt vermoedelijk pas uit de middeleeuwen. Deze pollenkorrel is dus
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waarschijnlijk van een wilde hopplant afkomstig.
In één van de stalen uit S. XI-A-168, uit de basis van de accumulatielaag XI-B-55-AB-3 is
pollen van walnoot aangetroffen. De laag is gedateerd in 80-250 cal AD. Walnoot is
een windbestuiver, dus het pollen is wellicht niet afkomstig van de meest nabijgelegen
nederzetting, maar het is zeer wel mogelijk dat de bewoners van Ronse in deze periode
walnootbomen cultiveerden. De walnoot werd overigens kort voor deze periode door de
Romeinen in België geïntroduceerd.

7.9.4. Conclusies
Het archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Ronse – Pont-West is uitgevoerd door
dertien pollenstalen en vier macrorestenstalen uit vier contexten te analyseren en vijf stalen
uit één context bijkomend te waarderen (Fig. 409).

Fig. 409. Pollendiagram van de site Ronse Pont West.

De sporen dateren uit de late ijzertijd/vroeg Romeinse periode, de midden Romeinse periode
en de late middeleeuwen, waarbij de opvulling van twee kuilen in elk geval een groot deel
van de tussenliggende periode(n) heeft bestreken. Wel is er waarschijnlijk sprake van een
hiaat of verminderde accumulatie van organisch materiaal in de periode van de vroege
middeleeuwen die wellicht verband houdt met de toenemende evapotranspiratie door
veranderingen in vegetatie.
Het onderzoek toont aan dat het landschap in de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode vrij
open was, waarbij met name grasland, waaronder waarschijnlijk ook nat grasland, goed
vertegenwoordigd is in de pollenspectra. Tussen de stalen uit een late ijzertijd-vroegRomeinse extractiekuil (C. I-B-196-JI-9) en de oudste lagen van de midden/laat-Romeinse
extractiekuilen (C. V-A-27 en S. XI-A-190) zijn weinig verschillen waarneembaar. Er is sprake
van een halfopen cultuurlandschap, waarbinnen akkerbouw en veeteelt werd bedreven.
Verbouwde gewassen zijn tarwe en mogelijk gerst, hennep en walnoot. Jongere lagen uit de
laat-Romeinse periode, met een datering tussen de derde en vijfde eeuw, laten een zeer sterke
mate van bosregeneratie zien. Uit het jonge, lichtrijke bos met pionierende boomsoorten
ontstond vervolgens tussen de laat-Romeinse periode en vroege middeleeuwen een
schaduwrijk eiken-beukenbos. Menselijke activiteit in deze periode lijkt aanvankelijk beperkt
te zijn geweest. Er zijn aanwijzingen voor extensieve beweiding en kleinschalige akkerbouw.
Deze periode wordt in de volle middeleeuwen (10de eeuw) gevolgd door een verregaande
ontginning van het nieuwe bos, waarbij eerst de drogere delen van het landschap werden
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ontgonnen en daarna ook de nattere. Op de ontgonnen bouwgrond werden tarwe en/of
gerst, vlas en mogelijk rogge verbouwd. In de late middeleeuwen (= C. XI-B-31-CD-2) is er
sprake van een open cultuurlandschap, waarbij behalve grasland ook bouwland duidelijk is
vertegenwoordigd in het pollenspectrum. Naast tarwe en mogelijk gerst neemt ook rogge nu
een belangrijke plaats in.
De verwachtingen die bestonden voorafgaand aan dit onderzoek kunnen worden bevestigd.
Desondanks komt het zelden voor dat de veronderstelde opeenvolging van bosregeneratie
en ontginning in de periode van de Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen binnen de
context van één archeologische vindplaats kan worden bestudeerd, hetgeen deze site in
paleolandschappelijk opzicht zeer bijzonder maakt. Daarnaast kon deze vegetatieontwikkeling
in meerdere sporen worden gevolgd aan de hand van pollenanalyse of –waardering, wat de
resultaten des te sterker maakt.
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7.10. CONCLUSIE
7.10.1. Chronologie van de site
De locatie van de site Ronse Pont West is doorheen verschillende periodes attractief gebleken
voor menselijke bewoning. Omdat het vondstenmateriaal vaak onvoldoende daterende
informatie gaf, is een reeks 14C-dateringen uitgevoerd. In totaal zijn er 81 dateringen
uitgevoerd (Tabel 12). Van deze dateringen zijn er negen die afwijken van het te verwachten
resultaat. Door controle met andere 14C-dateringen of aardewerk konden deze resultaten
uitgefilterd worden.
TABEL 12: UITGEVOERDE 14C-DATERINGEN TE RONSE PONT WEST.
LABONUMMER

DATERING

MATERIAAL

CONTEXT

INTERPRETATIE
CONTEXT

RICH-26556

5316±31 BP

mos uit scherf

C. I-A-144

windval

RICH-24843

4407±35 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-847

paalspoor

RICH-22846

3407±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-104

paalspoor

RICH-22261

3348±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-192

grafcirkel

RICH-25570

3324±29 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-148

paalspoor

RICH-22224.1.2

3321±32 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-192

grafcirkel

RICH-22224.1.3

3312±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-192

grafcirkel

RICH-22250

3287±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-104

paalspoor

RICH-22356

3281±32 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-524

paalspoor

RICH-25571

3214±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-149

paalspoor

RICH-22217

3087±33 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-987

vierkant enclos

valt te oud uit

RICH-22968

2793±29 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-175

extractiekuil

valt te oud uit

RICH-22357

2740±31 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-33

paalspoor

valt te oud uit

RICH-24848

2722±32 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-505

paalspoor

valt te oud uit

RICH-24854

2631±32 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-587

paalspoor

RICH-22255

2575±33 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-526

paalspoor

RICH-24846

2528±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-602

paalspoor

RICH-22222

2477±34 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-34

paalspoor

RICH-22257

2469±33 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-7

paalspoor

RICH-22220

2460±33 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-79

paalspoor

RICH-22219

2459±32 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-33

paalspoor

RICH-22216

2434±33 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-99

paalspoor

RICH-24851

2417±33 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-583

paalspoor

RICH-22967

2367±29 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-8

smidsekuil

RICH-24845

2290±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-518

paalspoor

RICH-24847

2287±30 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-847

paalspoor

RICH-24842

2232±30 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-704

paalspoor

RICH-23095

2223±33 BP

verbrand bot

C. I-A-975

graf

RICH-22218

2217±33 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-987

vierkant enclos

RICH-22254

2197±30 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-41

smidsekuil

RICH-24852

2193±37 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-519

paalspoor

RICH-22258

2179±30 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-41

smidsekuil

RICH-24855

2167±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-699

paalspoor

RICH-24844

2163±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-703

paalspoor

RICH-22957

2157±28 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-8

smidsekuil

OPMERKING
valt te oud uit

valt te oud uit

valt te oud uit

893

RICH-22221

2142±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-953

waterkuil

RICH-22739

2141±32 BP

verbrand bot

C. I-A-1120

graf

RICH-22260

2083±29 BP

niet gedet houtskool

C. VII-A-27

paalspoor

RICH-24249

2077±32 BP

niet gedet houtskool

C. XI-C-40

extractiekuil

RICH-24856

2072±34 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-505

paalspoor

RICH-22223

2072±30 BP

niet gedet organisch
materiaal

C. I-B-196-JI-9 extractiekuil

RICH-25618

2013±28 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-753

greppel

RICH-25905.1.1

1991±30 BP

voedselresidu

C. I-A-753

greppel

RICH-22248

1953±33 BP

niet gedet twijgje

C. I-B-196-JI-9 extractiekuil

RICH-22251

1867±29 BP

niet gedet houtskool

C. IV-A-15

secundaire kuil

RICH-22955

1847±30 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-295

paalspoor

RICH-22252

1842±29 BP

niet gedet houtskool

C. IV-A-65

secundaire kuil

RICH-25568

1833±27 BP

knop Quercus

XI-B-55-AB-3

extractiekuil

RICH-23098

1810±31 BP

onverkoold napje
Quercus

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-25569

1800±27 BP

knop loofboom

C. XI-A-191

extractiekuil

RICH-24298

1773±25 BP

niet gedet organisch
staal

XI-B-55-AB-3

extractiekuil

RICH-23104

1762±33 BP

onverkoolde steen
Prunus avium/
cerasus

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-23099

1740±32 BP

onverkoold napje
Quercus

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-22964

1726±28 BP

jonge tak loofboom

C. XI-A-191

extractiekuil

RICH-25567

1724±28 BP

jonge tak loofboom

C. XI-A-191

extractiekuil

RICH--23100

1707±31 BP

onverkoolde schaal
corylus avellana

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-22266

1705±32 BP

niet gedet organisch
mateiraal

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-23101

1697±31 BP

onverkoolde schaal
corylus avellana

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-26513

1466±25 BP

spinthout Quercus

C. I-A-97-IJ-3

kolenbranderskuil

RICH-24251

1265±30 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-22883

1226±28 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-16

paalspoor

RICH-22962

1205±30 BP

niet gedet hout

C. XI-A-39UV-1

extractiekuil

RICH-25566

1191±27 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-191

extractiekuil

RICH-22253

1190±31 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-264

smidsekuil

RICH-22259

1187±28 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-157

paalspoor

RICH-22958

1168±29 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-140

paalspoor

RICH-22963

1156±28 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-340

paalspoor

RICH-22249

1145±28 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-176

paalspoor

RICH-24250

1142±30 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-22956

1141±30 BP

niet gedet houtskool

C. I-A-194

paalspoor

RICH-22966

1119±28 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-135

paalspoor

RICH-22959

1109±28 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-15

paalspoor

valt te jong uit
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RICH-25907.1.1

1095±28 BP

voedselresidu

C. XI-A-155

kuil

RICH-22262

1093±29 BP

niet gedet houtskool

C. I-B-52

paalspoor

RICH-24252

1091±30 BP

niet gedet houtskool

C. V-A-27

extractiekuil

RICH-22965

1071±27 BP

niet gedet hout

C. XI-A-39NO-1

extractiekuil

RICH-25619.1.2

1058±27 BP

niet gedet houtskool

C. XI-A-155

kuil

RICH-23463.1.1

912±28 BP

voedselresidu

C. I-B-271

poel

RICH-23123

402±33 BP

niet gedet organisch
materiaal

C. XI-B-31CD-2

gracht

RICH-22264

312±28 BP

niet gedet twijgje

C. XI-B-31CD-2

gracht

RICH-22977

88±26 BP

niet verbrand bot

C. I-A-254

paalspoor

valt te jong uit

De 14C-dateringen geven een goed beeld van in welke periode er occupatie was op de site
en in welke periode er geen of minder activiteit was (Fig. 410 en Fig. 411).

Fig. 410. Multiplot van de dateringen van Ronse Pont West voor het jaar 0.
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Fig. 411. Multiplot van de dateringen van Ronse Pont West na het jaar 0.

Enkele neolithische dateringen geven een indicatie van neolithische aanwezigheid op de
site, zonder dat er daarbij bewoningssporen zijn opgegraven.783
De bewoning op de site start rond 3300 BP. Vervolgens is een breuk te zien tussen de
midden-bronstijd A en de vroege ijzertijd. De dateringen die in de late bronstijd vallen, blijken
allemaal residueel te zijn.
Er zijn negen dateringen die een occupatie in de vroege ijzertijd onderschrijven. Door het
zgn. ‘Hallstatt’-plateau is het niet mogelijk om de stalen nauwkeurig te dateren.
De late ijzertijd loopt op basis van de 14C-dateringen verder in de Romeinse periode. De
echte breuk komt er pas aan in de 2de eeuw n.Chr. wanneer de terrein voor honderden jaren
verlaten worden. Dit beeld is licht vertekend in het 14C-overzicht doordat er dateringen zijn
uitgevoerd op lange aaneengesloten paleobotanische sequenties die net de afwezigheid
van de bewoning bewijzen.
De bewoning start opnieuw in de loop van de 10de eeuw, wat blijkt uit een tiental dateringen
die voor het jaar 1000 uitkomen.
De 12de en 13de-eeuwse bewoningsfazen zijn niet op basis van 14C gedefinieerd. Het gebrek
aan goede stalen en de plateau’s in de kalibratiecurve zorgen ervoor dat 14C-analyse niet
opportuun was voor deze fase. Hetzelfde geldt ook voor de periode in de 15de-16de eeuw.

783 Datering RICH-26556 is niet opgenomen in Fig. 410. ‘niet gedet’ staat in bovenstaande tabel voor niet gedetermineerd.
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7.10.2. Evolutie in bewoning
Er zijn uit vier verschillende periodes gebouwplattegronden teruggevonden: midden-bronstijd
A, vroege ijzertijd, late ijzertijd en volle middeleeuwen (Tabel 13).
De meeste plattegronden zijn vrij kleine vierpalige gebouwtjes die als graanopslagplaatsen
worden geïnterpreteerd. De grotere gebouwen zijn als ‘hoofdgebouw’ geïnterpreteerd. Deze
gebouwen kunnen echter ook als bijgebouw gebruikt zijn geweest.
Er zijn enkel duidelijke hoofdgebouwen gevonden uit de midden-bronstijd A en de 10de
eeuw. Uit de vroege ijzertijd, de late ijzertijd en de Romeinse periode zijn er geen duidelijke
hoofdgebouwen aangetroffen. Dit kan er op wijzen dat de echte bewoning buiten het
opgegraven areaal te vinden is. De grootte en oriëntatie van de plattegronden verschilt van
periode tot periode. Bij bepaalde periodes is de oriëntatie zo een determinerende factor dat
dit zelfs als daterend element kan gebruikt worden.
Uit de midden-bronstijd A zijn een hoofdgebouw en een kleiner bijgebouw opgegraven.
Voor deze periode is aangetoond dat de strakke NW-ZO oriëntatie van de gebouwen een
constante parameter is die over verschillende sites heen werd gehanteerd.784
Uit de vroege ijzertijd zijn verschillende vier- en zespalige spiekers teruggevonden. Daarbij
lagen ook enkele grotere achtpalige gebouwen. Aangezien de afmetingen van deze
achtpalige gebouwen ook vrij beperkt zijn, zal ook dit type wellicht als graanopslagplaats
gebruikt zijn geweest.
In de vroege ijzertijd draait de oriëntatie van de gebouwen naar een O-W-oriëntatie. Bijna alle
plattegronden uit deze periode hebben deze positionering. Het is vooralsnog niet duidelijk of
deze oriëntatie ook op supra-lokaal niveau kan doorgetrokken worden.785 Op de site Ronse
Pont West kan dit mogelijk wel als determinant gebruikt.
De oriëntatie blijkt in de late ijzertijd een stuk minder rigide. De meeste plattegronden hebben
een WNW-OZO oriëntatie, maar er zijn ook uitzonderingen. De inplanting van sommige
spiekers lijkt gericht op greppels van de perceelstructuren. Uit de late ijzertijd of Romeinse
periode zijn er geen gebouwen gekend die als woning kunnen geïnterpreteerd worden. De
talrijke kleine vierpalige gebouwtjes zijn allemaal als spieker te interpreteren. Wellicht is de
echte bewoning buiten de opgegraven site gelegen.
In de eerste helft van de 10de eeuw wordt de site opnieuw bebouwd. In een eerste fase gaat
het om vrij kleine, éénschepige plattegronden. In een tweede fase wordt een grote ronde tot
D-vormige enclosure aangelegd waarbinnen een driebeukige woning wordt opgetrokken.
De oriëntatie van de plattegronden draait in deze periode uniform naar het WZW-ONO. Het
feit dat deze oriëntatie zowel toegepast wordt op de plattegronden binnenin de enclosure als
bij de plattegronden die daarbuiten gelegen zijn, maakt dat de oriëntatie een belangrijke rol
speelde in de manier waarop de plattegronden werden geconcipieerd.
De enige plattegrond uit de 12de eeuw heeft een NO-ZW tot WZW-ONO-oriëntatie. Deze
oriëntatie sluit aan bij de oriëntatie van de 10de-eeuwse gebouwen, maar is tegelijk gericht
op het verloop van het erf waarop de woning is gelegen. Dit erf ligt georiënteerd op (een
voorloper van) de Oude Pontstraat. In tegenstelling tot de 10de-eeuwse fase, wordt er vanaf
de 12de eeuw in een rechthoekig perceel gebouwd.

784 Zie 7.3.2.9.; De Graeve et al. 2018
785 E.g. Appelterre-Eichem en Gavere-Kouterstraat (hoewel deze niet absoluut gedateerd is), en ook te zien in Ghislengien III (Danese et al 2016: 187)
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TABEL 13: PLATTEGRONDEN MET DATERING. ALLE PLATTEGRONDEN STAAN OP SCHAAL 1/200, HET NOORDEN LIGT BOVENAAN
DE AFBEELDING.
S. I-A-103
Labonr.
RICH-22250
RICH-22846

Datering
3287±31 BP
3407±31 BP

Datering (2σ)
1640-1490 cal BC
1870-1620 cal BC

Datering conclusie
17de- begin 15de eeuw v. Chr.

S. I-A-146
Labonr.
RICH-25570
RICH-25571

Datering
3324±29 BP
3214±31 BP

Datering (2σ)
1690-1520 cal BC
1600-1410 cal BC

Datering conclusie
17de- begin 15de eeuw v.Chr.

S. I-A-524
Labonr.
RICH-22356
RICH-22255

Datering
3281±32 BP
2575±33 BP

Datering (2σ)
1640-1460 cal BC
810-550 cal BC

Datering
2417±33 BP
2528±31 BP

Datering (2σ)
750-400 cal BC
800-540 cal BC

Datering conclusie
vroege ijzertijd
S. I-A-583
Labonr.
RICH-24851
RICH- 24846

Datering conclusie
6de- 5de eeuw v. Chr.
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S. I-A-587
Labonr.
RICH-24854

Datering
2631±32 BP

Datering (2σ)
888-774 cal BC

Datering
2459±32 BP
2740±31 BP

Datering (2σ)
760-410 cal BC
970-790 cal BC

Datering
2460±33 BP

Datering (2σ)
760-410 cal BC

Datering
2434±33 BP

Datering (2σ)
760-400 cal BC

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
2469±33 BP

Datering (2σ)
768-430 cal BC

Datering conclusie
vroege ijzertijd
S. V-A-31
Labonr.
RICH-22219
RICH-22357
Datering conclusie
vroege ijzertijd
S. V-A-77
Labonr.
RICH-22220
Datering conclusie
vroege ijzertijd

S. V-A-98
Labonr.
RICH-22216
Datering conclusie
vroege ijzertijd

S. V-A-12
Labonr.
/
Datering conclusie
vroege ijzertijd?

S. V-A-1
Labonr.
RICH-22257
Datering conclusie
vroege ijzertijd
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S. VII-A-17
Labonr.
RICH-22260

Datering
2083±29 BP

Datering (2σ)
190-30 cal BC

Datering
2072±34 BP
2722±32 BP

Datering (2σ)
180 calBC - 10 cal AD
930 - 800 cal BC

Datering
2193±37 BP
2290±31 BP

Datering (2σ)
380-160 cal BC
410-210 cal BC

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
2167±31 BP

Datering (2σ)
360-114 cal BC

Datering
2163±31 BP
2232±30 BP

Datering (2σ)
360-110 cal BC
390-200 cal BC

Datering conclusie
vroege ijzertijd?

S. I-A-505
Labonr.
RICH-24856
RICH- 24848
Datering conclusie
late ijzertijd?
S. I-A-516
Labonr.
RICH-24852
RICH-24845
Datering conclusie
3de-2de eeuw v. Ch
S. I-A-684
Labonr.
/
Datering conclusie
late ijzertijd?

S. I-A-694
Labonr.
RICH-24855
Datering conclusie
260-110 v. Chr.
S. I-A-703
Labonr.
RICH-24844
RICH-24842

Datering conclusie
Combinatiedatering: 2199±22 BP: 360 (2σ) 200 cal BC
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S. I-A-740
Labonr.
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
2287±30 BP
4407±35 BP

Datering (2σ)
410-210 cal BC
3320-2910 cal BC

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering conclusie
late ijzertijd?

S. I-A-754
Labonr.
/
Datering conclusie
late ijzertijd?
S. I-A-819
Labonr.
RICH-24847
RICH-24843
Datering conclusie
late ijzertijd
S. I-A-896
Labonr.
/
Datering conclusie
late ijzertijd?

S. I-A-1205
Labonr.
/

Datering conclusie
200 v. Chr. - 1ste eeuw n. Chr.

S. I-A-445
Labonr.
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering conclusie
late ijzertijd?
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S. I-A-876
Labonr.
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
1847±30 BP
1141±30 BP

Datering (2σ)
80-240 cal AD
770-980 cal AD

Datering
1093±29 BP
1156±28 BP
88±26 BP

Datering (2σ)
890-1020 cal AD
770-970 cal AD
1690-1930-cal AD

Datering conclusie
late ijzertijd?
S. I-A-1092
Labonr.
/
Datering conclusie
Romeins?

S. V-A-104
Labonr.
/
Datering conclusie
Romeins?

S. I-A-193
Labonr.
RICH-22955
RICH-22956
Datering conclusie
10de eeuws?

S. I-A-243
Labonr.
RICH-22262
[1]RICH-22963
RICH-22977

Datering conclusie
Combinatiedatering: 1126±21 BP: 880 (2σ) 985 cal AD.
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S. I-A-323
Labonr.
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering
1190±31 BP

Datering (2σ)
760-900 calAD

Datering
1109±28 BP
1126±28 BP

Datering (2σ)
880-1020 cal AD
778-900 cal AD

Datering conclusie
10de eeuw?
S. I-A-196
Labonr.
/
Datering conclusie
10de eeuw?

S. I-A-263
Labonr.
RICH-22253
Datering conclusie
10de eeuw?

S. XI-A-13
Labonr.
RICH-22959
[1]RICH-22883

Datering conclusie
Combinatiedatering: 1118±20 BP: 889 cal AD (2σ) 980 cal
AD.

S. XI-A-116
Labonr.
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering conclusie
10de eeuw?
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S. XI-A-135
Labonr.
RICH-22966
RICH-22958

Datering
1119±28 BP
1168±29 BP

Datering (2σ)
860-1000 cal AD
770-970 cal AD

Datering conclusie
Combinatiedatering: 1143±21 BP: 777 cal AD (2σ) 975 cal
AD. 10de eeuw.

S. I-A-1455
Labonr.
/

Datering
/

Datering (2σ)
/

Datering conclusie
12de eeuw
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8. ASSESSMENT EN BASISANALYSE VAN
DE VONDSTEN EN STALEN
De basisanalyse van alle vondsten en stalen is te vinden in de vondstenlijst. Een assessment van de
vondsten en stalen is eveneens te vinden in bijlage in een lijst met potentieel en uitgevoerd onderzoek.
Deze lijsten zijn geordend op het inventarisnummer van de respectievelijke vondsten en stalen.
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9. SYNTHESE
9.1. SYNTHESE: 4000 JAAR LEVEN IN EEN DYNAMISCH LANDSCHAP
De oudste vondsten dateren uit het midden-paleolithicum en sluiten aan bij oudere gekende
vondsten op de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen. Hoewel de artefacten te Ronse
Pont West allemaal in verplaatste, secundaire context zitten, attesteren ze de aanwezigheid
van neanderthalergroepen in lagergelegen gebieden en beekvalleien. Tot voor kort waren er
immers enkel vondsten gekend vanop de heuveltoppen van de Vlaamse Ardennen.
Een vondstconcentratie met debitageafval uit het finaal-paleolithicum weerspiegelt de passage
van een rondtrekkende groep jager-verzamelaars aan het einde van het pleistoceen. Het
gaat om een sterk geërodeerde site die enkel nog bewaard is gebleven doordat ze verstoord
is door windvallen. In het assemblage zijn geen afgewerkte werktuigen teruggevonden. Deze
zijn naar alle waarschijnlijkheid meegenomen. De refitting van het debitagemateriaal gaf aan
dat alle fragmenten tot twee sequenties te herleiden zijn. Wellicht is deze vindplaats slechts
zeer kortstondig bezocht. Ook in jongere sporen rond de vindplaats zijn silexartefacten
teruggevonden die aan de finaal-paleolithisch occupatie te linken zijn.
De artefacten uit het neolithicum zijn hetzij in jongere sporen, hetzij in natuurlijke sporen
gevonden. Ze representeren activiteiten in de onmiddellijke omgeving die geen weerslag
hebben nagelaten in de bodem. Het silexmateriaal is in het finaal-neolithicum te plaatsen,
daar waar het aardewerk in het midden-neolithicum thuishoort. Het aardewerk is gedateerd
tussen 4241-4046 cal BC en sluit zowel chronologisch als technologisch nauw aan bij de
Spieregroep.
De oudste sporen van (semi-)permanente bewoning dateren uit de midden-bronstijd A. Uit
deze periode zijn een hoofdgebouw, een kleiner bijgebouwtje en een grafcirkel opgegraven.
Het is een van de weinige keren in Vlaanderen dat op dezelfde site zowel sporen van
bewoning als van begraving teruggevonden zijn. Het gelijktijdig gebruik van de structuren is
niet te bewijzen, maar wel waarschijnlijk.
Er zijn op de opgraving geen bewoningssporen gekend uit de midden-bronstijd B of late
bronstijd. Twee 14C-dateringen uit de midden-bronstijd B en vier dateringen uit de late
bronstijd kunnen een indirect bewijs vormen voor menselijke aanwezigheid in deze periode.
De gedateerde stalen zaten allemaal in duidelijk jongere sporen, waardoor hun herkomst en
antropogene oorsprong niet te bewijzen is.
In de loop van de vroege ijzertijd worden er over het hele onderzoeksgebied talrijke kleine
gebouwtjes opgericht. De 14C-analyses clusteren in de vroege ijzertijd, maar zijn door het
Hallstattplateau niet nauwkeurig te dateren. Het gaat in hoofdzaak om vier- of zespalige
gebouwtjes die als spieker geïnterpreteerd zijn. De iets grotere, achtpalige plattegronden
zijn door hun geringe afmetingen wellicht ook als spijkers gebruikt. De gebouwen hebben
allemaal dezelfde strakke W-O oriëntatie, waaruit blijkt dat de gebouwen niet willekeurig
zijn aangelegd, maar wel volgens een duidelijk idee. Net als in de midden-bronstijd A zijn
er geen andere sporen of artefacten te linken aan de gebouwen. De beperkte omvang van
de gebouwen en het ontbreken van typische bewoningssporen zoals hoofdgebouwen,
afvalkuilen of waterputten wijzen op een vrij extensief landgebruik waarbij de structuren
verspreid in het landschap voor kwamen. Wellicht is er op Pont West geen woonzone
aangesneden, maar een concentratie van bijgebouwtjes die als satellietbebouwing rond de
effectieve nederzetting lag.
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Bij het ingaan van de late ijzertijd worden de terrein intensief in cultuur genomen. Het brede
spectrum aan sporen geeft een inkijk in het dagelijkse leven tijdens de late ijzertijd. De vele
greppelsystemen vormen de fysieke weerslag van de opdeling van eigendomsstructuren
die grote delen van de terreinen beslaan. Een opvallende vaststelling is dat alle contexten786
die met 14C gedateerd zijn, steeds ouder uitvallen dan de contexten die op basis van
aardewerk gedateerd zijn. De gebouwplattegronden die op basis van 14C gedateerd
zijn, dateren consistent tussen ± 360 - ±160 cal BC. De meeste greppels met aardewerk
zijn tussen ± 100 v.Chr. - ± 100 n.Chr. te dateren. Hoewel de oriëntatie van verschillende
spiekers gelijklopend is aan de oriëntatie van de greppels, is het mogelijk dat de gebouwen
een fase weerspiegelen die vooraf gaat aan de oprichting van de greppels. Daarnaast is het
niet uit te sluiten dat de greppels een lange gebruiksgeschiedenis hebben gekend, waarbij
er vooral materiaal uit de finale dempingspakketten van de greppels is gerecupereerd. Uit
de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode zijn enkel kleine vierpalige gebouwplattegronden
teruggevonden. De afwezigheid van echte nederzettingssporen zoals hoofdgebouwen,
kuilen, waterputten, etc. op de kavels is opvallend. Op heel de opgraving zijn slechts een
tiental kuilen gedocumenteerd. Bovendien zijn er vrij weinig vondsten gedaan op de site.
Wellicht lag de echte nederzetting dus niet op de opgegraven site maar elders. Het argument
dat er wel een nederzetting zou geweest zijn, maar dat deze een heel lage impact heeft
gehad op het bodemarchief, lijkt minder waarschijnlijk gelet op referenties in aanpalende
gebieden. Wellicht zijn de kavels gebruikt als opdeling van landbouwgronden.
De intensieve opdeling van het terrein startte in de loop van de 1ste eeuw v.Chr., en liep
verder tot het einde van de eerste eeuw n.Chr. of in het begin van de 2de eeuw. Op dat
moment kwam de site op zijn einde of werd ze verplaatst. Dit is in feite het omgekeerde van
wat er op andere sites in het zuiden van Oost-Vlaanderen is vastgesteld. De meeste andere
sites ontstaan in de loop van de 2de helft van de 1ste eeuw, en blijven in gebruik tot de late
2de of het begin van de 3de eeuw.
Het landschap in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode was vrij open, waarbij grasland,
waaronder waarschijnlijk ook nat grasland, goed vertegenwoordigd is in de pollenspectra.
Er is landschappelijk weinig verschil tussen de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode en de
midden/laat-Romeinse periode. Er is sprake van een halfopen cultuurlandschap waarbinnen
akkerbouw en veeteelt werd bedreven. Verbouwde gewassen zijn tarwe en mogelijk gerst
en hennep. Ook de greppelstructuren adstrueren dat er geen onderbreking is geweest
tussen de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode. Het vondstenmateriaal uit de vroegRomeinse periode wordt gekenmerkt door een sterke lokale component waarbij de import
van Romeinse luxewaar een marginaal verschijnsel was.
In de eerste eeuw van onze jaartelling werden op twee plaatsen kleine grafveldjes aangelegd.
De grafveldjes bestaan uit graven met bijgaven uit de 1ste-vroege 2de eeuw n.Chr. Ondanks
de gelijkenissen vallen vooral de onderlinge verschillen op. Het ‘noordelijke grafveldje’ bevat
urnengraven met botresten met aardewerk dat vooral bestaat uit lokaal aardewerk of imitatie
van Romeinse waar. De graven uit het ‘zuidelijke grafveldje’ bevatten naast lokaal aardewerk
ook importen en sierraden, maar geen botresten. De grafveldjes vormen in combinatie met
de brandrestengraven een bewijs voor de brede waaier aan rituelen en handelingen die
werden uitgevoerd bij het ter aarde bestellen van een overleden naaste.
Na het begin van de 2de eeuw zijn er geen Romeinse sporen meer te vinden op de site. Het
lijkt er sterk op dat de site op dat moment verlaten wordt, wat ook bevestigd wordt door de
paleobotanische gegevens. In de periode tussen het midden van de 2de /3de en de 5de
eeuw start een bosregeneratie. Uit het jonge, lichtrijke bos met pionierende boomsoorten
786 Zowel de gebouwplattegronden als de funeraire contexten
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ontstond tussen de laat-Romeinse periode en vroege middeleeuwen een schaduwrijk eikenbeukenbos. Menselijke activiteit in deze periode lijkt aanvankelijk beperkt te zijn geweest. Er
zijn aanwijzingen voor extensieve beweiding en kleinschalige akkerbouw. De vondst van een
kolenbranderskuil uit de vroege middeleeuwen die voor 100% uit eik bestaat, illustreert de
toenemende bebossing. Bovendien duidt de kuil erop dat er menselijke activiteit bleef op de
site, maar dat de bewoning verschoof.
In de eerste helft van de 10de eeuw komt er na een lange onderbreking opnieuw bewoning op
de site gevolgd door een verregaande ontginning van het geregenereerde bos. Verschillende
kleine gebouwplattegronden maakten deel uit van de pioniersbeweging die de terreinen
hebben ontgonnen. Kort nadien is er een grote ovalen erfgracht gegraven waarbinnen een
driebeukig houten gebouw is opgetrokken. Eerst zijn de drogere delen van het landschap
ontgonnen en daarna ook de nattere. Op de ontgonnen bouwgrond werden tarwe en/of
gerst, vlas en mogelijk rogge verbouwd.
Zowel uit de Romeinse periode als uit de volle middeleeuwen zijn er sporen van kleiontginning teruggevonden. De tientallen kuilen vormen het bewijs van de gerichte ontginning
van bodemmateriaal. Het merendeel van de kuilen is in de Romeinse periode gegraven, maar
de middeleeuwse kuilen wijzen ook op de noodzaak voor grondstoffen in de 10de eeuw.
Sommige van de kuilen zijn na het uitgraven van het bodemmateriaal langdurig blijven open
liggen, waardoor zij een schatkamer aan natuurwetenschappelijke gegevens werden.
In de eerste helft van de 12de eeuw vindt een belangrijke verschuiving van het landgebruik
en de indeling van het landschap plaats. Voortaan ligt de bewoning aan de rand van een
grote kouter. Een groot deel van de huidige percelering en het verloop van de wegen gaat
terug op deze 12de-eeuwse situatie. Het is duidelijk dat de (Oude)Pontstraat en Malaise vanaf
dan een cruciale rol speelden in de ontwikkeling en exploitatie van de koutergronden.
In de loop van de 13de en het begin van de 14de eeuw volgt de bewoning de lijnen die zijn
uitgezet tijdens de eerste helft van de 12de eeuw. De bewoning ligt aan de rand van de
kouter en clustert rond het kruispunt van de Pontstraat en de Moortelstraat. Tijdens deze
periode vond een verschuiving plaats in de manier van bouwen. Tot dan waren de gebouwen
opgetrokken met ingegraven houten wandpalen. Na de 12de eeuw ging men funderen op
houten liggers of poeren. Hoewel er geen woningen zijn teruggevonden uit deze periode,
moeten deze er op basis van de grote hoeveelheid materiaal en kuilen wel met zekerheid
gestaan hebben.
In de late middeleeuwen was er een open cultuurlandschap, waarbij behalve grasland ook
bouwland is vertegenwoordigd in het pollenspectrum. Naast tarwe en mogelijk gerst neemt
ook rogge nu een belangrijke plaats in.
Tussen het midden van de 15de en het midden van de 16de eeuw worden de terreinen verder
opgedeeld en ingericht met behulp van brede grachten en greppels. Men gaat trachten om
de gronden maximaal te exploiteren. Dit blijkt onder meer uit de gracht die dwars door de
extractiezone is gegraven. Deze gracht had tot doel de permanent natte zone te ontwateren.
Op een gegeven moment heeft men de gracht in één beweging gevuld en de terreinen
opgehoogd. Hierdoor kon deze immer natte zone ook als weiland dienst doen.
De opgraving te Ronse Pont West liet toe om de evolutie in bewoning te volgen over een
periode van meer dan 4000 jaar. Grootschalige klei-extractie liet toe om deze data aan te
vullen met een aaneengesloten landschapsreconstructie van de eerste eeuw voor Christus
tot heden.
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9.2. ANTWOORD OP DE VOOROPGESTELDE ONDERZOEKSVRAGEN
Tijdens het terreinwerk en de verwerking van de opgraving Ronse Pont West is nadrukkelijk
gewerkt met behulp van onderstaande onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen worden
in dit hoofdstuk summier beantwoord. Voor een uitgebreider antwoord op deze vragen en
kadering in de ruime regio verwijzen we naar de conclusies per chronologisch hoofdstuk.
Wat is de ruimtelijke structuur (relatie bewoning, infrastructuur, begraving, …) van de
ijzertijdnederzetting? Zijn er al gelijkaardige nederzettingen in de regio gedocumenteerd?
Op de site Pont West is er tijdens drie verschillende momenten in de metaaltijden bewoning
geweest: midden-bronstijd A, vroege ijzertijd en late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode.
Uit de midden-bronstijd A zijn er een hoofdgebouw(woning?) en bijgebouwtje (spieker) en
een grafcirkel opgegraven. De radiokoolstofdateringen plaatsen de occupatie in de loop
van de 17de tot het begin van de 15de eeuw v.Chr. Hoewel de bewoning en de grafcirkel
op korte afstand van elkaar liggen, kan de gelijktijdigheid tussen deze structuren niet
bewezen worden.
In de vroege ijzertijd worden over het hele onderzoeksterrein kleine gebouwtjes
aangelegd. Het gaat in de meeste gevallen om vier of zespalige gebouwtjes die als
spiekers te interpreteren zijn. De grotere acht-palige gebouwen zijn als ‘hoofdgebouw’
of woning geïnterpreteerd. Door de brede spreiding in de calibratiecurve van de 14C
dateringen was niet mogelijk om een fasering op te stellen voor deze bewoning. Afgezien
van de gebouwplattegronden zijn geen vondsten gedaan uit deze periode.
In de late ijzertijd is er duidelijk een toename in de activiteiten op de site. De locatie
wordt vanaf dan intensief in gebruik genomen en opgedeeld met behulp van greppels.
Naast de greppels liggen er ook verschillende kleine gebouwplattegronden die als
spiekers te interpreteren zijn. Er zijn uit deze periode geen woonhuizen gekend waaruit
af te leiden is dat de eigenlijke bewoning buiten de opgravingszone moet gelegen zijn.
Een vierkantstructuur en enkele crematiegraven wijzen er op dat de site ook gebruikt is
als begravingsplaats. Er zijn echter onvoldoende gegevens om de koppeling te maken
tussen de nederzetting en de begraving. Er is een smidse opgegraven die dateert uit de
3e-2de eeuw v.Chr. De vondst van enkele metaalslakken in een naburige gracht kan een
bewijs zijn voor de gelijktijdigheid tussen deze structuren.
Wat is de relatie tussen de ijzertijdnederzetting en de grachten die over een groot
deel van het terrein voorkomen?
Doordat er voornamelijk kleine gebouwplattegronden zijn gekend uit deze periode, is het
moeilijk om een wisselwerking vast te stellen tussen de gebouwen en de greppelsystemen.
Er zijn verschillende gebouwplattegronden met dezelfde oriëntatie als de greppels,
hoewel er een chronologische discrepantie is vastgesteld tussen de 14C-dateringen van
de gebouwen en de greppels die gedateerd zijn op basis van het aardewerk. In totaal zijn
er 9 verschillende erven gedefinieerd. Sommige daarvan hebben gebouwplattegronden,
andere erven zijn enkel gekend op basis van enkele greppels.
Wat is de ruimtelijke organisatie (relatie bewoning, infrastructuur, begraving, …)
van de middeleeuwse nederzetting? Zijn er al gelijkaardige nederzettingen in de regio
gedocumenteerd?
De middeleeuwse bewoning op de site valt uiteen in verschillende fases die zowel
chronologisch als spatiaal duidelijk van elkaar te scheiden zijn.
De bewoning in de 1ste helft van de 10de eeuw situeert zich op twee plaatsen op het
onderzoeksterrein. Op het hoogste punt rond Romeinse en middeleeuwse extractiekuilen
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liggen verschillende éénschepige plattegronden en afvalkuilen. In een volgende fase is
een grote ovaal tot ronde gracht gegraven waarbinnen een driebeukige constructie is
opgetrokken.
In de 1ste helft van de 12de eeuw verschuift de bewoning van het midden van het terrein
naar de rand. De bewoning situeert zich nu op een rechthoekig perceel dat georiënteerd
ligt op de huidige (Oude) Pontstraat. De nederzetting die duidelijk verschillende fases
heeft gehad, bestaat uit een fragmentarisch bewaarde gebouwplattegrond, een poel en
verschillende afvalkuilen. Een deel van de percelering die in deze periode is uitgezet, is
tot op heden gebruikt als kadasteropdeling.
De lijnen die in de 12de eeuw zijn uitgezet, worden ook in de 13de en de 14de eeuw verder
gezet. Uit deze periode zijn greppels en kuilen met zeer veel nederzettingsafval terug
gevonden, zonder dat er gebouwplattegronden zichtbaar waren. Waarschijnlijk speelt
een verandering in bouwtraditie hierin een belangrijke rol.
Hetzelfde fenomeen speelt ook in de periode tussen 1450-1550. Uit deze periode zijn
talrijke afvalkuilen met veel aardewerk gekend, maar geen gebouwplattegronden.
Is er een continuïteit tussen de late ijzertijd, de Romeinse periode en de
middeleeuwen? En zo ja, hoe vertaalt deze zich verder in de ruimtelijke structuur? Zijn er
verschillen in locatiekeuze waargenomen tussen de verschillende periodes? Wat zou de
achterliggende reden hiervoor kunnen zijn?
Er is een duidelijke continuïteit te zien tussen de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse
periode. De nederzettingen uit beide periodes situeren zich op dezelfde locaties en hebben
ongeveer dezelfde indeling. Bovendien zijn er duidelijk verschillende perceelsystemen
die van de late ijzertijd tot in de Romeinse periode in gebruik blijven. De echte breuk in de
bewoning ligt in de loop van de 2de eeuw n.Chr. Vanaf dan zijn geen bewoningssporen
meer terug te vinden op de site. Verschillende paleobotanische sequenties bewijzen een
regeneratie van bos, wat een verminderende antropogene activiteit op de site impliceert.
De middeleeuwse bewoners hebben wel dezelfde zones gebruikt om klei te extraheren
als in de Romeinse periode.
Worden er specifieke activiteiten geattesteerd? En zo ja maken zij deze
nederzettingen tot een atypische bewoningskern?
In de late ijzertijd (3de-2de eeuw v.Chr.) was een smidse actief op de site. Door de
gebrekkige spatiale gegevens uit die periode is het moeilijk om die te koppelen aan de
nederzetting.
-

Zijn er specifieke activiteiten gekoppeld aan bepaalde locaties in het landschap?

In de Romeinse periode en de middeleeuwen zijn er op grote schaal ontginningen gebeurd
in dezelfde zone (zone XI). De zone bleek interessant voor de ontginning van klei. Het
bodemanalytisch onderzoek wees uit dat de gewenste klei niet diep in de ondergrond zat,
waardoor er slechts tot een beperkte diepte moest worden gegraven. Bovendien was er
zowel horizontaal als verticaal weinig verschil te zien in de kwaliteit en homogeniteit in de
ontgonnen lagen. Het analytisch onderzoek wees uit dat de basisgrondstof die ontgonnen
werd bestond uit ongeveer 1/3 klei, 1/3 fijn plus matig fijn silt en ongeveer 1/3 grof silt. Er is
praktisch geen zand aanwezig in de ontgonnen lagen. Door de verhouding tussen klei en
silt is de grond optimaal voor verschillende artisanale toepassingen, en kan ze bovendien
nog verder naar wens verschraald worden. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden op
de site waarvoor de klei gebruikt is geweest.
-

Hoe is de spreiding van de graven/grafmonumenten t.o.v. elkaar? Is er een patroon
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zichtbaar? Is er een verschil in datering en zo ja, in welke richting hebben het grafveld of
de clusters graven zich ontwikkeld?
De oudste funeraire relicten dateren uit de midden-bronstijd B. Het gaat om een
kringgreppel en enkele dassenburchten die een indirect bewijs kunnen vormen voor een
verdwenen heuvellichaam van een niet bewaarde grafheuvel. De kringgreppel zelf bevatte
geen graven die te linken zijn aan de oprichting van de grafheuvel. In de onmiddellijke
omgeving van de kringgreppel situeren zich verschillende funeraire contexten uit de
ijzertijd. Binnenin de kringgreppel ligt een graf uit de vroege ijzertijd dat als secundair graf
kan worden beschouwd. De positie binnenin de kringgreppel toont aan dat de grafheuvel
zelf nog zichtbaar was op het moment dat het graf werd aangelegd. Net naast op de lijn
tussen de kringgreppel en de dassenburchten ligt nog een graf. Hoewel deze context uit de
late ijzertijd stamt en er geen directe aanduidingen zijn van een verdwenen superstructuur
boven de dassenburchten, lijkt deze inplanting intentioneel. Enkele tientallen meter ten
zuidwesten van de kringgreppel ligt een vierkant (graf)monument. Deze structuur dateert
uit de late ijzertijd en illustreert opnieuw het belang van de plek in de funeraire beleving
tijdens de metaaltijden. De Romeinse graven liggen voor het merendeel op één van de
twee grafveldjes. Het noordelijke grafveldje ligt binnen een afgebakende ruimte, het
zuidelijke grafveldje ligt langs een wegtracé. Afgezien van deze grafveldjes zijn er ook
nog 2 crematiegraven die willekeurig in het landschap zijn aangelegd.
-

Zijn er aanwijzingen voor een verschil in status?

Neen. Er zijn te weinig gegevens gekend van de funeraire contexten om een sociale
analyse te kunnen maken van de overledenen. Dit geldt zowel voor de graven uit de
metaaltijden, als de graven uit de Romeinse periode.
-

Hoe kunnen de graven in een ruimere context worden geplaatst?

Voor een antwoord op deze vraag verwijzen we voor de bronstijd naar hoofdstuk 7.3.2.5,
voor de metaaltijden naar hoofdstuk 7.3.4.5.6 en voor de Romeinse periode naar hoofdstuk
7.4.3.4.
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11. BIJLAGEN
11.1. HANDLEIDING BIJ HET RAADPLEGEN VAN DE BIJLAGEN
De bijlagen bij het rapport zijn ingedeeld in een algemene gegevensfiche over het project
inclusief trefwoorden, een lijst met overzichtsfoto’s, een structuurlijst, een contextlijst, een
sporenlijst, een vondstenlijst en een fotolijst op spoorniveau. Tevens wordt een overzicht
geboden van uitgevoerd post-excavation onderzoek en mogelijkheden voor verder
onderzoek.
Deze lijsten worden aangevuld met de afgeleverde vergunningen voor metaaldetectie en
prospectie met ingreep in de bodem enerzijds, en de bijzondere voorwaarden waaraan het
onderzoek dient te beantwoorden, opgesteld door de bevoegde overheid - het agentschap
Onroerend Erfgoed - anderzijds.
We geven hierbij enige duiding met betrekking tot de diverse lijsten in deze bijlage.
De lijsten worden automatisch gegenereerd uit de SOLVA-databank787. In deze databank
worden tijdens de opgraving en de rapportage alle data die tijdens een archeologisch
project worden gegenereerd, samengebracht. Het gaat hierbij dus zowel om velddata (foto’s,
plannen, beschrijvingen, relaties tussen sporen, vondsten, …) als documenten die tijdens
de rapportage worden gegenereerd (aardewerktekeningen, informatie over behandeling
van materiaal, het archeologisch rapport, diverse laboanalyses, administratief archief zoals
vergunningen, bijzondere voorwaarden, …). In het kader van de rapportage genereert de
databank een reeks lijsten zoals gevraagd in de “Minimumnormen voor archeologische
registratie en rapportage” en de “bijzondere voorwaarden” bij het concrete project.
Conform de structuur van de databank (zie hoofdstuk methodologie, verwerking) worden
de bijlagen hiërarchisch opgebouwd. Alle velddata worden in de databankstructuur op drie
niveaus ingedeeld: spoorniveau, contextniveau en structuurniveau. We verduidelijken met
een voorbeeld.
Onder de noemer ‘sporen’ verstaan we het kleinste niveau van notulering, de kleinste
eenheid als het ware: bijvoorbeeld een aflijning in een grondplan of een laag in een kuil bij
een coupetekening. Dit is het niveau waarop vondsten afzonderlijk worden ingezameld.
Verschillende sporen kunnen toebehoren aan een ‘context’: zo vormen verschillende lagen
in een kuil samen de context ‘kuil’.
Op gelijkaardige wijze kunnen verschillende contexten gegroepeerd worden tot een
overkoepelende ‘structuur’: diverse paalkuilen behoren bijvoorbeeld toe aan de structuur
‘gebouw’.
In de databank, en dus ook in deze bijlagen, worden de velddata volgens vastgestelde
thesauruslijsten toegewezen aan de noemers ‘sporen’, ‘contexten’ en ‘structuren’. Door
archeologische begrippen (gebouw, crematiegraf, grafkuil, laag, …) via een vastgestelde
thesauruslijst aan een specifiek niveau toe te wijzen (spoor, context, structuur), bestaat de
garantie dat bij bevraging van de databank naar een bepaald archeologisch begrip, effectief
ook alle ingevoerde data in de resultatenlijst voorkomt (anders gezegd, we vermijden daardoor
dat ‘grafkuil’ de ene maal bij ‘context’, en de andere maal bij ‘structuur’ wordt ondergebracht).
De lijsten in deze bijlage zijn volgens dezelfde hiërarchie opgebouwd. In de bijlage wordt
achtereenvolgens een overzicht gebracht van structuren, contexten en sporen. Op deze
787 Zie ook hoofdstuk « Methodologie, Verwerking » aangaande informatie over de SOLVA-databank archeologie.
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wijze kan van ‘groot’ naar ‘klein’ afgedaald worden in de informatie. Er wordt bovendien
met kruisverwijzingen gewerkt: bij structuren staat vermeld uit welke contexten ze zijn
opgebouwd, bij contexten staat vermeld uit welke sporen ze zijn opgebouwd. In omgekeerde
richting staat bij de sporenlijsten vermeld tot welke context en structuur een spoor behoort,
en bij de contextlijst staat vermeld tot welke structuur een context behoort. De structuurlijst
bevat dus een overzicht van gerelateerde contexten. De contextlijst bevat een overzicht van
gerelateerde structuren (hoger niveau) en sporen (lager niveau), alsook een overzicht van
alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De sporenlijst bevat een overzicht van gerelateerde
contexten en structuren, alsook een overzicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen.
De gedetailleerde spoorbeschrijvingen zijn uitsluitend in de sporenlijsten zelf terug te vinden.
Op elk niveau tot slot staat een interpretatie en zo mogelijk ook een datering vermeld.
Voor de duidelijkheid geven we mee dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een
context (en dus structuur), evenmin als elke context aan een structuur kan toegewezen
worden.
Wat de wijze van nummering betreft, geldt als algemene regel dat contexten en structuren de
naam dragen van het spoornummer dat als eerste aan die ‘context’ (en eventueel bij uitbreiding
‘structuur’) wordt toegewezen. In een rapport zijn het doorgaans de contextnummers en,
indien gegroepeerd onder een structuur, de structuurnummers die in de tekst de leidraad
vormen.

Tot slot enkele bijzonderheden:
Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor
blijken te zijn, worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot
op het spoorniveau.
In het geval dat het een rapportage van een vooronderzoek betreft, worden sporen in principe
niet aan een context (en bij uitbreiding een structuur) toegewezen. Contexten en structuren
worden pas aangemaakt op het moment van een archeologische opgraving, aangezien op
dat ogenblik alle beschikbare informatie aanwezig is, en dit dus dan wel een zinvolle oefening
is. Tijdens een vooronderzoek zijn heel wat relaties bijvoorbeeld nog niet duidelijk.
De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer bij de verwerking van een
vooronderzoek reeds duidelijk is dat de sporen gelegen zijn in een zone die niet voor
verder onderzoek in aanmerking komt. Dan worden sporen waar mogelijk wel tot contexten
gegroepeerd (en worden dus in de databank contexten (en eventueel structuren) aangemaakt).
Op deze wijze wordt gegarandeerd dat informatie rond potentiële contexten of structuren
niet verloren gaat bij een bevraging van de databank. Een voorbeeld verduidelijkt dit: een
geïsoleerde grafkuil, die geen aanleiding geeft tot verder onderzoek, wordt wel als context
gedefinieerd in de databank, omdat deze zo ook in de resultatenlijst van een bevraging zal
voorkomen. Zo niet zou deze grafkuil voor de databank ‘onzichtbaar’ worden.

11.2. LIJSTEN
- Gegevensfiche project
- Keywords
- Overzichtsfoto’s
- Structurenlijst, met vermelding van de gerelateerde contexten
- Contextenlijst, met vermelding van de gerelateerde structuren en sporen, foto’s, plannen,
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vondsten en stalen
- Sporenlijst, met vermelding van de gerelateerde contexten, structuren, foto’s, plannen,
vondsten en stalen
- Vondstenlijst
- Fotolijst
- Tekeninglijst
- Potentieel en uitgevoerd onderzoek
- Vergunning metaaldetectie en prospectie met ingreep in de bodem
- Bijzonder voorwaarden
- Rapport waardering macroresten en pollen: Van der Meer en van Waijjen M. 2016.
Inventarisatie van macroresten en pollen van de vindplaats Ronse-Pont West. BIAX-notitie
384. Onuitgegeven rapport.
- Resultaten inventarisatie botanische macroresten en pollen van Ronse-Pont West. Van der
Meer en van Waijjen.
- Rapport pollen en botanische macroresten: Van der Meer W. (2018). Slinkend en wassend
woud- De vegetatiegeschiedenis van de site Ronse-Pont – West. BIAXiaal 895. Onuitgegeven
rapport
- Rapport metaalslakken: Windey 2017. Ronse Pont West, Analyse metaalslakken. rapport
GATE Archaeology 30-03-2017. Onuitgegeven rapport
- Resultaten van het analytisch bodemonderzoek. Mikkelsen 2018. AARDEWERK.
Onuitgegeven rapport
- Bodemkundig advies omtrent de ontginningskuilen Ronse Pont West. Mikkelsen, Allemeersch
& Laloo. 2014. 26-08-2014. 2014-JM-23. Onuitgegeven rapport
- Het fysisch antropologisch onderzoek van drie crematiegraven uit Ronse Pont West. Smits
2015. Onuitgegeven rapport.
- Romeinse crematieresten uit Ronse Pont-West. Fysisch antropologische Rapportage.
Veselka 2016. Stichting LAB.
- Rapport C14 dateringen KIK
- Fiches consolidatie en restauratie metalen ADW
- Resultaten CT scan urnengraven
- Resultaten röntgenonderzoek
- Restauratiefiches aardewerk Nathalie Cleeren

11.3. GRONDPLANNEN
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Fig. 412

Algemeen sporenplan grondplan A.
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Fig. 413

Algemeen sporenplan grondplan B.

2

BIJLAGEN

3

Fig. 414

Algemeen sporenplan grondplan C.
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Fig. 415

Algemeen sporenplan grondplan D.
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Naar aanleiding van de realisatie van het bedrijventerrein Pont West in Ronse voerde SOLVA
tussen 2012 en 2014 een vlakdekkende opgraving uit op de terreinen tussen de Doorniksesteenweg, de Pontstraat en de Malaise. De terreinen bleken tijdens tal van periodes een geschikte locatie om te wonen. Dit resulteerde in een nederzettingssite die van de midden-bronstijd A tot de dag van vandaag bewoond is geweest.
De oudste vondsten dateren uit het midden-paleolithicum en zijn toe te schrijven aan neanderthalers. Een vondstconcentratie met débitageafval uit het finaal-paleolithicum weerspiegelt de
passage van een rondtrekkende groep jager-verzamelaars aan het einde van het pleistoceen.
De oudste sporen van (semi-)permanente bewoning dateren uit de midden-bronstijd A. Uit
deze periode zijn een hoofdgebouw, een kleiner bijgebouwtje en een grafcirkel opgegraven.
In de loop van de vroege ijzertijd worden er over het hele onderzoeksgebied talrijke kleine
gebouwtjes opgericht.
Bij het ingaan van de late ijzertijd worden de terreinen intensief in cultuur genomen. Het brede
spectrum van de opgegraven sporen, zoals kuilen met smidseafval of crematiegraven, geeft
een inkijk in het dagelijkse leven tijdens de late ijzertijd.
Uit de Romeinse periode zijn enkele specifieke sporen teruggevonden. In de 1ste en vroege
2de eeuw n. Chr. zijn twee kleine grafveldjes aangelegd langs een Romeinse weg. Daarnaast
werden talrijke diepe kleiwinningskuilen gegraven. Sommige van de kuilen zijn na het uitgraven blijven open liggen, waardoor zij een schatkamer aan natuurwetenschappelijke gegevens
herbergen.
In de 1ste helft van de 10de eeuw komt er na een lange onderbreking opnieuw bewoning op
de site en volgt een verregaande ontginning van het bos. Een groot driebeukig houten gebouw
met ovalen erfgracht vormt de basis voor de ontginning in die periode.
In de 1ste helft van de 12de eeuw vindt een belangrijke verschuiving van het landgebruik en de
indeling van het landschap plaats. Een groot deel van de huidige percelering en het verloop
van de wegen gaat terug op deze 12de-eeuwse situatie. In de loop van de 13de en het begin
van de 14de eeuw volgt de bewoning de lijnen die zijn uitgezet tijdens de 1ste helft van de 12de
eeuw. Tussen het midden van de 15de en het midden van de 16de eeuw zijn de terreinen verder opgedeeld en ingericht met behulp van brede grachten en greppels. De talrijke vondsten
uit deze periode getuigen van specifieke landelijke ambachten zoals het afromen van melk.
De resultaten van het archeologisch onderzoek in Ronse – Pont West zijn de neerslag van een
langdurige bewoning op deze locatie. Het inzicht in de evolutie, de chronologie en de aard
van deze bewoning is grotendeels te danken aan de talrijke klei-ontginningskuilen die een
schat aan paleo-ecologische gegevens bevatten. De analyse van verschillende ononderbroken sequenties van pollen en macroresten liet toe om een, voor de regio, unieke reconstructie
te maken van het landschap van de late ijzertijd tot het begin van de volle middeleeuwen.
Deze reconstructie toont bovendien duidelijk de sterke relatie tussen mens en landschap en
de onderlinge wisselwerking.

