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Chronologie
☐Paleolithicum
☐Oud
☐Midden
☐Jong
☐Finaal

1.000.000/500.000 - 250.000 BP
250.000 - 38.000 BP
38.000 - 14.000 BP
14.000 - 12.000 BP

☐Vroeg
☐Midden
☐Laat
☐Finaal

ca. 9500 - 7700 BC
7700 - 7000/6500 BC
ca. 7000 - ca. 5000 BC
ca. 5000 - ca. 4000 BC

☐Vroeg
☐Midden
☐Laat
☐Finaal

5300 - 4800 BC
4500 - 3500 BC
3500 - 3000 BC
3000 - 2000 BC

☐Vroege
☒Midden A
☐Midden B
☐Late

2100/2000 - 1800/1750 BC
1800/1750 - 1500 BC
1500 - 1050 BC
1050 - 800 BC

☐Mesolithicum

☒IJzertijd

☐Openbaar gebouw
☐Militair gebouw
☒Bewoning

56 BC - 100 AD
101 - 300 AD

☐Laat

301 - 400 AD

401 - 500 AD
☐Vroege / Frankisch
☐Vroege / Merovingisch 501 - 750 AD
☒Vroege / Karolingisch 751 - 900 AD
☒Volle

901 - 1200 AD

☐Late

1201 - 1500 AD

☐Nieuwe Tijden
☐Nieuwste Tijden

1501 - 1800 AD
1801 - heden

☐Postmiddeleeuwen

Vondsten
☐Voedselproductie ☒Lithisch materiaal
☐Keramiekproductie ☒Botmateriaal

☐Metallurgie
☐Commercieel gebouw ☒Artisanaat
☐Religieus gebouw

☐Vroeg
☒Midden
☒Middeleeuwen

☒Bronstijd

☒Landelijke context
☐Stedelijke context

800 - 475/450 BC
475/450 - 57 BC

☒Romeinse Tijd

☐Neolithicum

Onderwerpen

☐Vroege
☒Late

☒Keramiek
☒Staalname
☒Bouwmateriaal

☒Begraving
☒Metaal
☒Funeraire structuur ☒Glas
☒Hout
☐Kunststof

Post-excavation onderzoek
☐Gebruikssporenanalyse
☒Materiaalstudie
☒C14-datering
☐Archeomagnetisch
☒Dendrochronologisch
☐Optisch gestimuleerde luminescentie
☐Biochemisch analytisch
☐Fysico-chemisch analytisch
☐Diatomeeën

☒Woonhuis
☐Villa
☐Agrarisch gebouw

☐Textiel
☐Leder
☒Natuursteen

☒Palynologisch
☒Zaden en vruchten
☒Hout

☒Agrarische structuur
☐Haard
☒Kuil

☐Technisch aardewerk ☐Anthracologisch
☐Touw
☒Gewervelde diersoorten
☒Insecten en mijten
☐Malacologisch

☒Weg
☐Waterwinning
☒Afwateringsgracht

☐Bodemkundig
☒Fysisch antropologisch
☐Geografisch

☐Perceelsgracht
☒Extractie

☐Geomorfologisch
☐Geologisch
☒Conservatie
☐Restauratie

☐Megalithische structuur
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2. INLEIDING
Naar aanleiding van de realisatie van het bedrijventerrein Erembodegem Zuid IV door SOLVA vonden in
2007-2008 reeds verschillende opgravingscampagnes plaats op de zones ten oosten van de
Waterkeringstraat in Erembodegem (figuur 1: fases 1-2). In december 2010 werd archeologisch
vooronderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd op twee nog niet onderzochte zones ten oosten en ten
westen van de Waterkeringstraat.1 Dit werd fase 3 van het opgravingsproject Zuid IV genoemd (figuur 1:
fase 3). Op basis van de resultaten hiervan werd door het Agentschap Ruimte en Erfgoed verder
archeologisch onderzoek geadviseerd. De resultaten van de opgravingen worden in dit rapport besproken.

Figuur 1. Kaart van het plangebied ZIV met aanduiding van de verschillende archeologische campagnes.

1

Verbrugge, De Graeve & Cherretté 2010.
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS

3.1. Vindplaatsgegevens
1. Administratieve gegevens
Opdrachtgever:

Termijn:

Intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA,
Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere
Intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA,
Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere
Verbrugge Arne
Intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA,
Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere
Intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA,
Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere
10-ER-ZIV 2011/001
Erembodegem Zuid IV (fase 3)
Waterkeringstraat, 9320 Erembodegem
126,492 en 177,347
126,538 en 177,394
126,453 en 177,463
126,410 en 177,414
126,469 en 177,409
126,426 en 177,474
126,402 en 177,498
126,434 en 177,581
126,519 en 177,552
126,448 en 117,535
Afdeling 12, sectie B; 1594N (partim), 1596C
(partim), 1596D (partim), 1597 (partim), 1598,
1599D (partim), 1599E(partim), 1599F, (partim)
1601B, 1602B (partim), 1603 (partim)
Januari-mei 2011

2. Onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden:
Omschrijving archeologische verwachtingen:
Wetenschappelijke vraagstelling:
Oorzaak voor de ingreep in de bodem:
Eventuele randvoorwaarden:

Zie hoofdstuk 13
Zie hoofdstuk 4
Zie hoofdstuk 5
Aanleg bedrijventerrein
Zie hoofdstuk 13

Uitvoerder:
Vergunninghouder:
Beheer en plaats opgravingsarchief:
Beheer en plaats vondsten en stalen:
Projectcode:
Vindplaatsnaam:
Locatie:
Lambertcoördinaat 1: X; Y
Lambertcoördinaat 2:
Lambertcoördinaat 3:
Lambertcoördinaat 4:
Lambertcoördinaat 5:
Lambertcoördinaat 6:
Lambertcoördinaat 7:
Lambertcoördinaat 8:
Lambertcoördinaat 9:
Lambertcoördinaat 10:
Kadaster:

3. Raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng als hun advies
werd ingewonnen bij substantiële staalname:
Omschrijving van de inbreng als zij betrokken
worden bij de conservatie:
Omschrijving
van
de
algemene
wetenschappelijke advisering door externe
personen:

Waardering van pollenstalen en bulkstalen door
ADC
ADW, conservatie van een Romeinse fibula
/
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3.2. Topografische, landschappelijke en bodemkundige situering
Het terrein situeert zich in het zuidwesten van het projectgebied Zuid IV en wordt opgedeeld in twee
zones. Zone I wordt omsloten door de Waterkeringstraat in het noordwesten en door al eerder
onderzochte zones tijdens fasen 1 en 2. Zone II ligt ten noordwesten van de Waterkeringstraat en wordt
begrensd door de Molenbeek in het noorden, en door de N45 en een klein natuurgebied in het westen.
Dit natuurgebied is een oude arm van de Molenbeek, zoals te zien op de bodemkundige kaart (figuur 2).
Tegenwoordig ligt hier een moeras, omgeven door een bosje. Het behoort tot het plangebied, maar
wegens de natuurwaarde van dit terrein, mogen er geen bodemwerken worden uitgevoerd. De zone is
ingekleurd als groenbuffer (= bestaande begroeiing mag niet verwijderd worden). Ook langs de
Molenbeek wordt een groenbuffer van 10 m afstand bewaard. Op zone I kon eveneens een deel niet
onderzocht worden door de aanwezigheid van een Fluxys-omvormingsstation. Rond het station dient
omwille van veiligheidsredenen een bufferzone van 15 meter behouden te worden. Van de Fluxysleiding
die zich ter hoogte van de Waterkeringstraat bevindt, diende eveneens een afstand van minstens 15 m
behouden te worden.
De terreinen situeren zich op de zuidelijk helling van de vallei van de Molenbeek. Het terrein helt af in de
richting van de Molenbeek. Dit is enkel te zien op zone II, namelijk in de bodemprofielen door de
aanwezigheid van een pakket colluvium, dat dikker wordt naar de beek (en de oude beekarm) toe.
Zone I was vroeger in gebruik als
voetbalterrein. Het zuidelijk deel
werd recent opgehoogd met
ongeveer 60 cm opgevoerde aarde.
Daaronder is een oude ploeglaag
en/of B-horizont waarneembaar.
Voor de sporen werden geen
opmerkelijke
hoogteverschillen
waargenomen: de hoogst gelegen
sporen liggen in het zuidelijke deel
van de opgraving op 20,49 m
TAW, de laagst gelegen op 20,02
m TAW in het noordelijk deel van
de sleuf. De sporen liggen
verspreid over het terrein.

Figuur 2. Aanduiding op de bodemkaart van
het plangebied met de verschillende archeologische
campagnes (bron: agiv).

Zone II was vóór het onderzoek in gebruik als akkergrond. Hier wordt wel een meer uitgesproken
niveauverschillen gemeten. De laagst gelegen sporen bevinden zich in de zuidwestelijke hoek op een
hoogte vanaf 17,36 m TAW. Op de oostelijke kant van het terrein, liggen de hoogst gelegen sporen. Deze
laatste sporen liggen tot 19,11 m TAW hoog. We noteren dus een hoogteverschil van iets meer dan 2 m.
De meeste sporen bevinden zich in de lager gelegen zones. De sporendensiteit neemt opmerkelijk af naar
het oosten toe. Vermoedelijk is dit het gevolg van erosie. Dat erosie een grote impact had op de sporen is
duidelijk te zien bij een middeleeuwse gracht, die dicht tegen de beek aan zeer goed bewaard was, maar
enkele meters verder, hellingopwaarts, slechts fragmentarisch was bewaard. Dit duidt er op dat de
10

hellingsgraad van de flanken van de beekvallei vroeger meer uitgesproken was dan nu, en dat de sporen
dus onderhevig zijn geweest aan erosie.
De noordwestelijke hoek van zone II kenmerkt zich door een complexere stratigrafie dan de rest van het
terrein ten gevolge van de ligging op de flank van de vallei van de Molenbeek: sommige sporen zijn
afgedekt met een pakket colluvium terwijl andere sterk onderhevig waren aan erosie. Bovendien zijn er
sporen uit verschillende periodes aanwezig op verschillende niveaus, wat noopte tot een registratie in drie
verschillende grondplannen. In verschillende coupes is in deze zone onder de geelbruine leem een
opmerkelijke laag geattesteerd. Het gaat om een lichtgroenig bruin substraat, rijk aan zogenaamde
“loesspoppen”. Deze laag dagzoomt slechts op enkele plaatsen.
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4. CARTOGRAFISCHE BRONNEN EN ARCHEOLOGISCHE ACHTERGROND

4.1. Cartografische bronnen
De Ferrariskaart, de Popp-kaart en de Atlas der buurtwegen leveren weinig extra informatie op over de
desbetreffende terreinen omdat de terrein altijd als akkerland in gebruik waren (figuren 3-5). Op de drie
voornoemde kaarten staat de oude beekarm aangeduid. Op de Popp-kaart staat het toponiem ‘Papenhoek‘
net ten westen van deze oude beekarm.

Figuur 3. Situering op de kaart van Ferraris (de ster staat ter hoogte van fase 4 gepositioneerd, fase 3 ligt ten zuiden van de beek).

Figuur 4. Situering op de Poppkaart.
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Figuur 5. Situering op de Atlas der buurtwegen.

4.2. Archeologische achtergrond
Het onderzoek door SOLVA uitgevoerd in 2007-2008 (Zuid IV, fase 1-2) op de aanpalende gronden
leverde talrijke volmiddeleeuwse sporen op, alsook sporen uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse periode.2
Zone I bevindt zich net ten zuiden van twee ijzertijdenclos, opgegraven tijdens fase 1 (2007). Ten oosten
van de Waterkeringstraat, werd bij de aanleg van de Fluxysgasleiding, een site uit de 12de / vroege 13de
eeuw aangetroffen.3 Op ongeveer 400 m ten zuiden van het terrein, ter hoogte van Hof ter Wilgen4,
kwamen tijdens de archeologische opvolging van dezelfde gasleiding resten aan het licht die de
aanwezigheid van een Romeinse steenbouw in de omgeving laten vermoeden (onder de N45?). Het betreft
verschillende afvalkuilen rijk aan aardewerk en talrijke tegulafragmenten.

Van de Vijver et al, 2008 & 2009.
De Groote & Moens, 1999.
4 CAI Locatie 31924, gasleiding Denderhoutem-Aalst in 1998.
2
3
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5. ONDERZOEKSOPDRACHT

5.1. Vraagstelling
Het proefsleuvenonderzoek in zone I leverde een duidelijke concentratie van paalsporen en grachten op
die in de metaaltijden of in de Romeinse periode gesitueerd werden.5 Daarnaast werden nog verschillende
ongedateerde grachten geregistreerd. Een vlakdekkende afgraving en opgraving moest in zone I de
structuren documenteren en ze in relatie brengen met de resultaten van de vorige opgravingscampagnes.
Zone II leverde geen concentraties aan archeologische sporen op, maar slechts enkele verspreide sporen.
Voor een gracht en een grote extractiekuil met aardewerk uit de metaaltijden werd verder archeologisch
onderzoek geadviseerd. Het was de bedoeling de sporen chronologisch in relatie te brengen met de eerder
opgegraven ijzertijdenclos in de onmiddellijke omgeving.
Het doel van dit project bestaat er uit om de aanwezige archeologische sporen en structuren te
documenteren en te registreren opdat hun informatiewaarde niet verloren gaat tijdens de realisatie van het
bedrijventerrein.
In totaal werd een afgraving van 3346,53 m2 voorzien. Voor de uitvoering werden 20 mandagen (voor
twee archeologen en één arbeider) voor het terreinwerk en 15 mandagen ( voor twee archeologen) voor de
rapportage geraamd. De uiteindelijk termijn die noodzakelijk bleek, was beduidend hoger dan geraamd
wegens de onverwachte hoeveelheid sporen, die op basis van het vooronderzoek niet verwacht werden
(zie verder).

5

Verbrugge, De Graeve & Cherretté 2010.
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6. WERKWIJZE EN OPGRAVINGSSTRATEGIE

6.1. Methodologie van het terreinwerk
De opgravingen gebeurden in de maanden januari tot en met mei 2011. Het terreinwerk nam in totaal 249
mandagen in beslag (138 dagen voor archeologen en 111 dagen voor werkmannen) en de verwerking 127
mandagen (101 dagen voor archeologen en 26 dagen voor werkmannen). De afgraving gebeurde met een
rupskraan met platte bak. Het aangelegde opgravingsvlak werd opgeschaafd in functie van het herkennen
van sporen. Het grondvlak is telkens gefotografeerd en de sporen aangekrast en ingetekend op schaal
1/50. De sporen zijn vervolgens genummerd, beschreven en gecoupeerd; de coupes gefotografeerd,
ingetekend op schaal 1/20 en beschreven. De vulling van alle sporen is volledig uitgehaald en
gecontroleerd. De vondsten zijn apart verzameld en hebben allen een uniek nummer gekregen.
Voor zone I werd een vlak van ca. 3100 m² aangelegd. Het werd afgegraven net vóór een periode van
regen- en vriesweer. Als gevolg hiervan is bij het (her)opschaven van een aantal zones soms 5 tot 10 cm
dieper gegraven dan het oorspronkelijke afgegraven vlak. Aangezien de meeste sporen zeer ondiep
bewaard waren, zijn hierbij mogelijks een aantal sporen verloren gegaan, die herkend zijn bij het afgraven,
maar niet meer teruggevonden zijn bij het (her)opschaven. Daarbij komt dat de aanwezige B-horizont de
leesbaarheid van de sporen op het terrein in belangrijke mate bemoeilijkt, waardoor dieper moest worden
afgegraven. Gelet op het feit dat vriesweer een negatieve impact heeft op leembodems (de bovenste
centimeters verliezen hun structuur, wat ook niet herstelt bij dooi) dient naar de toekomst toe, waar
mogelijk, dit vermeden te worden.
Zone II was initieel bedoeld als een kijkvenster rond spoor II-A-1, een grote kuil die aangesneden was
tijdens het proefsleuvenonderzoek. Gezien tijdens het afgraven van de zone rond dit spoor, nieuwe
sporen aan het licht kwamen, werd het vlak verder uitgebreid. Hierbij werden telkens nieuwe
samenhangende sporen en structuren aangesneden. Uiteindelijk werd een U-vormig opgravingsvlak van
3387 m² aangelegd. Het proefsleuvenonderzoek toonde hier een vervormd beeld van de werkelijke
situatie. Bij de vlakafgraving bleken haast alle proefsleuven, geheel toevallig, gepositioneerd naast
archeologische sporen. Het vooronderzoek leverde immers naast de eerder vermelde kuil, slechts een
drietal middeleeuwse sporen aan het licht, sterk verspreid over het terrein. De realiteit bleek helemaal
anders (zie verder).

6.2. Methodologie verwerking
Het gebruik van gestandaardiseerde fiches en een gestandaardiseerde nummering van de sporen en de
lagen in een spoor – en alles wat daarmee samenhangt (foto’s, plannen, vondsten) – heeft niet alleen te
maken met het stroomlijnen van de registratie op het veld, maar ook met de verwerking van deze
gegevens tijdens de rapportage.
De dienst archeologie van SOLVA heeft in de loop van 2009 de ontwikkeling van een databank
geïnitieerd. Haar doel is het kunnen zowel invoeren en opslaan, als raadplegen en beheren van alle
gegevens – velddata en externe informatie – in één systeem. Daarenboven is het de opzet om met de
databank overzichtelijke lijsten te kunnen genereren, die als bijlagen kunnen dienen in de rapporten. Deze
databank is geen star gegeven, maar een ‘ongoing’ project, te meer nu ook de stap is gezet naar een
volledig digitale registratie op het terrein.
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De absolute basis van de databank, de kleinste atomaire eenheid als het ware, is het spoor. Dit omvat elk
spoor, elk onderdeel van een spoor alsook elke actie die in het verleden haar sporen in de ondergrond
naliet. Deze kleinste eenheid valt uiteen in zeven types: ‘laag’, ‘muur’, ‘vloer’, ‘skelet’, ‘hout’, ‘vertical
feature interface’ of ‘VFI’ en ‘horizontal feature interface’ of ‘HFI’. Voor elk type spoor bestaat één
gestandaardiseerde fiche in de databank. Aan deze kleinste eenheid wordt alles gekoppeld: tekeningen,
foto’s én vondsten. Bovendien worden op dit niveau de eerste relaties gelegd tussen de sporen onderling:
een spoor ‘is recenter’, ‘is ouder’, ‘gelijktijdig met’ of ‘hetzelfde als’ een ander spoor.
Op een tweede niveau in de databank staan de contexten. Contexten groeperen één of meerdere sporen.
Elke context krijgt een individueel nummer, namelijk het nummer van het eerste spoor dat tot deze
context behoort. Het is evenwel zo dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context.
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. De
tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan een spoor worden door de databank automatische
verbonden aan de context waartoe ze behoren. Vanuit dit contextniveau kan men dus makkelijk navigeren
in de verschillende sporen van die context en waaraan de vondsten, tekeningen en foto’s verbonden zijn.
Op dit niveau laat de databank eveneens toe chronologische/stratigrafische relaties te leggen tussen de
contexten onderling.
Het derde niveau in de databank bevat de structuren. Structuren groeperen op hun beurt één of meerdere
contexten. Ook zij krijgen een individueel nummer, met name het eerste contextnummer dat tot deze
structuur behoort. Indien bijvoorbeeld een gebouwplattegrond (structuurniveau) is vastgesteld, bestaande
uit verschillende paalsporen (contextniveau), dan zal deze gebouwplattegrond het nummer dragen van een
context (een paalspoor) die deel uitmaakt van deze structuur. Elk paalspoor (contextniveau) kan op zijn
beurt bestaan uit een paalkern (spoorniveau) en een insteek (spoorniveau). Opnieuw is het zo dat niet elke
context tot een structuur hoeft te behoren. De databank groepeert onder een structuur telkens de
tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan de contexten die deel uitmaken van de structuur.
Opnieuw is vanuit het structuurniveau gemakkelijk te navigeren tussen de verschillende contexten die
ertoe behoren en zo, verder afdalend, uiteindelijk tussen de verschillende sporen. Op dit niveau kunnen
eveneens chronologische/stratigrafische relaties gelegd worden tussen structuren.
Bij een vooronderzoek waar er een opgraving zal volgen worden geen contexten en structuren aangemaakt
aangezien er bij een opgraving later nog nieuwe inzichten kunnen volgen. In dit geval is er dan ook voor
gekozen om voor de zone die niet in aanmerking komt voor vervolgonderzoek wel contexten aan te
maken terwijl dit voor de zone die wel dient opgegraven te worden niet is gebeurd. 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. Zoniet zou deze grafkuil voor de databank ‘onzichtbaar’
worden.
Het zijn de contextnummers en, indien gegroepeerd onder een structuur, de structuurnummers die verder
in de tekst de leidraad vormen. Voor de volledigheid geven we nog mee dat er thesauruslijsten zijn
opgesteld die duidelijk definiëren welke archeologische gehelen als context dan wel als structuur
geïnterpreteerd worden.
Wat de vondsten en de staalnames betreft, wensen we mee te geven dat de databank een uitgebreide
mogelijkheid tot determinatie en datering voorziet. Beide gebeuren zoals vermeld op het spoorniveau.
Hieraan zijn de verschillende inventarisnummers van de vondsten gekoppeld. Bij het ingeven van de
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vondsten wordt ‘automatisch’ een datering gegenereerd, maar deze kan manueel overschreven worden.
Dit geldt op spoor-, context- en structuurniveau. De databank laat eveneens toe de vondstgegevens te
bevragen en te gebruiken, dit laatste onder meer door middel van grafieken. Bovendien kan voor elke
vondst een logboek van de verschillende behandelingen aangemaakt worden.
De databank bevat tot slot alle relevante documenten met betrekking tot een project in een map ‘bijlagen’:
BVS, rapport, plannen, overzichtsfoto’s, rapporten natuurwetenschappelijk onderzoek, totaalplan,…

6.3. Motivatie van de selectie van materiaal en staalname
Tijdens het onderzoek zijn alle aangetroffen vondsten geregistreerd en gerecupereerd. Voor
natuurwetenschappelijk onderzoek werden verschillende staalnames uitgevoerd (zie tabel 1). In totaal
werd 2080 liter zeefstaal ingezameld en gezeefd (0,5 mm). De residu’s van context II-B-4-OP-1 (natte
context, ijzertijdgracht) worden nat bewaard voor eventueel verder onderzoek.
Staal

Context

Aantal (voor ZS in liter)

Houtskool

divers

54

Hout

II-B-4-OP-1

1 plank, 1 emmer

II-A-1-CD-3

1 emmer

I-A-22

350

II-B-33

140

II-B-4-OP-1

580

II-A-104

90

II-A-8-AB-3

10

II-A-80-QR-2

150

II-B-4-QR-2

130

II-C-4-CD-1

10

II-A-104

20

II-A-80

340

II-B-27

130

II-B-7

120

II-A-1-CD-3

10

II-A-5

2

II-A-1

3

II-B-4-OP-1

2

Zeefstaal (ZS)

Pollenstaal

Bodemstaal

1 zak loesspoppen

Tabel 1. Overzicht van de bemonsterde contexten en het aantal liter dat werd uitgezeefd.

Er werden vervolgens verschillende stalen geselecteerd voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek.
Behalve de 14C-dateringen en verder archeobotanisch onderzoek, is het nodige natuurwetenschappelijk
onderzoek uitgevoerd. Een overzicht van het uitgevoerde onderzoek + motivatie is te vinden in
onderstaande tabel (tabel 2). De resultaten worden telkens bij de desbetreffende sporen, contexten of
structuren beschreven. De bijhorende rapporten zijn te vinden in de bijlagen. De resultaten van de
geplande 14C-dateringen en het verdere archeobotanisch onderzoek zal eveneens in bijlage gevoegd
worden.
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I-A-61

I-A-26

I-A-107

II-B-4-OP-1

II-A-80

II-A-5

II-A-1

II-B-4-OP-1

II-B-4-OP-1

I-A-22

I-A-22

II-B-4-OP-1

II-B-4-OP-1

I-A-22

II-A-80

II-B-4-OP-1

II-A-1

14C-datering

14C-datering

14C-datering

14C-datering

14C-datering

Pollenanalyse

Pollenanalyse

Pollenanalyse

Macrobotanisch

Fysisch antropologisch

Houtsoortbepaling

Houtsoortbepaling

Dendrochronologie

Dierlijk bot

Dierlijk bot

Dierlijk bot

Dierlijk bot

bot
bot
pollenbak
pollenbak
pollenbak
zeefstaal

verbrand bot
verkoold hout
hout
hout
bot
bot
bot
bot

Volmiddeleeuwse poel/extractie

IJzertijd extractiekuil

IJzertijd gracht

IJzertijd gracht

Romeins crematiegraf

Romeins crematiegraf

plank uit ijzertijdgracht

plank uit ijzertijdgracht

Romeins crematiegraf

Volmiddeleeuwse gracht

IJzertijd gracht

IJzertijd extractiekuil

houtskool

Middeleeuws gebouw

Volmiddeleeuwse gracht

houtskool

IJzertijdgracht

houtskool

Romeins (?) wegtracé

Staal

69

46

720

9

1

1

1

40 liter
310
gram

2

3

2

1

1

2

1

1

Aantal

ADC bv

Stichting Lab
BAAC bv
BAAC bv

natte context uit de ijzertijd

informatie overledene, grafritus
informatie grafritus
reconstructie landschap ijzertijd

Archeoplan Eco/Elpenbeen
Archeoplan Eco/Elpenbeen
Archeoplan Eco/Elpenbeen

consumptiepatroon volle middeleeuwen
consumptiepatroon ijzertijd
dierlijk bot uit ijzertijd

Archeoplan Eco/Elpenbeen

ADC bv

reconstructie landschap ijzertijd

BAAC bv

ADC bv

reconstructie landschap ijzertijd

bijgiften vervaardigd uit dierlijk bot, grafritus

ADC bv

reconstructie landschap volle middeleeuwen

datering gracht

KIK

KIK

Aanvulling op interessante aardewerkcontext

Relatie met ijzertijdenclos, goede bewaring bot

KIK

Relatie met de Romeinse bewoning en begraving
KIK

KIK

Relatie met de andere grafcirkels
Zeer weinig vondstmateriaal

Uitvoerder

Argumentatie

Overzicht natuurwetenschappelijk onderzoek Erembodegem Zuid IV (fase 3)

Grafcirkel

Context of structuur

Tabel 2. Overzicht van het natuurwetenschappelijk onderzoek.

Nummer

Aard onderzoek

x

x

x

x

x

mislukt

waardering

7. BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
De twee opgegraven zones worden apart besproken. Voor zover het vondstmateriaal dit toelaat, worden
de resultaten vervolgens chronologisch besproken. Voor alle vermelde spoor-, context- en
structuurnummers verwijzen we naar het alle-sporen-plan in bijlage.

7.1 ZONE I (PLAAT 1-2)
7.1.1. Steentijden
Verspreid over het terrein werden fragmenten bewerkte vuursteen verzameld uit natuurlijke en
antropogene structuren. Uit deze zone gaat het om 11 stuks, waarvan één klingfragment (I-A-108); vier
afslagen (I-A-12, I-A-44, I-A-104 en losse vondst 2); één chip (I-A-12) en vijf ongedetermineerde
fragmenten (I-A-5, I-A-117, I-A-37, I-A-28 en I-A-141). De vondsten bevinden zich niet in situ. Het gaat
ook om te weinig materiaal om te dateren.

7.1.2. Metaaltijden

7.1.2.1. Een mogelijke grafcirkel (structuur I-A-61)
Deze structuur is slechts zeer fragmentarisch bewaard, enkel een aantal flarden van de onderste vulling
bleven bewaard. Aan de hand hiervan kan een diameter van ongeveer 10 m worden berekend (figuur 6).
Het spoor is sterk uitgeloogd en heeft een bleke lichtgrijze tot witte vulling. Uit de vulling van de
kringgreppel werden geen vondsten gedaan, maar er werden wel houtskoolmonsters genomen. Een 14Cdatering dateerde deze structuur op 1690 BC – 1510 BC (= midden bronstijd A) (95,4 %
waarschijnlijkheid) (RICH-20195 3315 ±35 BP). Een voorlopige interpretatie gaat uit van een grafcirkel.
Dit is ondermeer ingegeven door de aanwezigheid van twee enclos, die op continuïteit kunnen wijzen.
Tijdens de voorgaande opgravingen op Zuid IV (fase 1, zone 2) werden eveneens twee grafcirkels
aangetroffen, deze bevinden zich op ca. 300 m ten noordoosten van deze structuur. Een eerste had een
diameter van ca. 15 m. Een tweede kon slechts gedeeltelijk worden vrijgelegd. De grafcirkel die volledig
kon worden vrijgelegd, werd aan de hand van een 14C-datering in de vroege bronstijd (3575 ±35 BP)
gedateerd.

Figuur 6. Zicht naar het zuidwesten op de gecoupeerde grafcirkel.
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Zone II

Sporen

Zone I

Plaat 1. Zone I en II.
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Verstoring / niet toegankelijk /
Betonnen platform
I-A-193
I-A-32

2

I-A-194
I-A-32

2

I-A-175
I-A-32

2

I-A-173
I-A-32

2
I-A-1
I-A-32

2
I-A-168
I-A-32

2

I-A-12
I-A-32

2

I-A-32

Plaat 2. Interpretatief plan van zone I.
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Campagne 2007 Zone 1
IJzertijd-enclos

IJzertijd-enclos

Campagne 2011 Zone I

Romeins graf

IJzertijd-enclos ?

Bronstijdcirkel?

Plaat 3. Opgravingsplan van zone I tegenover de oude opgravingscampagne (fase 3, zone 1).
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7.1.2.2. IJzertijd-enclos (context I-A-52)
In de onmiddellijke omgeving van de vermeende grafcirkel, namelijk op ca. 10 m ten noordwesten ervan,
werd een greppel (I-A-52) aangesneden met een noordoost-zuidwest oriëntatie (figuur 7). De lengte van
de gracht bedraagt ongeveer 9,50 m. De structuur is zeer ondiep bewaard gebleven. In de vulling van het
spoor werd een klein fragmentje verbrand bot teruggevonden en 11 fragmenten handgevormd aardewerk.
Eén scherf had een geëffend oppervlak. Opmerkelijk is dat de gracht volledig dezelfde oriëntatie heeft als
de twee ijzertijdenclos, die werden aangetroffen tijdens de voorgaande opgravingscampagne, op een 30-tal
meter ten noordoosten ervan (zie PLAAT 3). Gezien de ligging in de onmiddellijke omgeving van de
eerder aangetroffen enclos, de identieke oriëntatie en bewaringsgraad6, het protohistorisch aardewerk en
het verbrand bot, is net zeer waarschijnlijk dat het ook hier om een restant van een enclos uit de ijzertijd
gaat. Net zoals dat het geval was voor één van de enclos opgegraven tijdens fase 1, werd ook hier een
Romeins crematiegraf gevonden in de onmiddellijke omgeving van het enclos (zie onder). Jammer genoeg
bleef hier slechts één zijde van de enclos bewaard. Op een afstand van ongeveer twee meter naar het
oosten toe van de greppel, werden twee paalsporen aangetroffen (I-A-53 en I-A-55). Deze liggen parallel
met de oriëntatie van de greppel. In de vulling werden zes scherven protohistorisch handgevormd
aardewerk gevonden, waarvan één met een geëffend oppervlak. Mogelijk maakten deze sporen deel uit van
een interne opdeling binnen het enclos (zie hiervoor ook Cherretté 2001). De enclos uit de opgraving van
fase 1 worden gedateerd in de late ijzertijd (ca. 400-100 v. Chr.). Een spoor dateerde tussen ca. 400-200 v
Chr. (KIA-43546, KIA-43543), daar waar de andere enclos iets jonger is en dateert tussen ca. 350-50 v.
Chr. (KIA 43547, KIA 43549)

Figuur 7. Zicht op de ijzertijdgreppel/-enclos tijdens de opgraving.

7.1.2.3. Wegtracé (structuur I-A-26)
In de zuidoostelijke zone van het opgravingsvlak werd een wegtracé aangesneden (figuur 8). Van de weg
zijn enkel twee afwateringsgrachten bewaard. Ze hebben een tussenliggende afstand van ongeveer 5 m. De
weg heeft een zuidwest-noordoostelijk verloop. Evenwijdig aan de noordelijke afwateringsgracht ligt nog
een smalle greppel. Uit de vulling van de afwateringsgrachten werden tien scherven handgevormd
aardewerk gerecupereerd, alsook een nagel, een gecorrodeerd ijzeren object, drie fragmenten natuursteen

6

De enclos uit de vorige opgravingscampagne waren eveneens zeer slecht bewaard.
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en silex. Opvallend is de aanwezigheid van een scherf met kamstrepen en een randfragment van een
maalsteen in ijzerzandsteen (figuur 8). We vermoeden een datering in de ijzertijd of in de vroeg-Romeinse
periode.
De weg loopt in het noorden in de richting van de reeds opgegraven Romeinse sporen tijdens een eerdere
opgravingscampagne (fase 1, zone 5 en fase 2, zone 6). De Romeinse site ter hoogte van Hof ter Wilgen7
lijkt dan eerder niet in het verlengde te liggen van de weg.
Vanuit de afwateringsgrachten takt een greppel af in noordwestelijke richting, waar hij nog enkele
tientallen meters verder gevolgd kon worden, maar vervolgens niet meer bewaard is (I-A-30). De greppel
sluit aan op de greppel die evenwijdig loopt met het wegtracé. Het is vermoedelijk een perceelsgracht die
aansluiting vond op de weg. Dit geldt ook voor een tweede greppel (I-A-120), gelegen op ongeveer 8 m
ten noorden van I-A-30 en die ook dezelfde oriëntatie heeft als I-A-30.

Figuur 8. Zicht naar het noordoosten op het wegtracé en het fragment van een maalsteen uit de vulling van één van de grachten.

7.1.2.4. Spiekers (structuur I-A-19 en I-A-89)
Een eerste spieker ligt in het noordelijk deel van het terrein (I-A-19). In de vulling werd één scherf
handgevormd aardewerk gevonden en een klein fragment verbrand bot. Deze vierpost-spieker wordt
vermoedelijk oversneden door een middeleeuwse spieker (structuur I-A-101).
Ten noordwesten van I-A-19 werd een tweede spieker vrijgelegd (I-A-89) (figuur 9), die iets kleiner is dan
I-A-19. Er werden geen vondsten gedaan in de vulling van de paalsporen, maar omdat de structuur
dezelfde oriëntatie heeft, menen we dat ook deze structuur eerder in de metaaltijden thuishoort.
Beide spiekers liggen in een zone waar zich eveneens een cluster middeleeuwse spiekers bevindt. Enkel de
oriëntatie verschilt met deze van de middeleeuwse exemplaren. De oriëntatie is meer noord-zuid gericht
en sluit aan bij deze van de sporen uit de metaaltijden op Zuid IV. De relatie met de ijzertijdenclos is
voorlopig onduidelijk.

7

CAI Locatie 31924, gasleiding Denderhoutem-Aalst in 1998.
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Figuur 9. Zicht op spieker (structuur 89).

7.1.2.5. Palencluster
In de noordwestelijke hoek van de opgraving werden twee grote paalsporen waargenomen die aardewerk
uit de metaaltijden opleverden. Het gaat om I-A-180/181 en I-A-182. In I-A-180 werden acht scherven
(grofwandig) handgevormd aardewerk aangetroffen, waarvan één mogelijk met een besmeten oppervlak.
Daarnaast werd een brokje mogelijk technisch aardewerk verzameld. In I-A-182 werden twee scherven
gerecupereerd, waarvan één wandscherf met een geëffende wand en één randfragment van een open vorm
met gegladde binnenwand (figuur 10). De bovenzijde van de rand is afgeplat. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek waren in de onmiddellijke omgeving van deze paalsporen al twee paalsporen
waargenomen (PS6-A-1 en PS6-A-2). Deze palencluster bevindt zich in de nabije omgeving van gracht IA-9 die eveneens in de metaaltijden wordt gedateerd (zie verder).

Figuur 10. Aardewerk uit I-A-182.

7.1.2.6. Grachten
De gracht (I-A-9) werd reeds in 2007 aangesneden tijdens fase 1 (zone 1) en is west-oost-georiënteerd. De
gracht kent een licht gebogen tracé. Er werden in de vulling twee fragmenten handgevormd aardewerk
teruggevonden. Het spoor wordt oversneden door een Romeins crematiegraf en oversnijdt zelf een andere
greppel/gracht (I-A-193/183). Vermoedelijk behoort gracht I-A-51, die in het verlengde ligt,
oorspronkelijk ook tot de gracht. Ook in deze laatste werd een fragmentje handgevormd aardewerk
gevonden.
De greppel/gracht I-A-193/183 hoort vermoedelijk ook thuis in de metaaltijden, maar is ouder dan I-A-9,
want het wordt erdoor oversneden. In de vulling werd handgevormd aardewerk gevonden: een
randfragment van een open vorm, met een doorboring in de wand (figuur 11). Het is niet duidelijk of de
greppel te verbinden is met I-A-194/175, of met I-A-173 (zie PLAAT 2).
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Figuur 11. Aardewerk uit I-A-183.

7.1.3. Romeinse periode
Het enige spoor dat duidelijk Romeins is, was een crematiegraf in zone I.

7.1.3.1. Crematiegraf / brandrestenkuil met nis (I-A-22)
7.1.3.1.1. Algemeen

Ten noordwesten van het terrein werd een Romeins crematiegraf met nis opgegraven. Het graf is
opvallend goed bewaard en meet 1,2m op 0,88m en is tot 32 cm diep. Het heeft een noordoost-zuidwest
oriëntatie. Het graf ligt ten noorden van een vermoedelijke restant van een ijzertijdenclos (structuur I-A52). Een gelijkaardig fenomeen werd vastgesteld op enkele tientallen meter meer naar het noordoosten,
waar tijdens fase 1 van het onderzoeksproject, een Romeins crematiegraf in de onmiddellijke omgeving
van een ijzertijdenclos werd aangetroffen. In de voorgaande fasen van het onderzoek werden reeds andere
crematiegraven opgegraven.
Het graf is volledig bemonsterd (zowel het houtskoolrijk pakket als de nazakking werden in emmers
ingezameld) en nat gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 0,5mm. Het graf werd door middel van
kwarten gecoupeerd. Het graf is van het type brandrestengraf (Brandgrubengräber). De doorsnede van het
graf is deze van een klassiek brandrestengraf: een uitgegraven rechthoekige kuil met onderaan een dik
lensvormig houtskoolrijk pakket, van ongeveer 14cm dik, waarin zich resten van de crematie bevinden.
Op de zuidoostelijke hoek van het graf, bevond zich een nis met daarin een intact bewaard niet verbrand
bekertje (figuur 12). Deze nis was niet waar te nemen in het grondvlak en moet bij het aanleggen van het
graf uitgegraven zijn in de kuilwand. Het voorkomen van een nis bij crematiegraven is reeds langer gekend
voor de zandstreek, maar werd nu voor het eerst geattesteerd in de leemstreek van zuid-Oost-Vlaanderen.8
De vulling van de beker is apart gezeefd op maaswijdte 0,5 mm maar leverde geen andere vondsten meer
op.

8

Hollevoet s.d.
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Figuur 12. Boven: coupetekening van het graf. Onder: zicht op het crematiegraf in coupe, met de nis met grafgift in het vlak.

7.1.3.1.2. Aardewerk (figuur 13-14)

Bij het aardewerk noteren we een verbrand terra sigillata bord, een verbrande bekervormige pot in gedraaid
reducerend gebakken aardewerk en een geverniste beker. Afgezien van een beker uit de nis, vertoonde het
aardewerk sporen van secundaire verbranding, waardoor afgeleid kan worden dat alle vondsten op de
brandstapel geplaatst waren.

Figuur 13. Grafinhoud I-A-22.

Het bord in terra sigillata behoort tot het type Drag. 31(figuur 13:3). Dit type verschijnt vanaf het midden
van de 2de eeuw9. Na het puzzelen was het bord compleet. Het bestaat uit verbrande en onverbrande
scherven en is sterk vervormd door de verbranding.
Verder werd er een bekervormige pot in gedraaid reducerend gebakken aardewerk opgegraven (figuur
13:1). De beker is gedeeltelijk verbrand en de scherven werden verspreid in de vulling teruggevonden.
Opvallend zijn twee intentionele indrukken op de schouderpartij. Dit is een gekend fenomeen dat veelal
op de schouder van bekers of bekervormige potten voorkomt. Voorbeelden zijn gekend uit Bavay (1ste tot
9

Webster 1996, 35.
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vroege 3de eeuw)10, Sint-Maria-Lierde (2de eeuw)11, Velzeke12, Destelbergen (90-120 na Chr., oostelijke
grens van het Menapisch gebied)13 en zelfs uit Nijmegen (vanaf midden 2de eeuw en later).14 Volgens G.
Faider-Feytmans zou dit een geëvolueerde, gestileerde vorm zijn van de menselijke gezichten op de
planeetvazen, typisch voor de zuidelijke regio van het Nervisch gebied.15 In eerste instantie werd ook
uitsluitend een funeraire connotatie gegeven aan deze indrukken, maar ze blijken ook in
nederzettingscontexten voor te komen, zoals in Bavay en Velzeke16 en in Huise, Sint-Gillis-Dendermonde
en Waasmunster-Pontrave17. Het fenomeen wordt vooral geattesteerd op Nervisch grondgebied, maar dat
het om een typisch Nervisch fenomeen zou gaan, is helemaal niet zeker.
De nis leverde een gevernist tweelobbig bekertje met veerversiering op (type Niederbieber 33a; Stuart 4,
E2318) (figuur 13:2). Dit type wordt vanaf ongeveer 120 n. Chr. geproduceerd en blijft tot het begin van
de 3de eeuw in gebruik.19

Figuur 14. Grafinhoud van I-A-22.

7.1.3.1.3. Metaal

De bronzen fibula (diameter 30mm) is van het type emailfibula met afwisselende kleurvlakken en wordt
gekenmerkt door acht cirkelvormige uitstulpingen die oorspronkelijk recht tegenover elkaar staan (figuur
13:4, 15).20 Slechts één uitstulping kan volledig, en een andere partieel gereconstrueerd worden.21 De
fibula bestaat uit een centrale schijf, oorspronkelijk versierd met een bronzen knop. De schijf wordt
omgeven door een ringveld ingelegd met email. De emailplaatjes zijn volgens een alternerend patroon
aangebracht, waarbij witte en blauwe plaatjes worden afgewisseld. De blauwe zijn versierd met een witte
Loridant & Deru 2009, 93.
Verbrugge, De Graeve & Cherretté 2012.
12 Mondelinge informatie J. Deschieter, PAM Velzeke.
13 Hanut & Thoen 2001, 20.
14 Stuart 1963, plaat 19, type 306.
15 Faider-Feytmans 1965, 8.
16 Mondelinge mededeling van J. Deschieter PAM Velzeke.
17 Loridant & Deru 2009, 93.
18 Höpken 2005, 80.
19 Höpken 2005, 465.
20 Riha 1994, 161.
21 Restauratie door Johan Van Cauter (ADW).
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stip, de witte met een blauwe stip. De achterkant van de fibula heeft een scharniersluiting van het zgn.
wangentype, waarbij de naald tussen twee parallelle plaatjes draait.22 Dit type fibula komt frequent voor in
Noord-Gallië en het Rijnland en laat zich daar opmerken in verschillende gestaltes.23 We vinden in de
streek een gelijkaardig exemplaar terug in Velzeke.24 Dit type wordt gedateerd in de 2de eeuw tot het begin
van de 3de eeuw n. Chr., met een nadruk op de 2de helft van de 2de eeuw.25

Figuur 15. Geconserveerde schijfibula (schaal in centimeters) Foto: ADW.

Uit de vulling konden ook nog tal van ijzeren objecten gerecupereerd worden. Daarvan konden er 37
stuks terug gebracht worden op constructiemateriaal (nagels). Een groot fragment verbrand bot hing tegen
een grote nagel geplakt, wat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een lijkbaar, een doodskist of
elementen van de brandstapel zelf.26
7.1.3.1.4. Benen artefacten (bijdrage van M.J. Rijkelijkhuizen, Elpenbeen, zie bijlage)

Tussen de crematieresten werden ook zes fragmenten van artefacten teruggevonden. De objecten zijn
waarschijnlijk mee verbrand geworden op de brandstapel. Het zijn twee staafvormige fragmenten en een
drietal fragmenten van een platte, ronde schijf met een gat in het midden. Daarnaast is nog een zeer klein
fragment aangetroffen. Mogelijk zijn al deze fragmenten afkomstig van één of twee voorwerpen.

Figuur 17. Vijf fragmenten uit het crematiegraf (schaal in milimeters). Foto: M.J. Rijkelijkhuizen (Elpenbeen).

Riha 1979, 16.
Riha 1991 type 7.13.
24 Deschieter 2005, 233.
25 Riha 1994, 161.
26 Loridant 2009, 105.
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De ronde schijven met bijbehorende staafvormige knoppen worden regelmatig bij elkaar aangetroffen. De
delen tezamen zijn te interpreteren als een afsluiting van bijvoorbeeld een scharnier, een doosje of een
spinrok. Het is mogelijk dat de plug was gemaakt van bot en de rest van het voorwerp bijvoorbeeld uit
hout. Zowel spinrokken als scharnierstukken van kleine kistjes lijken voornamelijk voor te komen in
graven van vrouwen.
We sluiten echter niet uit dat bepaalde fragmenten ook afkomstig kunnen zijn van een benen haarpin
(bewaarde lengte: 12 mm; doorsnede van de schacht: 4 mm) (figuur 13:6 en figuur 17:links beneden).
Het gaat mogelijk om een fragment van de schacht met de aanzet van de kop, waarvan het bovenste
element is afgebroken. De pin is eveneens aan de onderkant afgebroken waardoor de originele lengte niet
meer kan gereconstrueerd worden. De schacht is lichtjes gekromd. De kop bestaat uit een cilindervormige
verdikking van 6 mm breed en 3 mm hoog die voorzien is van één uitgesneden horizontale groef. Aan de
bovenzijde van deze verdikking is de aanzet van een afgebroken element zichtbaar. Op basis van de kop,
kan het fragment toegewezen worden zowel aan een haarpin met uitgewerkt bovenstuk van het type
‘baluster’27of ‘hoofd’28, dan wel aan types met een eenvoudig conisch uiteinde. Haarpinnen met een
gegroefde basis voor een antropomorfe figuur, zijn gekend uit Zwitserland, in Avenches29 en Augst30 of
het castellum van Oudenburg.31 De types met een conisch hoofd zijn onder meer gekend uit Colchester.32
Haarpinnen van het type ‘baluster’ dateren in Oudenburg uit de 2de helft van de 2de eeuw tot de eerste
helft van de 3de eeuw33, terwijl haarpinnen van het type ‘hoofd’ in Oudenburg gedateerd zijn tussen de
tweede helft van de 3de eeuw tot het eind van de 4de eeuw.34
De fragmenten van een ronde schijf met gat kunnen bij deze mogelijkheid dan gezien worden als
onderdeel van de afgebroken kop van de haarpin (figuur 13:5).
7.1.3.1.5. Fysisch antropologisch onderzoek (door Lemmers S.A.M., Stichting LAB, zie bijlage)

Het gecremeerd bot werd verspreid in de vulling teruggevonden. In totaal kon er 307 gram verbrand bot
ingezameld worden.
De persoon is naar alle waarschijnlijkheid op temperaturen van 800 graden of hoger gecremeerd op een
brandstapel. Het botmateriaal is zeer gefragmenteerd wat de determinatie bemoeilijkt. Het geeft in het
algemeen een zeer graciele indruk, waardoor een volledig volwassen leeftijd van de overledene
onwaarschijnlijk is. Er werden twee tandwortels aangetroffen (figuur 16), waarvan één met zekerheid tot
het permanente gebit kan toegeschreven worden, en een tweede mogelijk tot het melkgebit. De
aanwezigheid van een gesloten volwassen wortel duidt op een minimum leeftijd van rond de acht jaar.
Aangezien het gebit van een kind rond de acht jaar ook nog melktanden bevat, zou de combinatie van
melk- en permanente tandwortel niet onverwacht zijn. Er wordt daarom geschat dat de overledene tussen
de acht en 15 jaar moet zijn geweest. Er waren verder geen aanwijzingen voor de geslachtsbepaling.

De Ridder 2009, 25-26.
De Ridder 2009.
29 Schenk 2008, 262 (inv. 295-313).
30 Deschler-Erb 1998, 383 (inv. 2034-2041).
31 De Ridder 2009.
32 Crummy 1983, 21.
33 De Ridder 2009. 25.
34 De Ridder 2009, 44.
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Figuur 16. Tandwortelfragmenten uit het graf. A. Wortelfragment van een permanent gebit. B. Mogelijk wortelfragment van een melkgebit.

Naast het menselijk bot werden drie fragmentjes dierlijk bot aangetroffen (zoogdier, niet verder te
determineren).
7.1.3.1.6. Houtsoortbepaling (door van Daalen, BAAC bv, zie bijlage)

Er werd één groot fragment verkoold hout voor determinatie voorgelegd. Het betreft eik.
7.1.3.1.7. Besluit

We kunnen besluiten dat het graf te dateren valt vanaf de 2de helft van de 2de eeuw tot mogelijk in de
3de eeuw. Omdat de grafinhoud vrij compleet lijkt te zijn (bv. een verbrand en gebroken terra sigillata-bord
was na het puzzelen nagenoeg volledig) en het graf redelijk diep bewaard is mogen we aannemen dat het
algemeen vrij volledig en goed bewaard is. Het fysisch antropologisch onderzoek wees uit dat de
overledene vermoedelijk een leeftijd had bereikt van tussen de acht en 15 jaar. Enkele bijgiften lijken
typisch te zijn voor een vrouwelijk individu.
Het graf leverde verder informatie op in verband met de dodenritus. Voor het hout voor de brandstapel
werd (onder meer?) eik gebruikt. De dode werd in vol ornaat verbrand. Tijdens de verbranding werd bij
het lichaam een beker en een bord geplaatst. Na de lijkverbranding werd het gecremeerd menselijk bot uit
de resten verzameld, mogelijk om aan de nabestaanden mee te geven. Dit verklaart de zeer kleine
hoeveelheid verbrand menselijk bot. We stellen ons hierdoor de vraag of we dan nog kunnen spreken over
een ‘crematiegraf’: de term ‘brandrestenkuil’ lijkt hier eerder van toepassing. Gelijkaardige vaststellingen
konden gedaan worden bij twee zogenaamde crematiegraven te Lierde.35 De brandstapelresten werden ten
slotte gedeponeerd in een kuil die voorzien was van een nis in één wand. Daarin werd een beker bijgezet.
Bij het begraven van de brandstapelresten vond er dus mogelijk nog een ritueel plaats.
Verspreid over Zuid IV werden reeds verschillende geïsoleerde (?) crematiegraven aangetroffen. Het zal
interessant zijn om dit graf met de andere te vergelijken.

7.1.4. Vroege middeleeuwen : Karolingische sporen ?
Een aantal grachten horen toe aan eenzelfde grachtensysteem, waaronder ook een wegtracé. Daarnaast
rekenen we ook een aantal palenclusters, binnen dit grachtensysteem, tot dezelfde periode. Binnen het
systeem zijn op basis van oversnijdingen twee fasen te onderscheiden. De sporen leverden zeer weinig
35

Verbrugge, De Graeve & Cherretté 2013.
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dateerbaar materiaal op. Slechts één randfragment kon met zekerheid aan de Karolingische periode
worden toegeschreven. Verschillende sporen leverden enkel fragmenten dakpan op van het Romeinse
type.

7.1.4.1. Een grachtensysteem met wegtracé
7.1.4.1.1 Fase 1: wegtracé (structuur I-A-38) en grachten I-A-1 en I-A-12.

Een eerste fase bestaat uit een wegtracé (figuur 18) en twee andere grachten, parallel met de weg. De weg
is noordwest-zuidoost georiënteerd en buigt in het zuiden af naar het oosten. Van de weg zijn enkel twee
afwateringsgrachten bewaard, die op een afstand van 3 tot 3,5 m van elkaar liggen. Naar het noordwesten
toe is de weg niet meer bewaard. In het zuidoosten oversnijdt de weg een oudere weg (I-A-26; zie eerder,
metaaltijden). In de vulling werden twee fragmenten van Romeinse dakpannen teruggevonden, alsook een
wandscherf handgevormd aardewerk en een fragment van een maalsteen uit conglomeraat (figuur 18).
De weg loopt in de richting van de Karolingische zone, vastgesteld tijdens fase 1 (zone 3) (2007-2008), wat
op een relatie tussen beide zou kunnen wijzen.

Figuur 18. Zicht naar het noordwesten op het wegtracé, detail van een maalsteenfragment afkomstig uit het wegtracé.

Parallel met het wegtracé loopt een (dubbele) gracht: grachten I-A-1 en I-A-12. De gracht ligt op 28m ten
noorden van het wegtracé en vertoont hetzelfde gebogen tracé. Naast een tegula-fragment werden enkel
twee zeer kleine stukjes handgevormd aardewerk gevonden. Het is mogelijk dat de gracht oorspronkelijk
een dubbele gracht was, maar dat deze enkel ter hoogte van I-A-12 is bewaard. I-A-1 en I-A-12 worden
op bepaalde plaatsen verbonden door een zeer ondiepe gevlekte verkleuring (I-A-168).
7.1.4.1.2. Fase 2: grachten I-A-25 en I-A-32.

Gracht I-A-25, in het westen van het terrein, lijkt in het vlak het wegtracé te oversnijden. In coupe kon dit
niet bevestigd worden omwille van de zeer slechte bewaring van het wegtracé op deze plaats. We
veronderstellen dat het wegtracé nog verder ten westen van I-A-25 doorliep, maar dat dit niet meer is
bewaard. Gracht I-A-25 leverde een randfragment van een Karolingische pot op (figuur 19).36 Een aantal
kleine wandscherven uit dezelfde context passen eveneens binnen die periode. Naar het noorden toe is de
gracht niet meer bewaard. Het is mogelijk dat hij aansloot op gracht I-A-1, om zo een perceel af te
bakenen. Binnen de gracht zijn twee vullingen op te merken: een homogene lichtblauwgrijze vulling en
daaronder een lichtgrijze gevlekte vulling.
36

Determinatie door K. De Groote (Agentschap Onroerend Erfgoed).
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Figuur 19. Karolingisch aardewerk uit I-A-25.

Evenwijdig met I-A-25, op 38m ten zuidoosten ervan, werd een tweede gracht vrijgelegd, die eveneens
jonger is dan het wegtracé (I-A-32). Deze gracht staat haaks op het wegtracé en maakt een hoek van
ongeveer 90 graden, om het tracé van de weg te hernemen: dit deel van de weg werd heruitgegraven. De
gracht oversnijdt eveneens duidelijk de eerste afwateringsgracht. Uit de vulling van I-A-32 komen één
scherf handgevormd aardewerk, twee fragmenten van tegulae en twee fragmenten natuursteen, namelijk één
fragment ijzerzandsteen en één verbrokkeld fragment vulkanisch gesteente (‘tefriet’). Tijdens de
proefsleuven werd in de vulling een klein scherfje vroeg-rood aardewerk gevonden, vermoedelijk te
situeren in de late middeleeuwen. Doordat de grachten I-A-25 en I-A-32 het wegtracé oversnijden, kan de
weg niet meer in gebruik geweest zijn tijdens fase 2.
Beide fasen kunnen chronologisch niet ver uit elkaar liggen, want de gracht uit de jongste fase (I-A-32)
herneemt volledig het tracé van de weg, die toen nog goed zichtbaar moet geweest zijn.
Opmerkelijk is dat de grachten van fase 2, de ‘Karolingische fase’, exact georiënteerd liggen volgens het
huidige kadastersysteem/drainagesyteem, dat blijkbaar sinds die periode ongewijzigd bleef.

7.1.4.2. De gebouwtjes en palenclusters binnen het grachtensysteem
Binnen het grachtensysteem werd een concentratie paalsporen waargenomen. Hierin kunnen zeven
structuren worden gezien: een mogelijk woongebouw (structuur I-A-107), spiekers (I-A-110, I-A-104, I-A101, I-A-71), een rechthoekig éénschepig gebouwtje (I-A-79) en een onbepaalde constructie (I-A-3).
Slechts drie structuren leverden (fragmentair) aardewerk op. Omdat alle structuren dezelfde oriëntatie
hebben, evenwijdig met de Karolingische gracht I-A-25 en binnen het middeleeuwse grachtensysteem
liggen, vermoeden we dat ook deze structuren in de vroege middeleeuwen thuis horen.
7.1.4.2.1. Een hoofdgebouw? (structuur I-A-107)

Een eerste palencluster is vermoedelijk het restant van een hoofdgebouw (figuur 20). Het gaat om twee
rijen grote rechthoekige paalkuilen, met een lengte van ongeveer 10 m. De paalkuilen liggen echter op vrij
onregelmatige afstanden. De onderliggende afstand tussen de twee palenrijen bedraagt ongeveer 2 m. Ze
hebben allen een homogene lichtgrijze vulling met roestvlekken. De grootte van de paalsporen ligt tussen
0,71m x 0,53m en 0,60m x 0,39m. Ze zijn tussen de 0,04m en 0,24m diep bewaard. Alle paalsporen
werden in kwarten gecoupeerd. Uit de paalsporen kwamen zo goed als geen vondsten: we noteren een
brokje ongedefinieerd aardewerk en een stukje ongedefinieerd bouwmateriaal. Uit een paalkuil kwam een
fragment verbrand bot.
We vermoeden dat slechts een deel van het oorspronkelijke hoofdgebouw is bewaard als gevolg van
erosie. Dat het terrein sterk aan erosie onderhevig is geweest, bleek immers al uit de zeer slecht bewaarde
sporen uit de metaaltijden. De paalkuilen I-A-154 en I-A-107 kunnen hebben toebehoord aan de
buitenwand van het gebouw of de twee palenrijen vormden misschien slechts één beuk van een groter
gebouw. Voorlopig zijn, buiten dezelfde oriëntatie, geen gelijkenissen vastgesteld met het eerder
aangetroffen Karolingische gebouw op Zuid IV uit fase 1 (zone 3). De vulling van de sporen komt wel
overeen met deze van de sporen uit de Karolingische zone, opgegraven in fase 1.
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Er zijn twee houtskooldateringen uitgevoerd op houtskoolfragmenten uit structuur I-A-107. Het gaat om
RICH-20194 : 1200±31 BP (710 AD – 940 AD, 95,4 % waarschijnlijkheid) en RICH-20197 : 1098±31 BP
(880 AD – 1020 AD, 95,4 % waarschijnlijkheid). Deze structuur dateert dus hoogstwaarschijnlijk uit de
periode 880 AD – 940 AD, wat overeenkomt met de Karolingische periode tot de vroege Volle
Middeleeuwen.

Figuur 20. Boven: zicht naar het noorden op het mogelijke hoofdgebouw en detail van een paalspoor in kwartcoupe (I-A-149). Onder: plattegrond en
coupes van het mogelijke woongebouw (I-A-107) en spiekers I-A-104, I-A-110 en I-A-101.

7.1.4.2.2. Spiekers en palenclusters

Vier spiekers kunnen worden herkend binnen de cluster palen. Ze liggen geclusterd rond het vermeende
hoofdgebouw. De plattegronden oversnijden elkaar, wat wijst op verschillende fasen binnen de bewoning.
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Structuur I-A-104 bestaat uit grote rechthoekige paalkuilen, met dezelfde vulling als deze van het
vermoedelijke hoofdgebouw. Het gaat om een vijfpostpieker. Uit de vulling kwam een fragment van een
imbrex, een tegula, een brokje ongedefinieerd handgevormd aardewerk en een metaalslak. We sluiten niet
uit dat het om een aanbouw van het hoofdgebouw gaat.
Tussen het hoofdgebouw en de vorige structuur, werden drie paalsporen gevonden die
hoogstwaarschijnlijk in relatie staan met elkaar (structuur I-A-110). Het gaat om veel kleinere paalsporen.
Mogelijks hebben ze te maken met verbouwingen binnen het reeds besproken woonhuis.
Ten noorden van deze cluster paalsporen ligt nog een spieker (structuur I-A-101). Hij oversnijdt
vermoedelijk structuur I-A-19, uit de metaaltijden. Eén paal oversnijdt een kleine paalkuil, die voorlopig
niet te linken valt aan een structuur. Opvallend is dat de twee noordelijke paalsporen kleiner zijn dan de
zuidelijke. De zuidelijke lijken eerder aan te sluiten bij de paalsporen van het mogelijke woongebouw en
spieker I-A-104, maar qua inplanting sluiten ze dan weer niet aan. Er komen geen vondsten uit de sporen.
Binnen het restant van de vermeende grafcirkel werd eveneens een spieker herkend. Hieruit leiden we af
dat de grafheuvel niet meer zichtbaar was bij de bouw van de spijker (structuur I-A-71) (figuur 21). Zes
kleine paalsporen worden tot deze structuur gerekend. Buiten vier brokjes handgevormd aardewerk, werd
een scherf post-middeleeuws aardewerk en een fragment van een tegula gevonden in de structuur.

Figuur 21. Zicht op de spieker (structuur I-A-71) binnen de grafcirkel.

Iets noordelijker dan de concentratie paalsporen liggen nog twee structuren. Een eerste is een rechthoekig
éénschepig gebouwtje (structuur I-A-79), waaraan vijf paalsporen worden gekoppeld. Het gebouwtje meet
1,80 m bij 1,4 m. Er werden geen vondsten gedaan in de sporen. In het noordelijk deel van de opgraving
werd een kuil opgegraven met op de bodem een dik pakket verbrande leem (structuur I-A-3) (figuur 22).
Het spoor was ondiep bewaard en bracht enkel een rand van een tegula aan het licht uit de vulling boven
het pakket. De kuil kan mogelijk met artisanale doeleinden in verband worden gebracht (oven?). Rond de
kuil werden drie paalsporen waargenomen die in verband liggen. Mogelijk werd rond deze structuur een
beschutting gemaakt.

Figuur 22. Zicht op structuur I-A-3.
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Vermeldenswaardig is een rechthoekige (paal)kuil (II-A-123) (figuur 23) en een paalspoor (I-A-60), die
zich bevinden binnen de twee greppels van het middeleeuwse wegtracé. De vulling van het sporen sluit
aan bij dat van de andere middeleeuwse sporen. Dit zou er op kunnen wijzen dat de middeleeuwse
paalsporen te associëren zijn met fase II van het grachtensysteem, toen de weg niet meer in gebruik was.
In de vulling van de eerste paalkuil werd slechts een fragment van een Romeinse dakpan gevonden.

Figuur 23. Zicht op I-A-123 in coupe.

7.2 ZONE II (PLAAT 1-4)
7.2.1. Steentijden
In zone II werden 14 bewerkte fragmenten silex gevonden. De meeste fragmenten komen uit de bovenste
vulling van een ijzertijdextractiekuil (II-A-1) (zie verder). Daarin werden één geretoucheerde afslag, één
klingfragment en twee afslagen verzameld. In de vulling van de ijzertijdpaleosol (zie verder) werden één
geretoucheerde afslag en één afslag gevonden. Het colluvium (zie verder) leverde één afslag op. Twee
sporen (paal)kuilen uit de ijzertijd leverden silex op: één afslag in een paalspoor (II-B1-1, figuur 27) en
één chip in een kuil (II-B-19, figuur 27).
In de vulling van enkele middeleeuwse sporen werden eveneens fragmenten bewerkte silex gevonden: één
schrabber uit de poel (II-A-5, PLAAT 4), één chip en één afslag uit een gracht (II-A-80, figuur 27) en één
afslag uit een kuil (II-B-37, niet op plan figuur 27, recente kuil). Ten slotte werd er nog een afslag
gevonden als losse vondst op grondvlak C.
Het is duidelijk dat deze vondsten zich niet meer in situ bevinden, maar verspoeld of verspit zijn. Ze
duiden er wel op dat de terreinen al reeds in de prehistorie bezocht werden door jagers-verzamelaars.

7.2.2. IJzertijdsporen

7.2.2.1. Colluvium (context II-A-43) (PLAAT 4)
De zone wordt deels afgedekt door een colluvium (context II-A-43) dat zich gevormd heeft in de vallei
van de Molenbeek. De laag werd waargenomen aan de noordelijke en westelijke randen van de
opgravingssleuf, namelijk vlakbij de Molenbeek en tegen het bestaand vennetje. Het gaat om grote
lichtgrijze verkleuringen met roestkleurige vlekken, die ook geïsoleerd kunnen voorkomen als gevolg van
lokale depressies in het terrein. Kenmerkend in de grijze vulling zijn de witgekleurde grillige lijnen
geïnterpreteerd
als
oude
wortelgangen.
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Figuur 24. Zicht op de noordwestelijke hoek van zone II met op de voorgrond colluvium (GPL B).

De dikte van het pakket kan plaatselijk verschillen van enkele centimeters tot 90 cm dik. Het colluvium is
het dikst in de noordwestelijke hoek van het terrein, tegen het bestaand vennetje aan. De lagen van het
colluvium, die zich onder de grondwatertafel bevinden, zijn beduidend humeuzer en donkerder qua
vulling (figuur 25). Het vondstmateriaal werd tijdens de opgraving apart gehouden.

Figuur 25. Profiel uit de noordwestelijke zone van het terrein.
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Het vondstmateriaal uit het colluvium valt hoofdzakelijk te dateren tijdens de ijzertijd. In totaal werden
132 scherven toegewezen aan de metaaltijden (ijzertijd), één aan de Romeinse periode en vier aan de
middeleeuwen.
Van het protohistorisch ensemble hebben 102 scherven een grofwandig oppervlak en zijn er 22 geglad
(figuur 26:1-3), één geëffend, twee besmeten, twee versierd met kamstrepen (figuur 26:4-5) en twee
versierd met groeven. Eén scherf is verschraald met schelpengruis. De beperkte vormenschat laat toe om
de scherven te dateren in de ijzertijd: het gaat om kookpotten met een eenvoudige opstaande of licht naar
buiten gebogen randen (figuur 26:1-2) en een wandscherf van een geknikte kom (figuur 26:3). Daarnaast
noteren we ook het voorkomen van kamversiering (figuur 26:4-5). Voor het Romeinse materiaal gaat het
om een scherf terra sigillata (mogelijk Drag. 27) en voor het middeleeuws om drie scherven grijs gedraaid
en één kruikrand (figuur 26:7).
Wat het humeus colluvium betreft, noteren we vijf scherven, waaronder vier wandscherven in onversierd
grofwandig aardewerk, en één scherf versierd met een rijtje stokindrukjes (figuur 26:6). Deze scherven
horen eveneens thuis in de ijzertijd.

Figuur 26. 1-5: ijzertijdmateriaal uit het colluvium; 6: ijzertijdmateriaal uit het humeus colluvium; 7 middeleeuws materiaal uit het colluvium. Schaal
1:2.

De stratigrafische opbouw lijkt dit te staven: het colluvium wordt enerzijds duidelijk oversneden door een
volmiddeleeuwse gracht (II-A-80), anderzijds lijken de sporen uit de ijzertijd zich in te snijden in het
colluvium, maar worden ze er tevens ook door afgedekt.

7.2.2.2. Een concentratie sporen in de noordwestelijke hoek
De meeste ijzertijdsporen komen geclusterd voor in de noordwestelijke hoek van de sleuf. Het gaat om
een palencluster, enkele kuilen en een gracht die met een paleosol of oud loopvlak in verband te brengen
zijn. In deze zone waren drie grondplannen noodzakelijk om de relatie tussen de sporen te vatten. De
sporen uit de verschillende grondplannen zijn samen op een interpretatief plan aangeduid (figuur 27).
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(=‘paleosol’)

II-B-22

II-D-1

Figuur 27. Zicht op de noordwestelijke hoek van zone II en coupes van de ijzertijdpaalsporen (= samenvoeging van GPL A-B-C-D).
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7.2.2.2.1. Vermoedelijke paleosol (structuur II-A-84)

Dicht tegen de Molenbeek kwam onder een pakket colluvium, een zwarte houtskoolrijke laag tevoorschijn
(figuur 28, 32). Het spoor kon slechts gedeeltelijk vrijgelegd worden omdat het zich in de hoek van de
opgravingssleuf bevindt. Het gaat vermoedelijk om een oud loopvlak of een zogenaamde ‘paleosol’.
Opvallend zijn de spikkels verbrand bot in de vulling. Dit oude loopvlak was al gedeeltelijk zichtbaar op
grondvlak A. Op grondvlak B was de laag nog een tiental centimeter diep bewaard. In de laag zijn ook nog
vaag dezelfde bleke oude wortelgangen te zien als in het colluvium.

Figuur 28. Zicht op de noordwestelijke hoek van het terrein (grondvlak C).
Tot de vondsten uit de laag behoren negen scherven protohistorisch aardewerk, waarvan er zeven een
grofwandig oppervlak hebben en twee een geëffend oppervlak (figuur 29). De versieringen zijn beperkt
tot groeven en motieven in gladdingslijnen (figuur 29:3). Er bevinden zich twee randen van kookpotten
met een eenvoudige, licht naar buiten gebogen rand in het vondsmateriaal (figuur 29:1-2). Het aardewerk
hoort thuis in de ijzertijd. Een scherf handgevormd middeleeuws aardewerk, een scherf Rijnlands rood
beschilderd en een scherf rood aardewerk wordt als intrusief beschouwd. Het pakket wordt immers ook
afgedekt door het colluvium, dat op basis van het aardewerk in de ijzertijd wordt gedateerd. Naast het
schervenmateriaal werden verschillende botfragmenten, twee werktuigen in silex en twee metaalslakken
ingezameld.

Figuur 29. Materiaal uit de ijzertijd-paleosol.

Stratigrafisch bevindt de laag zich in het colluvium: bovenop het oude loopvlak ligt een pakket colluvium,
maar de paleosol dekt op zijn beurt eveneens een deel van het colluvium af. Het loopvlak wordt
oversneden door een jonger spoor II-C-3, dat gedateerd wordt in de volle middeleeuwen. De relatie met
de nabijgelegen cluster ijzertijdsporen (zie verder) is niet altijd even duidelijk: sommige sporen lijken ouder
te zijn dan het loopvlak, terwijl andere net het omgekeerde suggereren.
7.2.2.2.2. Kuilen
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In grondvlak A tekenden zich twee kuilen af (contexten II-A-104 (figuur 28) ; II-A-87). Deze hebben een
houtskoolrijke vulling, met spikkels verbrand bot en brokken verbrande leem, wat sterk doet denken aan
de opvulling van de paleosol. Op grondvlak B worden de kuilen duidelijker: ze zijn rond (diameter: 1,5m)
of rechthoekig met afgeronde hoeken (1m x 1,25m). Ze zijn slechts zeer ondiep (ca. 10 cm) bewaard. Op
grondvlak B kwam een grote vlek verbrande leem (ca. 80 x 40 cm, II-B-11) tevoorschijn in kuil II-A-104.
Het gaat mogelijk om de restant van een haard (II-B-11).

Figuur 30. Kuil II-A-104 op grondvlak B. Rond het spoor is colluvium en (restanten) paleosol te zien.

Context II-A-104 leverde twee scherven protohistorisch aardewerk op, de tweede kuil leverde één scherf
op uit de metaaltijden.
De kuilen waren al zichtbaar in grondvlak A, en tekenden zich af in het colluvium en in de paleosol. Ze
bevinden zich dus binnen een pakket colluvium, maar zijn waarschijnlijk jonger dan het verbrande
loopvlak. De sporen werden voorlopig als kuilen geïnterpreteerd op basis van hun regelmatige vorm. Het
is echter niet uit te sluiten dat het gaat om restanten van de paleosol.
In de onmiddellijke omgeving van de houtskoolrijke kuilen werd een andere (paal)kuil aangesneden
(context II-C-4-CD-4) (figuur 31). De kuil wordt afgedekt door humeus colluvium. De kuil is ongeveer 70
cm breed en is maximum 40 cm diep bewaard. De vulling van de kuil is gelijk aan deze van de paleosol.
Het oude loopvlak lijkt ter hoogte van dit spoor echter niet meer bewaard te zijn. In de vulling zijn
eveneens spikkels verbrand bot te zien. De relatie met de ijzertijdgracht (context II-B-4-OP-1, zie verder),
die enkele centimeters van het spoor verwijderd ligt, is niet duidelijk.
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Figuur 31. Detail van de coupe met kuil II-C-1-CD-4 aangeduid.

In de kuil werd protohistorisch aardewerk aangetroffen (figuur 32: 6-7), waaronder een randfragment en
een stuk van een bodem, versierd met verticale parallelle groeven. Het aardewerk hoort thuis in de
ijzertijd.

Figuur 32. Aardewerk uit ijzertijdsporen. 1-3: II-B-19; 4: II-C-21; 5: losse vondst uit de ijzertijdzone; 6-7: II-C-4-CD-1 (bevat mogelijk
gecontamineerd materiaal uit het humeuze colluvium).

Verder tekent zich een grote kuil zich af binnen het colluvium (II-B-19). De kuil heeft een diameter van
ongeveer 2 m en was ongeveer 30 cm diep bewaard. Onderaan de vulling waren veel spikkels houtskool
zichtbaar, alsook spikkels verbrand bot. Er werden 35 fragmenten protohistorisch aardewerk aangetroffen
in de vulling van de kuil (figuur 32:1-3): het gaat om 28 fragmenten grof aardewerk en één scherf met een
geglad oppervlak. Daarnaast waren enkele scherven versierd: vijf met indrukken en één gegladde scherf
met verticale gladdingslijntjes.
7.2.2.2.3. Grachten (context II-B-4-OP-1 en PS1-A-1)
7.2.2.2.3.1. Gracht met context II-B-4-OP-1

Tijdens het couperen van diverse sporen werd in de coupes de aanwezigheid van een gracht vastgesteld,
die niet waarneembaar was in grondplan. GPL D is een reconstructie van de gracht aan de hand van deze
coupes (II-D-1 op figuur 27). De gracht is bedekt met een pakket colluvium en is niet zichtbaar in de
paleosol. In coupe OP (GPL B) lijkt de gracht het oude grondvlak nochthans te oversnijden (figuur 34).
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De lagen II-B-4-OP-1 (figuur 33), II-C-4-CD-2 (figuur 34), II-C-4-CD-3 (figuur 34), II-C-4-EF-3, II-C4-FC-3, II-C-4-GE-2, II-C-4-HG-2 en II-D-1 werden zo tot éénzelfde context (gracht) gerekend met de
naam II-B-4-OP-1.
De vulling van de gracht is zwart en humeus, en bevat spikkels verbrand bot. Er is ook organisch
materiaal in de vulling bewaard. De hoogte waarop de grachten in beide coupes voorkomen, verschilt
aanzienlijk, hoewel ze slechts op 5 m uit elkaar liggen: de bodem van II-C-4-CD-2+3 ligt ongeveer 1 m
lager dan deze van II-B-OP-1. Dit zou betekenen dat de gracht fel afdaalt naar het westen toe. Dit beeld
komt overeen met dat van het colluvium, dat eveneens sterk afdaalt naar het huidig vennetje op.
In II-C-4-CD-2+3 werd protohistorisch aardewerk verzameld: het gaat om 14 scherven waarvan zes in
grofwandig aardewerk, zes met een geglad oppervlak, één wandscherf versierd met groeven en één
wandscherf versierd met verticale parallelle groeven en een gladdingslijn in zigzagmotief (figuur 34:1). Op
de bodem van de gracht werd een eiken plank gerecupereerd die horizontaal was gepositioneerd (figuur
33) (determinatie door van Daalen, BAAC bv). De plank is niet volledig: de maximale lengte is 130 cm, de
maximale breedte is 22 cm, de dikte is 4 tot 4,5 cm. De plank is niet geschikt voor dendrochronologie
(waardering door van Daalen, BAAC bv). Daarnaast werden talrijke fragmenten verbrand en onverbrand
bot verzameld, alsook fragmenten verbrande (hutte)leem, een mogelijk fragment van een maalsteen en
macrobotanische resten (o.a. hazelnoot). Uit de vulling van II-C-4-CD-2+3 werd 460 liter zeefstaal
genomen (gezeefd op 0,5mm). Een klein deel van de residu’s is voorgelegd ter waardering (zie verder).
In coupe II-B-4-OP-1 werd eveneens protohistorisch materiaal aangetroffen. Het gaat om 21
wandscherven in grofwandig aardewerk, waarvan één fragment met een grijpelement of knobbel (figuur
36:3); één scherf versierd met twee rijen stokindrukjes (figuur 36:2) en één scherf technisch aardewerk.
Daarnaast werden nog fragmenten verbrand en onverbrand bot gerercupeerd en een kraal in geelbruin
glas (figuur 36:4). Van de vulling werd 20 liter zeefstaal genomen (uitgezeefd op 0,5mm).
Gezien de goede bewaring van organisch materiaal in deze ijzertijdcontext werden verschillende
stalen genomen voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Er werd een studie op het dierlijk botmateriaal
uitgevoerd en een waardering gevraagd van de pollenstalen en van de zeefstalen voor macrobotanisch
onderzoek. Op een groot stuk hout (de zogenaamde plank) werd een waardering gevraagd voor
dendrochronologisch onderzoek en houtsoortbepaling.
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II-B-4-QR en II-A-80-QR

II-C-1/4/5/6/7-CD
II-C-1/4/5/7-EF

II-C-4/7-FC

II-C-4/5-HG

II-C-1/4/5-GE

(= Context II-B-4-OP-1)

Figuur 33. Coupes in de noordwestelijke hoek van het terrein op de ijzertijdgracht, middeleeuwse gracht, colluvium en paleosol.
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Figuur 34. Zicht op de gracht met contextnummer II-B-4-OP-1 (op de foto is laag II-B-4-OP-1 te zien, onderdeel van context II-B-4-OP-1) en de
paleosol.

volmiddeleeuwse gracht

4
ijzertijdgracht

Figuur 35. Zicht op de gracht met contextnummer II-B-4-OP-1(op foto is laag II-C-4-CD-2+3 te zien, onderdeel van context II-B-4-OP-1). Op de
bodem is een houten plank deels vrijgelegd.
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Figuur 36. Materiaal uit de ijzertijdgracht: 1: uit II-C-4-CD-2+3; 2-4: II-B-4-OP-1.

Studie op het dierlijk botmateriaal uit context II-B-4-OP-1 (bijdrage van J. Van Dijk & M. Rijkelijkhuizen,
Archeoplan Eco/Elpenbeen)
Het botmateriaal uit de gracht is goed geconserveerd. Zo is het botmateriaal uit de vroeg/volmiddeleeuwse gracht, die deze ijzertijd oversnijdt, opvallend slechter bewaard (zie verder).
Waarschijnlijk is dit omdat het materiaal uit de ijzertijdgracht zich permanent onder de grondwatertafel
bevond. Van de 46 stuks bot kon 80% gedetermineerd worden. De gracht bevat resten van
gedomesticeerde zoogdieren schaap/geit, rund, paard, hond en varken.
Het vlees van rund is het meest gegeten, gevolgd door het vlees van schapen en/of geiten. De
schapen/geiten zijn op jonge leeftijd geslacht, er zijn geen resten van oude dieren aanwezig. Op een
halswervel is een snijspoor te zien en een opperarmbeen vertoont een hakspoor. Varkensvlees lijkt een
geringe rol te hebben gespeeld. Paardenvlees stond mogelijk op het menu, maar het leveren van vlees is
niet de belangrijkste functie van het dier. Twee zoogdierbotten zijn in aanraking geweest met vuur.
Waardering van de botanische macroresten en zaden van een bulkstaal uit context II-B-4-OP-1 (bijdragen door Bos &
Bouman, ADC)
Er werd een bulkstaal van 40 liter aangeboden ter onderzoek. Dit is slechts een klein deel van het
verzamelde aantal liter (n=580 liter). De 40 liter werd door het ADC gezeefd op 0,5 mm. De overige 540
liter werd door SOLVA op 0,5 mm gezeefd. Het residu van de 40 liter werd door het ADC bekeken naar
de aanwezige plantensoorten en de conserveringstoestand van de macroresten. Daarnaast is ook gekeken
naar de aanwezigheid van houtskool, aardewerk en andere archeologische vondsten. Vervolgens werd op
basis van dit beeld een advies gegeven in hoeverre dit bulkstaal geschikt is voor verdere analyse.
Er zijn enkele stalen aangetroffen die vooral voorkomen als onkruid op akkers of in moestuinen.
Daarnaast zijn er ook veel zaden en vruchten gevonden van oevervegetatie. Verder zijn ook resten
gevonden van gewone vlier en grote brandnetel, die een voorkeur hebben voor sterk voedselrijke,
vochtige gronden. Mogelijk wijst de aanwezigheid van deze soorten op het aanreiken van de oevers van de
gracht met voedselrijke grond zoals bagger. Dit zou kunnen betekenen dat de gracht regelmatig werd
uitgebaggerd. Verder zijn ook enkele graslandplanten en grassen aanwezig, die er op wijzen dat er mogelijk
graslanden aanwezig zijn geweest langs de gracht. Er werd een eikel gevonden wat wijst op de
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aanwezigheid van eik in de omgeving. In het staal werd eveneens de aanwezigheid van insectresten,
houtskool, slakken en verbrand bot vastgesteld.
Als besluit van de waardering kan gesteld worden dat dit bulkstaal geschikt is voor verdere botanische
analyse. Aangezien botmateriaal vrijwel ontbreekt is het staal niet geschikt voor verdere archeozoölogische
analyse.
Waardering van de pollenstalen op context II-B-4-OP-1 (bijdrage door Bos & Bouman, ADC)
Het staal (2 pollenbakken) bevat wel pollen maar deze zijn slecht geconserveerd waardoor er geen analyse
kan gemaakt worden. De geschatte ouderdom op basis van de pollen is neolithicum of jonger. In laag 2
van pollenbak 1 werden sporen van schimmels gevonden die kunnen voorkomen op mest van grote
herbivoren maar ook op hout dat aan het vergaan is en op wortels. Een verdere analyse op het staal wordt
afgeraden.
7.2.2.2.4. Palencluster (structuur II-B-9)

Een tiental paalsporen worden tot een palencluster (structuur II-B-9) gerekend omdat ze geconcentreerd
liggen, dezelfde uiterlijke kenmerken vertonen en volgens eenzelfde as (noordwest-zuidoost) zijn
georiënteerd (figuur 27). Het gaat om II-B-9; II-B-25; II-B-26; II-B-27; II-B-28; II-B-29; II-B-33; II-B34; II-B1-1 en II-C-21. De palencluster ligt in de noordwestelijke hoek van zone II, ten oosten van de
middeleeuwse gracht II-A-80. Het gaat om kleine (ca. 30 cm breed) en relatief ondiep bewaarde
paalsporen (meestal 20 tot 30 cm diep). Ze hebben een donkergrijze vulling. Het is mogelijk dat de sporen
tot eenzelfde gebouw behoren, dat zich verder uitstrekt tot buiten de grenzen van de opgraving. Een
viertal gelijkaardige sporen bevindt zich ten noorden van deze cluster: het gaat om II-B-22; II-B-21; II-C-2
en II-B-24. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze gelijktijdig met de palencluster, maar horen ze toe aan een andere
constructie.
Daarnaast zijn nog vier paalsporen eerder twijfelachtig te noemen (II-B1-2; II-C-19 (niet op plan figuur
27, ten westen van II-B-2); II-B-31 (niet op plan figuur 27, ten noordoosten van II-B-34); II-C-20 (niet
op plan figuur 27, ten westen van II-B-2).
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Figuur 37. De ijzertijd-palencluster: zicht naar het zuiden.

Figuur 38. Paalsporen in de noordwestelijke hoek van het terrein.

Naast een aantal houtskoolmonsters, kwam slechts weinig dateerbaar materiaal uit deze paalsporen. Het
gaat om vijf scherven ijzertijd-aardewerk, waarvan vier wandscherven in grofwandig aardewerk en één met
een geëffend oppervlak (randfragment, zie figuur 32: II-B-19). Daarnaast werd één fragment bot
verzameld. Van één paalspoor (II-B-33) werd 140 liter bemonsterd en uitgezeefd op 0,5mm. Er werden
ook vier intrusieve volmiddeleeuwse scherven gevonden in de vullingen van de palencluster.
In een paalspoor in de omgeving van de palencluster werd een randfragment aangetroffen, in grofwandig
aardewerk met een geëffend oppervlak (figuur 32:4) (II-C-21).
Verschillende paalsporen waren al zichtbaar in grondvlak A. Een aantal waren pas op een dieper niveau
zichtbaar: onder een pakket colluvium of onder de paleosol (II-B-22; II-B-21; II-C-2; II-B-9). Toch zijn de
paalsporen waarschijnlijk niet ouder dan het loopvlak, maar worden ze pas zichtbaar onder de laag omdat
ze dezelfde vulling hebben.
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Een bijkomend argument om de paalsporen te associëren met het oude loopvlak is het voorkomen van
spikkels verbrand bot in de vullingen van enkele paalsporen (II-A-92; II-B-9; II-B1-1).
Voorlopig kunnen geen gebouwplattegronden herkend worden in de palencluster. Het gaat om één of
meerdere constructies van lichte gebouwtjes, vermoedelijk te associëren met een oud houtskoolrijk
loopvlak.

7.2.2.3. Extractiekuilen
Op het terrein werden drie kuilen gevonden die geïnterpreteerd zijn als extractiekuilen (contexten II-A-1
(nazakking) + II-A-1-CD-3 (opvulling); II-A-77 (nazakking) + II-A-77-AB-3 (opvulling) en II-A-115
(nazakking). Het gaat om uitgravingen met een eerder onregelmatige vorm, schuine wanden en een platte
bodem. De afmetingen van de eerste kuil zijn 7,6m bij 6,1m. De tweede ligt slechts gedeeltelijk binnen de
grenzen van het opgravingsterrein: de vrijgelegde zijdes meten 11 bij 1,5m. Ten slotte werd een derde
kuil herkend in het vlak met afmetingen van 3 bij 7m.
De drie kuilen liggen verspreid over het terrein.
7.2.2.3.1. Kuil II-A-1

Figuur 39. Zicht op de extractiekuil uit de ijzertijd (II-A-1).

Kuil II-A-1 was in grondvlak A nog gedeeltelijk bedekt met colluvium. Er werden een aantal coupes
(figuur 41) uitgezet: een dwarscoupe (AB) en kwartcoupes (GE en HD). De coupe G-C-H werd
machinaal uitgegraven, de andere handmatig. De dwarscoupe toont slechts één zijde van de kuil, de andere
zijde bevindt zich buiten de grenzen van de coupe en het opgravingsterrein. De kuil heeft een schuine
wand. De onderkant werd in coupe AB niet bereikt. Er werden een viertal lagen onderscheiden in het
opvullingspakket: bovenaan een dik pakket nazakking (II-A-1-AB-1) met daaronder een bruine
mangaanrijke band (II-A-1-AB-2). Daaronder begint een homogeen lichtblauwiggrijze laag, met bruine
vlekken (II-A-1-AB-3+4). In deze laag zitten brokken gele zandleem vervat (II-A-1-AB-5), wat erop zou
kunnen wijzen dat de kuil werd gedempt. De verschillende lagen werden ook in de andere coupes
herkend. Enkel in de kwartcoupe CD werd de bodem bereikt ondanks de ligging onder de
grondwatertafel. Onder laag 3+4 werd een heterogeen pakket waargenomen. Het gaat om een
lichtblauwiggrijze laag met gele vlekken leem en roest- en mangaanvlekken (II-A-1-CD-6). Plaatselijk kan
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ook een ijzerkorst bewaard zijn. De bodem bestond uit een humeus donkergrijs pakket, waarin eveneens
brokken gele leem vervat zitten (II-A-1-CD-7). De lagen 3 tot en met 7 zijn bemonsterd aan de hand van
drie pollenbakken. De machinaal vastgestelde diepte van het spoor bedroeg ca. 130cm.
De meeste vondsten komen uit de nazakking van de kuilen. Het gaat om eerder fragmentarisch bewaard
aardewerk. Er werden 187 scherven handgevormd aardewerk verzameld: 168 scherven in grofwandig
aardewerk; zeven met een geglad oppervlak; acht met een geëffend oppervlak en vier met een versiering
zoals een rij indrukken of kamstrepen (figuur 40: 4). Binnen het ensemble horen een aantal randen
(figuur 40:1-3,5) die waarschijnlijk te situeren zijn in de ijzertijd. Vermeldenswaardig hierbij is een rand
van een situla-vormige pot (figuur 40:2). Daarnaast werden nog een aantal Romeinse (2) en middeleeuwse
(4) scherven aangetroffen, die waarschijnlijk eerder intrusief zijn. Tot de andere vondstcategorieën
behoren een fragment blauw glas (ondetermineerbaar), fragmenten verbrand bot, fragmenten natuursteen,
een metaalslak, fragmenten verbrande leem en een aantal silex-artefacten (een geretoucheerde afslag, een
kling, en twee afslagen). Het is waarschijnlijk dat de vulling van de nazakking grotendeels bestaat uit de
vulling van het colluvium.

Figuur 40. IJzertijdaardewerk uit extractiekuil II-A-1: 1: II-A-1-CH-1; 2: II-A-1-CD-1; 3-5: II-A-1-AB-1.

In de eigenlijke vulling van de kuil werden twee protohistorische scherven verzameld: één scherf heeft een
geëffend oppervlak en één scherf is versierd met een groef en rij schuine spatelindrukken. Er werden
enkele houtmonsters en 10 liter zeefstaal (gezeefd op 0,5mm) genomen uit de onderste vulling.
Gezien de onderste vulling van de kuil humeus was, werden een aantal stalen (dierlijk bot en pollenstalen)
genomen voor natuurwetenschappelijk onderzoek.
Studie op het dierlijk botmateriaal uit II-A-1 (door J. Van Dijk & M. Rijkelijkhuizen, Archeoplan
Eco/Elpenbeen)
Er werden 69 fragmenten verbrand bot ingezameld. Het gaat uitsluitend om verbrand botmateriaal. Eén
van de botresten betreft een fragment van een runderhoef. De overige 68 fragmenten bestaan uit
botsplinters die niet nader te determineren zijn.
Waardering van de pollenstalen op II-A-1 (door Bos & Bouman, ADC)
Het staal bevatte geen enkele pollenkorrel.
7.2.2.3.2. Kuil II-A-77

Aangezien de structuur zich in de groenbuffer bevond, kon kuil II-A-77 slechts gedeeltelijk worden
vrijgelegd. Er werd machinaal een coupe aangelegd, haaks op de rand van het spoor (AB). Hier was
eveneens een schuine wand te zien. Bovenaan werd een pakket nazakking waargenomen, met daaronder
een homogeen lichtblauwgrijs pakket met brokken gele zandleem in de vulling. Het spoor toont sterke
gelijkenissen met kuil II-A-1. In de nazakking werden drie scherven grofwandig aardewerk gevonden, twee
scherven met een geglad oppervlak en een scherf vermoedelijk in technisch aardewerk. In de
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onderliggende pakketten werden geen vondsten gedaan. In de vulling werden spikkels verbrand bot
waargenomen.
7.2.2.3.3. Kuil II-A-115

Spoor II-A-115 werd omwille van de grillige afmetingen en de gelijkaardige opvulling ook als een
extractiekuil benoemd. Er werden acht fragmenten in handgevormd grofwandig aardewerk uit de
nazakking verzameld, waaronder een randfragment.
Ondanks het beperkt aantal vondsten, lijkt een datering in de ijzertijd hier aannemelijk. Het voorkomen
van extractiekuilen doet de aanwezigheid van bewoning in de onmiddellijke omgeving vermoeden. Dit
wordt eveneens bevestigd door de aanwezigheid van nederzettingsafval uit de ijzertijdgracht (context II-B4-OP-1).

7.2.2.4. Grachten uit het proefsleuvenonderzoek
7.2.2.4.1 PS4-A-1

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een gracht waargenomen met een noordoost-zuidwest-oriëntatie.
De gracht kon in een kijkvenster nog enkele meters verder gevolgd worden, maar was verder niet meer
bewaard. In de vulling werd handgevormd aardewerk aangetroffen uit de metaaltijden (waaronder een
versierde wandscherf met verticale groefjes). De vulling van de gracht bestaat uit homogeen grijze leem
met lichtbruine vlekken.
Deze gracht sluit mogelijk aan op een stuk gracht, waargenomen onder de middeleeuwse gracht (II-A-2)
tijdens het proefsleuvenonderzoek. Dit stukje slecht bewaarde vulling van de gracht ligt haaks op de eerst
vermelde gracht. In het verlengde van de gracht werden twee scherven handgevormd aardewerk
teruggevonden. Vermoedelijk loopt de gracht dus verder maar is deze niet meer bewaard met uitzondering
van een aantal losse vondsten.
De oriëntatie van deze grachten sluit het dichtst aan bij deze van de ijzertijdenclos opgegraven in fase 1 &
2.
7.2.2.4.2 PS1-A-1

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een andere gracht geregistreerd die eveneens in de metaaltijden
thuishoort (PS1-A-1). Het spoor bevindt zich in de zuidelijke hoek van het terrein. De gracht is noordzuid georiënteerd, zoals het vermoedelijke ijzertijdenclos uit zone 1, en is slechts fragmentarisch bewaard.
Er werden twee scherven protohistorisch, grofwandig aardewerk verzameld, waarvan één versierd met
groeven.

7.2.2.5 Conclusie
Zeer opmerkelijk is de constante aanwezigheid van spikkels verbrand botmateriaal, in alle sporen die aan
de ijzertijd gerelateerd zijn. Hier dienen een aantal vragen rond gesteld te worden naar herkomst. De
aanwezigheid van de twee enclos, op korte afstand, komt hierbij in het vizier. Kunnen we hier te maken
hebben met een zone waar de resten van de brandstapel werden uitgespreid, vlakbij de Molenbeek?

7.2.3. Sporen uit de volle middeleeuwen
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Verspreid over het terrein komen verschillende sporen uit de volle middeleeuwen aan het licht. We
noteren de aanwezigheid van verschillende lichte houtbouwconstructies, gepositioneerd rond een centrale
depressie of poel.

7.2.3.1. Poel/extractiekuil
Centraal op zone II werd een grote, min of meer cirkelvormige structuur aangesneden (II-A-5). Het spoor
werd niet volledig vrijgelegd (figuur 42-44-45). Het heeft een diameter van ongeveer 20 m. Er werd
machinaal een grote lengtecoupe (GH) gegraven. De doorsnede is niet volledig te zien in de coupe.
Bovenaan het spoor ligt een vrij dik pakket nazakking. Onder deze laag kwamen drie komvormige
depressies aan het licht binnen een groter pakket. Ze hebben een humeuze vulling. Van de vulling van
twee depressies werden pollenstalen genomen (voor de waardering, zie onder). Het spoor wordt voorlopig
geïnterpreteerd als een poel. Er werden echter geen sporen van een beschoeiing waargenomen. We
noteren ook geen vlakke bodem, maar een golvende. We sluiten niet uit dat het in oorsprong om een
grote leemextractiekuil gaat. De bovenste vulling van de poel bedekt grote delen van enkele van de kleine
gebouwtjes. Dit betekent waarschijnlijk dat deze constructies niet meer in gebruik waren toen de depressie
opgevuld geraakte.
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Figuur 41. Ccoupe op extractiekuil II-A-1.

Figuur 42. Coupe op poel II-A-5.
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Het aardewerkensemble uit de nazakking bestaat voornamelijk uit middeleeuws materiaal: vier scherven
Rijnlands rood beschilderd (o.a. een bodem- en een oorfragment), drie scherven grijs aardewerk (o.a. één
met rolstempelversiering), een tegulafragment, brokken verbrande leem, een hoefijzer en vier scherven
grofwandig aardewerk uit de metaaltijden.
Het materiaal uit de humeuze, onderliggende depressies, bestaat uit acht scherven Rijnlands rood
beschilderd aardewerk (o.a. twee bodemfragmenten), acht scherven grijs aardewerk (zowel gedraaid als
handgevormd, met rolstempelversiering op de wand of op de rand) (figuur 43:1-2), een tegulafragment,
brokken verbrande leem, een metaalslak en botfragmenten. Aan de hand van het materiaal kan een
datering in de volle middeleeuwen naar voor geschoven worden.

Figuur 43. Middeleeuws aardewerk uit de poel: 1: II-A-5-AB-2; 2: II-A-5-CD-2.

De stratigrafische opbouw vertoont sterke gelijkenissen met de eerder aangetroffen poel in de Romeinse
zone te Zuid IV.37

Figuur 44. Detail van de coupe op de poel.

37

Mondelinge mededeling B. Cherretté, SOLVA.
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Figuur 45. Detail van de coupe op de poel.

Waardering van de pollenstalen op II-A-5 (door Bos & Bouman, ADC)
In laag II-A-5-AB-7 (uit pollenbak 2) zijn slechts enkel sporen aanwezig. Het gaat om resten van varens
met corrosieresistente sporen. In de andere pollenstalen is de concentratie pollen zo laag dat het preparaat
al volledig werd gedetermineerd en geteld. Hierin werden pollen gevonden van bomen en struiken. We
noteren eik, els, berk, hazelaar, granen (o.a. rogge), akkeronkruiden en tredplanten. De geschatte
ouderdom van het staal is Romeins of jonger. Een verdere analyse op het staal werd afgeraden.

7.2.3.2. Grachten
7.2.3.2.1. II-A-80

In de noordelijke hoek van het terrein werd een gracht vrijgelegd die haaks georiënteerd staat op de beek
(context II-A-80) (figuur 33, 46). De oriëntatie van de gracht is noordoost-zuidwest. Vervolgens maakt de
gracht een hoek naar het noordwesten en verlaat deze vervolgens het opgravingsterrein. In de vulling werd
een redelijk grote hoeveelheid aan volmiddeleeuws aardewerk gevonden en bot gerecupereerd.
Naar de beek toe is de gracht zeer goed bewaard en lijkt een plaatselijke verdieping een vergaarbekken te
zijn geweest voor vondstmateriaal. Meer naar het zuiden toe is de gracht veel slechter of nauwelijks
bewaard. Van de hoek die de gracht maakt zijn slechts enkele vlekken bewaard. Hierdoor kan afgeleid
worden dat het terrein oorspronkelijk een veel sterkere hellingsgraad gehad moet hebben gehad, die nu
bijna volledig weggeërodeerd is. Van de gracht werden zeefstalen genomen. De plaatselijke ‘zink’ werd
volledig uitgeschept voor vondsten.
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Figuur 46. De volmiddeleeuwse gracht II-A-80 in coupe.

7.2.3.2.1.1. Bespreking van de bakselgroepen en typologie

Bij de beschrijving van het aardewerk dienen we er op te wijzen dat het aardewerk sterk fragmentair is, wat
de toewijzing aan bepaalde vormen of types sterk heeft bemoeilijkt of twijfelachtig maakt. Meer en
uitgebreider puzzelen zal meer informatie kunnen opleveren, wat eventueel kan leiden tot het preciezer
dateren van de context.
We onderscheiden drie grote aardewerkgroepen: Rijnlands roodbeschilderd aarderwerk, handgevormd
aardewerk met een donkere kern en handgevormd Vroeggrijs. De andere aardewerkgroepen zijn slechts in
zeer beperkte hoeveelheden aanwezig en zullen hier niet besproken worden. Het gaat om ongedefinieerde
scherven in grijs aardewerk en intrusief Romeins aardewerk.
Tellingen (figuur 47-48)
De drie aardewerkgroepen bevatten in totaal 1827 scherven. Een eerste grafiek toont de verdeling van de
drie aardewerkgroepen aan de hand van alle scherven. Hierbij is het Rijnlands roodbeschilderd het sterkst
vertegenwoordigd met 46%. Op de tweede plaats komt het handgevormd Vroeggrijs met 29%. De
kleinste groep is het handgevormd aardewerk met donkere kern, dat één vierde van het totaal in beslag
neemt.
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Context II-A-80 (n=1827)

25%
46%

Rijnlands roodbeschilderd
aardewerk (n=832)
Handgevormd Vroeggrijs
(n=538)

29%

Handgevormd aardewerk
met donkere kern (n=457)

Figuur 47. Verdeling van de drie aardewerkcategorieën binnen de context.

Een totaal ander beeld krijgen we als we een grafiek maken op basis van het aantal randfragmenten.
Hierbij wordt per aardewerkcategorie het aantal unieke randen geteld: dit houdt in dat passende
randscherven als één individu worden geteld. Hetzelfde geldt voor randfragmenten die met zekerheid
afkomstig zijn van dezelfde pot maar die niet aan elkaar passen. Ook deze fragmenten worden als één
individu geteld.

Context II-A-80 (MAI)

26%

29%

Rijnlands roodbeschilderd
aardewerk (n=21)
Handgevormd Vroeggrijs
(n=37)

45%

Handgevormd aardewerk
met donkere kern (n=24)

Figuur 48. Verdeling van de drie aardewerkcategorieën binnen de context op basis van het minimum aantal individuen op basis van het aantal unieke
randen.

Na deze telling vormt het Rijnlands roodbeschilderd aardewerk niet langer de grootste groep, maar wordt
ze zelfs de kleinste groep met 26%. Het best vertegenwoordigd is nu het handgevormd Vroeggrijs met
45%. Het handgevormd aardewerk met donkere kern stijgt lichtjes in aantal, en komt op de tweede plaats
met 29%. We vermoeden dat de laatste grafiek het dichts tegen de werkelijkheid aanleunt. De fragmentatie
van het Rijnlands roodbeschilderd aardewerk ligt vermoedelijk heel wat hoger dan bij de andere
aardewerkcategorieën, waardoor bij de algemene tellingen een vertekend beeld is ontstaan. In vergelijking
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met de portus van Ename, waar het percentage van het handgevormd aardewerk met donkere kern voor de
verschillende fasen tussen 0,4 % en 5,6% ligt, is deze aardewerkgroep opvallend goed vertegenwoordigd38.
a. Rijnlands roodbeschilderd (figuur 49)
Alle baksels zijn vermoedelijk afkomstig uit het atelier van Pingsdorf.39 De meeste individuen behoren toe
aan tuitpotten (tabel 3). Daarnaast zijn ook de bekers goed vertegenwoordigd. Enkele randen zijn
waarschijnlijk afkomstig van kogelpotten.
Totaal aantal scherven

832

Minimum aantal individuen (op basis van het aantal unieke randen)

21

tuitpot

11

beker

7

kogelpot?

3

Tabel 3. Rijnlands roodbeschilderd aardewerk.

De tuitpotten van de reeks type R1 komen het meest voor (n=6). Deze afgeronde randtypes hebben in
Pingsdorf nog een laat-Karolingische oorsprong. Ze dateren hoofdzakelijk uit het derde kwart van de 10de
eeuw.40 Type R1C komt nog voor tot het midden van de 11de eeuw.
De herkende types voor de tuitpotten komen tijdens de verschillende fasen van de portus van Ename voor
(975-1070). Bij Sanke 2002 krijgen we de indruk dat de meeste types te situeren zijn in de periodes 3 en 4,
en eventueel nog 5 (tabel 4). Dit is van 900-1050, tot eventueel de vroege 12de eeuw.
Voor de bekers herkennen we voorlopig de types R5C, R7, R10-b/k en R18B. De meeste vormen zijn
vermoedelijk onderdeel van kogelpotbekers (types R5C en R10-b). Dit is eveneens het meest aangetroffen
bekertype voor de portusperiode te Ename41. Ze komen voor in de 10de eeuw tot het midden van de 11de
eeuw.
Er bevinden zich verschillende fragmenten van oren in de context, maar deze werden niet allemaal
getekend. Hetzelfde geldt voor de bodemfragmenten. Het gaat telkens om met de vingers uitgeknepen
standringen, alsook om een fragment van een lensbodem. Verschillende wandscherven vertonen aan de
binnenzijde schraapsporen van het de fabricageproces.

De Groote 2008, 332.
Mondelinge mededeling K. De Groote (Agentschap Onroerend Erfgoed).
40 De Groote 2008, 318.
41 De Groote 2008, 323.
38
39
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Rijnlands roodbeschilderd aardewerk
fig.

nr.

vorm

De Groote 2008

Sanke 2002

cfr. Portus Ename

cfr. Sanke 2002

48

1

tuitpot

type R1A

type 1.7

975-1033

periode 3, 4

48

2

tuitpot

type R1A

type 1.7

975-1033

periode 3, 4

48

3

tuitpot

type R1B

type 1.8

975-1033

periode 4

48

4

tuitpot

type R1B

type 1.8

975-1033

periode 4

48

5

tuitpot

type R1B

type 1.8

975-1033

periode 3, 4

48

6

tuitpot

type R1C

type 2.1

975-1070

periode 3, 4

48

7

tuitpot

type R2B

type 2.5a en 2.2?

975-1050

periode 4

48

8

tuitpot

type R19

type 2.20?

/

periode 3, 5

48

9

tuitpot

type R19

type 2.20?

/

periode 3

48

10

tuitpot

type R19

type 2.20?

/

periode 3

48

11

tuitpot

type R19

type 2.20?

/

periode 3

48

12

beker

type R5C

type 3.1

975-1070

/

48

13

beker

type R5C

type 3.1

975-1070

/

48

14

beker

type R7

type 3.2a

975-1050

periode 5

48

15

beker

type R18B

type 3.5

1000-1033

periode 7b?

48

16

beker

type R18B

type 3.5

1000-1033

/

48

17

beker

type R18B

type 3.5

1000-1033

periode 4

48

18

beker

48

19

kogelpot?

type R10-b/k

type 9.3a of 3.4

975-1033

periode 3?

48

20

kogelpot?

type R10-b/k

type 9.3a of 3.4

975-1033

periode 5

48

21

kogelpot?

type 9.6

/

periode 3?

48

22

oor

/

/

48

23

bodem

/

/

48

24

bodem

/

periode 4

type 4.2

/

Tabel 4. Rijnlands roodbeschilderd aardewerk: types aangetroffen in context II-A-80.
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Figuur 49. Context II-A-80: Rijnlands roodbeschilderd aardewerk.
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b. Handgevormd aardewerk met donkere kern (Verhaeghe-groep A) (figuur 50)
Deze groep komt voor vanaf het midden van de 10de eeuw tot en met de eerste helft van de 11de eeuw42.
Bijna alle individuen zijn afkomstig van kogelpotten. Eén recipiënt is afkomstig van een steelpan, een tot
nu toe onbekende aardewerkvorm voor deze bakselgroep (figuur 50:25).43 Er werden acht typen van
kogelpotten herkend, waarvan zeven beschreven bij De Groote 2008 (tabel 5).44 De meeste vormen
behoren toe aan types V1 en V4. Type V4 blijkt eerder typisch te zijn voor de portusfase A (975-1000),
terwijl type V1 meer in de latere fasen aanwezig is (vooral 1000-1050).45 Hier zijn de vormen van type V4
iets meer vertegenwoordigd dan deze van type V1. Een vrij ruime datering van 975-1070, de datering van
de portus van Ename, lijkt ons het meest aangewezen. We noteren nog dat bij het randfragment bij figuur
50:21, het niet om een giettuit gaat, maar vermoedelijk eerder een accidentele indruk.46 Een aantal
fragmenten zijn duidelijk secundair verbrand. Er kan op het zicht al één bakselgroep binnen deze groep
worden herkend, het gaat om bakselgroep 24 bij De Groote 2008 (figuur 50:7).47
Totaal aantal scherven
Maximum aantal individuen (op basis van het aantal unieke randen)

457
24

type V1

8

type V2

1

type V3

1

type V4

10

type V6A

1

type V6

1

type V7

1

type steelpan

1

Tabel 5. Handgevormd aardewerk met een donkere kern.

De Groote 2008, 332.
Mondelinge mededeling K. De Groote.
44 De Groote 2008, 329-331.
45 De Groote 2008, 330.
46 Mondelinge mededeling K. De Groote.
47 De Groote 2008, 326, mondelinge mededeling K. De Groote.
42
43
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Figuur 50. Context II-A-80: Handgevormd aardewerk met donkere kern.
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Figuur 51. Handgevormd Vroeggrijs.
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a. Handgevormd Vroeggrijs (figuur 51-52)
Typologie (figuur 51)
Totaal aantal scherven
Minimum aantal individuen (op basis van het aantal unieke randen)

538
37

type L1

4

type L1D

4

type L3

8

type L3A

2

type L6A

7

type L7A

1

type L14

1

type L25A

6

type L30

4

Tabel 6. Handgevormd Vroeggrijs.

Deze aardewerkgroep vormt over het algemeen de grootste groep binnen het aardewerkspectrum van de
volle middeleeuwen.48 In totaal werden op basis van het aantal unieke randfragmenten 37 verschillende
individuen geregistreerd. Het aardewerk is niet vervaardigd in de ‘Karolingische’ traditie, die gekenmerkt
wordt door de externe schraapsporen, maar wel in de 10de-11de-eeuwse ‘volmiddeleeuwse’ traditie49. Het
aardewerk is handgevormd en werd bijgedraaid op een traaglopende draaischijf.
Alle fragmenten zijn afkomstig van kogelpotten en zijn te herleiden tot negen verschillende types (naar De
Groote 2008, 197-199) (tabel 6). Het best vertegenwoordigd zijn de types L3/L3A (n=10), L1/L1D
(n=8), L6A (n=7) en L25A (n=6).
Type L3 is gedurende de gehele volle middeleeuwen in gebruik, en is in de Enaamse portusperiode zelfs de
belangrijkste randvorm.50 Dit is ook voor deze context het geval. Type L1 en L3 komen in de portus van
Ename vooral voor in fasen A en B. Echter komen ze soms nog voor tot in de 12de eeuw.51 Type L7A
komt vooral in portusfase B voor, en moet als een 11de-eeuws type beschouwd worden.52 Randtype L25A is
dan weer te koppelen aan portusfase D (derde kwart van de 11de eeuw).53 Het gaat om een geëvolueerde
vorm van type L3. Typische 12de en 13de-eeuwse vormen, zoals sikkel- en manchetvormige types, gekend
uit de abdijfasen van Ename, zijn hier afwezig. Op basis van de randfragmenten handgevormd Vroeggrijs
uit deze context, kan een datering vanaf de late 10de eeuw tot en met de 11de eeuw worden voorgesteld.
Daarnaast werden vier bodemfragmenten herkend. Het gaat om bol- of lensvormige bodems (figuur 52:14).
Decoraties (figuur 52)
Er zijn twee decoratiewijzen geattesteerd, namelijk radstempelversiering en groeven.
Zes randfragmenten (één met versiering op de rand en schouder, vijf met versiering op de wand) en 66
wandscherven met radstempelversiering werden herkend binnen het handgevormd Vroeggrijs (figuur 52).
De Groote 2008, 103.
De Groote 2008, 200.
50 De Groote 2008, 201.
51 De Groote 2008, 203.
52 De Groote 2008, 203.
53 De Groote 2008, 204.
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Voor de scherven figuur 51:1 (5 wandscherven) en figuur 51:9 (13 wandscherven, niet afgebeeld), waarbij
verschillende versierde wandscherven tot hetzelfde individu behoren, werden de scherven telkens als één
individu gerekend.
De radstempelversiering werd aangebracht op de schouder. Slechts in één geval werd radstempelversiering
op de rand waargenomen (figuur 51:34). Het betreft een radstempelpatroon van vierkantjes op de
randtop. De meeste radstempels werden op wandscherven geattesteerd: een eerste patroon zijn
enkelvoudige lijnen van puntindrukjes, driehoekjes of vierkantjes (figuur 52:3-56). Voor de driehoekjes is
het niet uit te sluiten dat het om slechtgedrukte vierkantjes gaat.54 Een tweede patroon zijn meervoudige
lijnen van vierkantjes (figuur 52:57-70).
Radstempels zijn zeker in de eerste helft van de 10de eeuw al in gebruik, mogelijk zelfs al in de 9de eeuw.55
In de periode van het laatste kwart van de 10de tot het eerste kwart van de 11de eeuw, is
radstempelversiering heel courant. Radstempelpatronen van vierkantjes of driehoekjes op de schouder
komt in alle contexten uit de portusperiode van Ename voor, maar niet meer in de 12de-eeuwse
abdijcontexten56. Vanaf het midden van de 11de eeuw neemt het gebruik van radstempel op de rand sterk
af, en wordt het voornamelijk nog op de schouder toegepast. Naar het einde van de 11de eeuw neemt het
gebruik van de eenvoudige rolstempel van vierkantjes of driehoekjes sterk af, en verdwijnt het
waarschijnlijk in de 12de eeuw. Een radstempelpatroon van ruitjes of ‘wafelpatroon’, dat gekend is in 12deeeuwse of vroege 13de-eeuwse contexten uit de eerste abdijfase, is hier volledig afwezig.57 Op basis hiervan
situeert het aardewerk zich in de tweede helft van de 11de eeuw.
Daarnaast werd op drie fragmenten een groeflijn herkend (figuur 52:5-6 en figuur 52:70). Het gaat om
eenvoudige horizontale groefjes, in combinatie met radstempelversiering. Deze versieringswijze komt
voor vanaf de portusperiode tot de late 12de eeuw-vroege 13de eeuw.58

Mondelinge mededeling K. De Groote.
De Groote 2008, 209.
56 De Groote 2008, 208.
57 De Groote 2008, 208.
58 De Groote 2008, 210.
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Figuur 52. Context II-A-80: Handgevormd Vroeggrijs: bodems en versierde wandscherven.

b. Besluit
Het aardewerkensemble vertoont grote gelijkenissen met het aardewerk van de portus van Ename.
Karolingische kenmerken lijken eerder afwezig te zijn, hetzelfde geldt voor de typische 12de- en 13deeeuwse vormen en decoraties. Het Rijnlands roodbeschilderde aardewerk uit de context is voornamelijk te
dateren in de 10de tot het midden van de 11de eeuw. De aanwezigheid van een grote groep handgevormd
aardewerk met een donkere kern (Verhaege groep A) wijst eveneens op een datering vanaf het midden van
de 10de eeuw tot en met de eerste helft van de 11de eeuw. Het handgevormd grijs valt te dateren in de late
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10de eeuw tot en met de 11de eeuw. Opvallend aan het aardewerkensemble van deze context, wanneer
vergeleken met de portus van Ename, is de opvallend hoge hoeveelheid van importaardewerk59.
Aan de hand van het aardewerk kan een datering in de 10de eeuw tot de eerste helft van de 11de eeuw
worden voorgesteld. Vervolgens werd een houtskooldatering uitgevoerd op een fragment bot uit de gracht
: RICH-20206 : 1144±28 BP (800 AD – 980 AD, 92,8 % waarschijnlijkheid), waardoor de datering nog
verfijnd kon worden tot de 10de eeuw.
7.2.3.2.1.2. Bespreking van het botmateriaal uit II-A-80 (bijdrage door J. Van Dijk & M. Rijkelijkhuizen,
Archeoplan Eco/Elpenbeen, zie bijlage)

In totaal werden 720 stuks aangeboden ter determinatie. Het merendeel van de botresten is afkomstig van
zoogdieren (99%). Daarnaast was er nog 1% toe te schrijven aan vogelresten. Er kon slechts 14% van het
botmateriaal verder gespecificeerd worden. Onder de zoogdierresten zijn varken, rund, schaap/geit en
paard herkend. Twee vogelbotfragmenten zijn afkomstig van kip en één van een kraaiachtige. Er werden
drie hoornpitten onderscheiden, waarvan één met een afgezaagde basis. Dit kan te maken hebben met
huid- of hoornbewerking. 3 % van de zoogdierresten zijn verbrand.
Rundsvlees is het meest gegeten, gevolgd door varkensvlees. Het vlees van schapen/geiten is derde in rij.
Behalve vlees is ook gevogelte gegeten, maar alleen kip.
Verder werd een bewerkt plaatje bot aangetroffen (figuur 53). Het artefact is vervaardigd uit een rib van
een middelgroot zoogdier (ca. 4 cm bij 1 cm groot). Het betreft de restanten van een plaatje met een
breedte van ca. 11 tot 12 mm en een dikte van 1,5 mm. Het is niet compleet. Op het uiteinde is een deel
van een gat aanwezig. Dit diende ter bevestiging van het plaatje met (metalen) nagels. Het plaatje toont
veel overeenkomsten met gekende plaatjes uit Nederland, die geïnterpreteerd zijn als dekplaat van een
samengestelde kam. De dekplaat houdt dan één of twee tandplaten samen. In Engeland is dit type kam te
dateren in de 10de tot 12de eeuw, maar in de Lage Landen is dit type nog vrij onbekend. De datering van
het dekplaatje hier komt overeen met de datering van de Engelse typologie.
Het dekplaatje uit Erembodegem had tenminste één gat. Omdat het eerstvolgende gat op tenminste vijf
cm afstand heeft moeten zitten van het aanwezige gat en de breedte van de dekplaten van bot en gewei
doorgaans veel smaller zijn, is het aannemelijk dat het eveneens een hoornen kam met dekplaat van bot
betrof. Waarschijnlijk was er een gat aanwezig aan beide uiteinden van het plaatje. Op het plaatje zijn aan
één zijde sporen aanwezig, die waarschijnlijk veroorzaakt zijn door het inzagen van de tanden.
De spreiding van dit nog vrij onbekende type kam kan meer informatie opleveren over handel en ambacht
in Noordwest-Europa.

Figuur 53. Dekplaatje van een kam (foto: M.L. Rijkelijkhuizen).
59

De Groote 2008, 390-391
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7.2.3.2.2. II-A-2

Ten zuidwesten van de poel werd nog een gracht aan het oppervlakte zichtbaar (context II-A-2). De
gracht oversnijdt de ijzertijd-extractiekuil (II-A-1). In de vulling werd één scherf middeleeuws grijs
gevonden en vier, vermoedelijk verspitte, metaaltijd-scherven. Het spoor heeft een homogene bruingrijze
vulling. De gracht staat min of meer haaks op de oriëntatie van de hierboven besproken gracht II-A-80 en
heeft een noordwest-zuidoost-oriëntatie. De gracht kon in een kijkvenster nog enkele meters verder
gevolgd worden, maar was verder niet meer bewaard.
In een kijkvenster tijdens het proefsleuvenonderzoek was te zien dat het vermoedelijk om twee grachten
gaat die elkaar ter hoogte van spoor II-A-1 oversnijden. De middeleeuwse gracht oversnijdt vermoedelijk
een oudere gracht uit de metaaltijden.

7.2.3.3. Gebouwen en palenclusters
Rond de middeleeuwse poel werden een aantal lichte houtbouwconstructies waargenomen. Het gaat om
vier éénschepige (?) gebouwtjes die in de meeste gevallen slechts gedeeltelijk konden worden
geconstrueerd: in drie gevallen worden de plattegronden oversneden door de bovenste opvullingslaag van
de poel. In de noordwestelijke zone van het terrein werd eveneens een palencluster waargenomen
(structuur II-B-23-CD-6). De palen uit deze laatste concentratie zijn beduidend zwaarder dan die van de
andere constructies. Ten slotte werd ook nog een spieker vrijgelegd (structuur II-A-106). Alle gebouwen
hebben dezelfde oriëntatie, namelijk noordoost-zuidwest. Dit komt overeen met de andere
(vol)middeleeuwse gebouwen op Zuid IV, vrijgelegd tijdens de vorige campagnes. Behalve de spieker
werd in alle constructies volmiddeleeuws aardewerk aangetroffen.
7.2.3.3.1. Gebouw 1 (structuur II-A-48)

Er werd een plattegrond van een éénschepig gebouw waargenomen van 12 m bij 7 (figuur 54a). De
oostelijke zijde bestaat uit zeven palen, terwijl er bij de westelijke slechts vijf palen bewaard zijn. Het is
mogelijk dat het gebouw langer was, want de paalsporen zijn vrij ondiep bewaard. De paalsporen hebben
een homogene grijze vulling met brokjes houtskool. De paalsporen zijn vrij ondiep bewaard (10 tot 20
cm). Ze zijn cirkelvormig met een diameter van ongeveer 50 cm.

Figuur 54a. Zicht op het gecoupeerd gebouw (II-A-48).

70

Figuur 54b. Zicht op het gecoupeerd gebouw (II-A-48).

Figuur 55. Een paalspoor van gebouw 1.

Er kwamen slechts twee scherven uit de paalsporen. Eén scherf middeleeuws grijs gedraaid en één
middeleeuws scherf grijs handgevormd. Eén van de paalsporen oversnijdt een kuil (II-A-70, zie verder bij
ongedateerde sporen).
Binnenin het gebouw werden nog drie paalsporen ingetekend (II-A-60 t.e.m.62). De sporen hebben een
gelijkaardige homogene bruingrijze vulling als deze van het gebouw. Twee paalsporen hierbij zijn vrij
ondiep bewaard (tussen 10 en 30 cm diep) terwijl een derde paalspoor vrij diep bewaard is (60 cm) en een
revolvertasvormig profiel vertoont. De relatie met het gebouw is niet duidelijk.
Opmerkelijk is dat de oriëntatie van het gebouw gelijk loopt met deze van een recente drainagegreppel.
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7.2.3.3.2. Gebouw/palencluster 2 (structuur II-A-4)

Ten westen van de poel werd een deel van een gebouwtje aangesneden (figuur 56). Vijf paalsporen
werden hiermee geassocieerd: zij vormen twee zijden van het gebouw. De breedte van het gebouw is 5 m
en de lengte minimum 5,4 m. De sporen zijn tussen 10 en 20 cm diep bewaard, en zijn tussen de 30 en 90
cm groot. De sporen zijn rechthoekig of rond. Naast een verspitte scherf uit de metaaltijden leverde één
paalspoor een scherf middeleeuws rood op en een fragment Rijnlands rood beschilderd. Er werden ook
verschillende fragmenten huttenleem gevonden met negatiefindrukken van takken.

Figuur 56.Structuur II-A-4.

7.2.3.3.3. Gebouw/sporencluster 3 (structuur II-A-23)

Ten noorden van de poel werd een derde constructie aangetroffen (figuur 57). Vier paalsporen en een
grote kuil worden hiermee in relatie gebracht. De paalsporen vormen één zijde van het gebouw. We
veronderstellen dat de zuidelijke zijde van het gebouwtje nog bedekt is met de opvullingslaag van de poel.
De lengte van de palenrij is 5 m. De paalsporen zijn zeer ondiep bewaard, tussen 3 en 8 cm diep en ze zijn
tussen 40 en 55 cm groot. Ze hebben een rechthoekige/vierkante vorm. De vulling is homogeen lichtgrijs
tot grijs. De kuil in het gebouw had een homogene lichtgrijze vulling met roestvlekken en is in coupe 180
cm groot en 60 cm diep.
De paalsporen leverden geen materiaal op in tegenstelling tot de kuil. Die bracht vijf scherven
middeleeuws grijs aan het licht (waaronder de rand van een bord/kom, figuur 58:3), alsook vier
(intrusieve) fragmenten grofwandig protohistorisch aardewerk, fragmenten bot en ongedefinieerd
bouwmateriaal.
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Figuur 57. Structuur II-A-23.

Figuur 58. Middeleeuws aardewerk. 1-2: Randen (Rijnlands rood beschilderd en Verhaeghe A-groep) uit II-A-36; 3: Rand grijs aardewerk uit IIA-29.

7.2.3.3.4. Gebouw/sporencluster 4 (structuur II-A-8)

Deze constructie lag ten noordoosten van de poel (figuur 59-60-61). Vijf paalsporen en vier kuilen
worden in relatie gebracht met deze constructie. De paalsporen vormen twee wanden van het gebouwtje,
dat een rechthoek vormt van ongeveer 7,5 m bij 2,6 m. Uit de paalsporen komt geen vondstmateriaal. Ze
zijn 30 cm groot en zijn 12 tot 30 cm diep bewaard. Ze zijn ovaalvormig tot rechthoekig met afgeronde
hoeken. Binnenin het gebouw liggen vier kuilen. Deze zijn tussen 40 en 150 cm groot en tussen 8 en 60
cm diep bewaard. Ze hebben een homogene lichtgrijze vulling met roestvlekken. Eén kuil is anders omdat
er onderaan een donkere houtskoolrijke laag aanwezig is, waarin brokken verbrande en onverbrande leem
zichtbaar zijn. De laag met loespoppen is binnen dit gebouw zichtbaar als een grote cirkelvormige vlek.

Figuur 59. structuur II-A-8.

Uit de vulling van de kuilen komt volmiddeleeuws aardewerk: tien scherven grijs aardewerk en 12
scherven Rijnlands rood beschilderd aardewerk. Daarnaast werden fragmenten bot, baksteen, dakpan
(tegula) en daktegel gevonden. We noteren ook een randfragment van een Romeinse kruikamfoor.
Opmerkelijk is een crossfitting binnen het aardewerk uit één van de kuilen (een scherf Rijnlands rood
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beschilderd uit kuil II-A-12) met een scherf uit de eerder besproken volmiddeleeuwse gracht II-A-80, wat
de gelijktijdigheid tussen beide aantoont.
Hoogstwaarschijnlijk hoort ook een slecht bewaarde greppel bij deze constructie (II-A-16) (25 cm breed):
deze ligt exact in het verlengde van de korte zijde van het rechthoekig gebouw. Als de greppel het restant
is van een standgreppel, betekent dit dat de breedte van het gebouw minstens 6,5 m was en bijgevolg
mogelijk ook tweeschepig.

Figuur 60. Zicht op de kuilen binnen gebouw/palencluster 4.

Figuur 61. Eén van de volmiddeleeuwse kuilen in coupe.
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7.2.3.3.5. Gebouw/palencluster 5 (structuur II-B-23-CD-6)

Deze palencluster bestaat uit zeven paalkuilen en één kuil (II-B-23-EF-5). Drie paalkuilen vormen een
rechte hoek. De tussenafstand tussen de palen bedraagt ongeveer 6 m en 3,50 m. Het gaat om grotere
paalkuilen, in vergelijking met de paalsporen van de andere gebouwen (figuur 62).

Figuur 62. structuur II-B-23-CD-6.

De paalkuilen zijn rechthoekig met afmetingen van ongeveer 50 tot 70 cm breed en zijn 10 tot 50 cm diep
bewaard. Ze hebben een gelijkaardige homogene lichtgrijze opvulling met roestvlekken. Twee paalkuilen
leverden materiaal op: twee scherven middeleeuws grijs en twee scherven Rijnlands rood beschilderd;
alsook een metaalslak en een fragment niet-gedetermineerd ijzer.
Op een afstand van ongeveer 0,5 m van de oostelijke zijde van het gebouw bevinden zich centraal twee
bijkomende palen. Tussen de deze palen ligt nog een kuil. Deze palen en de kuil waren in het vlak
zichtbaar als één groot spoor. In het opvullingspakket boven de sporen werd een fragment van een
vulkanische steen en een rand in middeleeuws grijs aardewerk gevonden (figuur 63). Onder het
opvullingspakket komt een houtskoolrijke laag voor, rijk aan brokjes verbrande leem. In de onderliggende
paalkuilen werd geen aardewerk aangetroffen.

Figuur 63. Rand in grijs aardewerk uit kuil II-B-23-CD-1.

Buiten deze structuur liggen nog twee paalsporen, waarbij de relatie met het gebouw niet duidelijk is. Het
gebouw breidt zich vermoedelijk verder uit naar het noordoosten, buiten de opgravingssleuf60. Dit
gebouw ligt op 2,5 tot 3 m afstand van de volmiddeleeuwse gracht II-A-80 (supra) en volgt dezelfde
oriëntatie.
7.2.3.3.6. Spieker (structuur II-A-106)

Meer geïsoleerd, ten oosten van de andere middeleeuwse sporen, werd een vierpostspieker vrijgelegd
(figuur 64). De spieker heeft net als het middeleeuwse gebouw een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie.
Er werd geen aardewerk gevonden in de spieker. Op basis van de vulling van de paalsporen en de
60

Deze zone valt in de groenbuffer langs de beek.
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oriëntatie kan de spieker vermoedelijk tot de middeleeuwse sporen worden gerekend. De palen hebben
een onderlinge afstand van ongeveer 2 m.

Figuur 64. structuur II-A-106.

7.2.5. Ongedateerde sporen

7.2.5.1. (Vee)wegen
Onder een strook colluvium (II-A-46) werden de sporen van een kleine weg (II-A1-2) teruggevonden. Het
gaat om karrensporen, die op een afstand van 60 tot 75 cm uit elkaar liggen en 10 tot 15 cm breed zijn. Ze
hebben een bleke lichtgrijze vulling en zijn omgeven door een roestband. Er werden geen vondsten
gedaan in de weg, maar gezien de stratigrafische ligging, namelijk onder het colluvium, is een datering
ouder dan de volle middeleeuwen aannemelijk.
Eenzelfde fenomeen werd eveneens waargenomen onder een andere strook colluvium (II-A-105) enkele
meters verder. Hier werden geen karrensporen waargenomen, maar was in coupe een kleine holle weg
zichtbaar (II-A-105-AB-2; 4-7). In de vulling zijn verschillende inspoelingslensjes te zien. Aan de
onderkant heeft zich een dikke roestband gevormd. De weg is ongeveer 1,80 m breed en de bodem ligt op
ongeveer 1 m onder het afgegraven vlak. Mogelijk gaat het hier om een weg die het vee toeliet om aan de
beek te gaan drinken (toen er nog geen sprake was van een poel?). Ook hier werden in de vulling van de
“weg” geen vondsten gedaan, maar door de ligging onder het colluvium wordt een datering vóór 1000 na
Chr. naar voor geschoven.
Beide wegen geven uit op de huidige Molenbeek, maar vertrekken in een verschillende richting. De wegen
zijn slechts bewaard aan de rand van de Molenbeek. Verderop het terrein zijn ze niet meer te zien.

7.2.5.2. Een kuil voor artisanale doeleinden? (context II-A-70 )
Op een aantal meter net ten oosten van de centrale depressie werd een ovaalvormige kuil vrijgelegd van
ongeveer 10,5 op 3,50 m (figuur 65-69). Het heeft een lang komvormig profiel, dat een maximale diepte
bereikt van ongeveer 70 cm onder het afgegraven niveau. De opvulling van de kuil is opvallend: het toont
een sterk verrommeld pakket, waarin vier verschillende opvullingen worden herkend: bovenaan tekent
zich een heterogeen gelig pakket met bruingrijze vlekken af (II-A-70-CH-1), met aan de bodem een lens
bruingrijze kleiige substantie (II-A-70-CH-2). Daaronder komt een heterogeen gelig bruin pakket (II-A70-CH-3) voor met homogene lichtblauwige vlekken met roestvlekken en spikkels verbrand bot (II-A-70CH-4). De onderste twee lagen lijken op die manier gevormd alsof ze naar boven gestuwd worden. De
vulling lijkt gecryoturbeerd, wat zou betekenen dat het spoor zich gevormd heeft vóór of tijdens een
ijstijd, wat in strijd is met het protohistorisch aardewerk in het spoor (zie verder). Het fenomeen te
beschouwen als trampling, is eerder uit te sluiten gezien de grote diepte van de kuil.
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Figuur 65. Ccoupes en situatieschets artisanale kuil II-A-70.
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De interpretatie van de kuil is niet duidelijk net door de specifieke opvulling. In oorsprong kan het om een
extractiekuil gaan. De bodem van de kuil bevindt zich op enkele centimeters boven de laag met de
loesspoppen. Los daarvan is er ook nog de interpretatie van een leerlooierskuil mogelijk, die de
opstuwende bewegingen in de vulling deels zou kunnen verklaren61.

Figuur 66. Coupe op II-A-70.

Figuur 67. Coupe op II-A-70: detail van de ‘opgestuwde’ lagen.

61

Mondelinge informatie Marnix Pieters, Agentschap Onroerend Erfgoed.
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Figuur 68. Coupe op II-A-70: detail van de ‘opgestuwde’ lagen.

Figuur 69. Oversnijding van een volmiddeleeuws gebouw.

Wat de stratigrafie betreft, kunnen een aantal zaken worden afgeleid. De kuil wordt oversneden door een
paalspoor van structuur II-A-48. Ook een aantal karrensporen oversnijden het spoor in het zuiden. Ze
liggen op ongeveer 80 cm afstand van elkaar en hebben een bleke lichtgrijze vulling. Ze zijn 10 tot 15 cm
breed. Ze hebben een verschillende oriëntatie als deze onder de vlek colluvium II-A-46, maar ze vertonen
wel dezelfde uiterlijke kenmerken.
Aan het oppervlak werden 25 scherven grofwandig protohistorisch aardewerk aangetroffen en een
fragment metaal. In de onderliggende lagen werden dertien scherven grofwandig aardewerk en twee
scherven grofwandig aardewerk met silexverschraling gevonden. Het leeuwendeel van het materiaal kwam
uit de kleiïge laag II-A-70-CD-4.

7.2.5.3. Kuilen
Verspreid over het terrein werden nog een aantal gelijkaardige kuilen waargenomen. Ze zijn rechthoekig
en hebben dezelfde oriëntatie (noordwest-zuidoost). De sporen tekenen zich vrij scherp af in de
moederbodem, waardoor we denken dat ze recenter zijn dan de andere sporen.

79

Het gaat om II-A-79, II-A-78, II-B-37, II-A-47 en II-A-22. In de kuilen werden buiten een fragment
pijpaarden pijpje geen vondsten gedaan.
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8. ASSESSEMENT EN BASISANALYSE VAN DE VONDSTEN EN STALEN

8.1. Assessement van het volmiddeleeuws aardewerk: context II-A-80
(bijdrage door Koen De Groote, Agentschap Onroerend Erfgoed)
Hieronder een samenvatting van het assessment uitgevoerd op 8 februari 2012. Op basis van dit
assessment en de belangrijkheid van deze context is besloten deze in extensu uit te werken. Deze
uitwerking is in dit rapport terug te vinden van pg 57- pg 69.
De context II-A-80 valt op door de grote hoeveelheid aardewerk, te dateren in de 10de eeuw tot de eerste
helft van de 11de eeuw. Het is een heel homogeen ensemble: het materiaal lijkt allemaal op hetzelfde
moment in de gracht te zijn gestort. Het aardewerk is vrij fragmentair, maar we hebben de indruk dat het
herleid kan worden tot een beperkt aantal individuen. Verschillende scherven vertonen sporen van
secundaire verbranding. Er werden voorlopig drie grote aardewerkcategorieën onderscheiden: het
Rijnlands rood beschilderd aardewerk, grijs handgevormd aardewerk met een donkere kern (Verhaeghe A)
en grijs lokaal handgevormd aardewerk. Deze context leverde naast aardewerk ook andere
vondstcategorieën op zoals een redelijk grote hoeveelheid (verbrand en onverbrand) bot, bouwmateriaal,
nagels, metaalslakken, natuursteen (o.a. wetsteen), fragmenten hutteleem en glas.
Bij het Rijnlands rood beschilderd gaat het vooral om bekers en tuitpotten. De gekende late producties
binnen deze aardewerkgroep lijken afwezig te zijn. Het is belangrijk om het aantal individuen te bepalen
aan de hand van het minimum aantal randen om de juiste verhouding te krijgen ten opzicht van het grijs
aardewerk: er zijn in verhouding tot het grijs aardewerk namelijk zeer veel scherven, maar deze lijken
afkomstig te zijn van een beperkt aantal grote potten. De bakking van de individuen kan sterk verschillen.
De meeste baksels lijken Pingsdorf-producties te zijn. Het aardewerk situeert zich in de 10de – 11de eeuw.
Een meer precieze datering kan bekomen worden door de verdere studie van de randen aan de hand van
de typologie van Sanke 2002 en het materiaal van de Portus van Ename (De Groote 2008) (uitwerking van
deze materiaalcategorie cf. pg 60 ev.).
Naast het Rijnlands valt een grote groep onder het grijs handgevormd aardewerk met een donkere kern
(Verhaeghe groep A). Het is duidelijk dat zich binnen deze groepen nog verschillende bakselgroepen
bevinden. Zo kan op het eerste zicht al een variant worden herkend van deze groep in een minder
uitgesproken donker baksel (De Groote 2008, bakseltype 24, p. 326). Verder is de aanwezigheid van een
steelpan, een tot nu toe ongekende vorm binnen de Verhaeghe groep A, opmerkelijk. De rand van de
steelpan vertoont gelijkenissen met het latere zogenaamde Elmpt-aardewerk, wat op een relatie tussen
beide aardewerkgroepen zou kunnen wijzen.
Voor het grijs lokaal handgevormd gaat het bijna uitsluitend om kogelpotten. De meeste potten zijn
bijgedraaid op een traaglopende draaischijf. De bakselvariatie is groot, als gevolg van de vele lokale
producties in deze periode, de zogenaamde Household-production. Karakteristiek voor de Denderstreek zijn
de glauconiethoudende baksels, die ook in deze context aanwezig zijn. Kalkrijke baksels ontbreken. De
bakking van de individuen kan sterk verschillen. Er komen vrij veel fragmenten voor met
radstempelversiering. Er zijn verschillende soorten te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld meer langgerekte
versieringen. Enkele scherven hebben een gesmoord oppervlak.
Het ensemble kan gezien worden als een sleutelcontext voor deze periode op regionaal vlak. Het is de
eerste context die een dergelijke hoeveelheid, homogeen materiaal oplevert, voor de regio rond Aalst en
voor de Dendervallei in het algemeen. Contexten met aardewerk uit dezelfde periode maar uit een andere
regio werden aangetroffen in Merelbeke Caritas en De Portus van Ename. Daarom is de verdere uitwerking
van deze context belangrijk. Alle randscherven zijn getekend. Van het grijs lokaal handgevormd en de
Verhaeghe groep A werden ook de versierde wandscherven en een aantal bodemfragmenten getekend.
Van het Rijnlands rood beschilderd werden slechts enkele bodemfragmenten getekend.
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Interessant is ook het bot uit de context. De studie ervan kan informatie opleveren over bepaalde
eetpatronen uit deze periode. Bovendien zal een 14C-datering op het bot nog een scherpere datering
kunnen opleveren voor deze context. In het kader van de verdere uitwerking van deze sleutelcontext zou
dit zeer belangrijk kunnen zijn.
De andere constructies op zone II uit de volle middeleeuwen, zijn op basis van het aardewerk gelijktijdig
met deze gracht.
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9. SYNTHESE
Tijdens de opgravingen werden verschillende archeologische sporen aangetroffen uit verschillende
perioden. Algemeen dienen we te stellen dat het vondstmateriaal zeer beperkt is.
De oudste vondsten zijn een aantal verspitte of verspoelde steentijdvondsten die erop wijzen dat de
terreinen al in de prehistorie bezocht werden door groepen jagers-verzamelaars.
Uit de metaaltijden werd op zone I een vermoedelijke grafcirkel en een ijzertijd-enclos opgegraven. De
sporen zijn zeer slecht bewaard gebleven. Ze sluiten aan bij de opgraving van twee ijzertijd-enclos,
opgegraven tijdens fase 1 van de opgravingen in 2007-2008, net ten noorden van het terrein. Een tweetal
kleinere constructies (spiekers?) worden ook tot deze fase gerekend. Een greppel die oversneden wordt
door een Romeins crematiegraf uit de 2de eeuw wordt eveneens in de metaaltijden gesitueerd, maar is
wellicht jonger dan het enclos. Ten slotte werd nog een wegtracé herkend, dat thuishoort in de
metaaltijden of in de vroeg-Romeinse periode. De weg loopt in de richting van de Romeinse zone,
opgegraven tijdens fase 2 (zone 6).
Verspreid over zone II kwamen eveneens sporen uit de ijzertijd aan het licht: een concentratie sporen in
associatie met een oud verbrand loopvlak in de noordwestelijke hoek van de opgraving, en buiten deze
concentratie nog een gracht en drie extractiekuilen. Het verbrande loopvlak is mogelijk te koppelen aan
het vrijmaken van het terrein alvorens het te bebouwen.
Aan noordelijke en westelijke sleufranden kwam een pakket colluvium aan het oppervlak, dat eveneens
hoofdzakelijk gedurende de ijzertijd werd gevormd. De vorming van de ijzertijdsporen gebeurde tijdens de
vorming van het colluvium. In de vulling van verschillende ijzertijdsporen keert één constante terug,
namelijk het voorkomen van spikkels verbrand bot in de vulling.
De concentratie ijzertijdsporen in de noordwestelijke hoek van het terrein bestaat uit een palencluster,
afkomstig van één of meerdere lichte constructies, en een gracht. Vermoedelijk breidt de concentratie zich
verder uit tot buiten de grenzen van het opgravingsareaal. Voorlopig konden geen duidelijke
gebouwplattegronden worden afgeleid. De ijzertijdgracht (natte context) en het humeuze deel van het
colluvium leverden veel residu’s met organisch materiaal op, die bruikbaar zijn voor verder onderzoek
zoals houtdeterminatie, macrobotanisch onderzoek of 14C-datering. Het bot uit de ijzertijdgracht wijst op
nederzettingsafval. Al deze elementen (nederzettingsafval, paalsporen, gracht(en), extractiekuilen en de
funeraire structuren in de omgeving) wijzen op het bestaan van een nederzetting in de directe omgeving.
De Romeinse periode wordt enkel vertegenwoordigd door een crematiegraf/brandrestenkuil, ten
noorden van het restant van het ijzertijd-enclos op zone I. Het graf was goed bewaard en leverde een
mooi ensemble op. Interessant is het voorkomen van een nis met grafgift, een tot nu toe ongekend
fenomeen voor de regio. Er konden verschillende aspecten van de dodenritus gereconstrueerd worden.
Beide zones leverden verschillende sporen op uit de vroege en volle middeleeuwen. Op zone I werd
een grachtensysteem met daarbinnen een aantal gebouwstructuren vrijgelegd. De toewijzing aan deze
periode gebeurde op basis van de oriëntatie, de vulling van de sporen, enkele fragmenten dakpan van het
Romeinse type en een Karolingische randscherf. Binnen het grachtensysteem werd tijdens het onderzoek
een weg herkend. Het tracé loopt in de richting van de Karolingische sporen aangetroffen tijdens fase 1
(zone 3) en oversnijdt de eerder vermelde weg. Het grachtensysteem bakent mogelijks een woonzone af,
bestaande uit een woonhuis met een aantal bijgebouwtjes. De sporen waren sterk onderhevig aan erosie,
waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat er paalsporen verloren zijn gegaan. De sporen leverden uiterst
weinig vondstmateriaal op. Op basis van oversnijdingen en heruitgravingen kunnen twee fasen worden
onderscheiden. Uit een gracht gekoppeld aan de jongste fase komt een Karolingische scherf. De weg
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behoort tot de eerste fase, en was tijdens de tweede niet meer in gebruik. De paalsporen zijn waarschijnlijk
te associëren met de tweede fase.
Ook zone II leverde heel wat middeleeuwse sporen op. Verspreid over het terrein komen verschillende
sporen uit de volle middeleeuwen aan het licht. We noteren de aanwezigheid van verschillende lichte
houtbouwconstructies, gepositioneerd rond een centrale depressie en twee grachten. Alle structuren zijn
georiënteerd volgens eenzelfde noordoost-zuidwest-systeem, wat overeenkomt met de eerder aangetroffen
gebouwen uit die periode op Zuid IV. Het vondstmateriaal uit de sporen is eerder beperkt, maar omdat in
de meeste sporen scherven Rijnlands rood beschilderd zijn aangetroffen kunnen ze wel gedateerd worden.
De functie van deze gebouwtjes is niet duidelijk. In een aantal werden kuilen aangetroffen. Het gaat
vermoedelijk om kleine gebouwtjes zoals stallingen of schuurtjes. Eén van de houtbouwconstructies wijkt
af in grootte en positionering. Het vertoont grotere paalsporen en het gebouw is op een grotere afstand
van de centrale depressie gelegen. Waarschijnlijk ligt nog een deel van het gebouw buiten de
opgravingssleuf. De centrale depressie werd voorlopig geïnterpreteerd als een poel, maar we sluiten niet
uit dat het ook een grote leemextractiekuil kan geweest zijn. De opvullingslaag van deze depressie bedekt
waarschijnlijk grote delen van de kleine gebouwtjes rond de depressie.
Eén van de grachten uit de volle middeleeuwen leverde een mooie context aardewerk en botmateriaal op.
Opmerkelijk was een crossfitting van een scherf uit de gracht met een scherf uit één van de kuilen binnen
een gebouwtje. Deze context kan gebruikt worden om de datering van de site te verfijnen.
De indruk wordt gewekt dat alle sporen uit de volle middeleeuwen gelijktijdig zijn en met elkaar in
verband staan. Het is duidelijk dat het niet om een woonzone gaat, maar eerder om een artisanale zone,
voor bijvoorbeeld leemextractie, of opslagplaatsen zoals schuurtjes en spiekers. De positie nabij een beek,
of nabij een poel, is ook ideaal voor artisanale activiteiten waarbij water nodig is. We vragen ons af of er
een relatie bestaat tussen de aanwezigheid van de natuurlijke loesspoppen en de middeleeuwse sporen,
bijvoorbeeld voor het extraheren van kalk uit de loesspoppen.
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10. AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK EN GEPLANDE VERVOLGONDERZOEKEN

10.1. Aanbevelingen voor geplande werken in de directe omgeving
Indien er graafwerken zouden gepland zijn in de groenbuffer, ten westen van zone II, verdient het
aanbeveling deze archeologisch op te volgen. Een nederzetting uit de ijzertijd bevindt zich in de
onmiddellijke omgeving. De permanente natte omgeving zorgde bovendien voor een zeer goede
conservatie van het organische materiaal in ijzertijdcontexten (hout, bot, macrobotanische resten, …). Dit
geldt ook in het algemeen voor komend onderzoek in de vallei van de Molenbeek. De aanwezigheid van
een pakket colluvium voorkomt ook verdere erosie.
Een probleem bij het afgraven is het colluvium, dat in dit geval vaak oudere sporen afdekt, al dan niet in
combinatie van een B-horizont, die niet altijd even herkenbaar is binnen de beperkte breedte van een
proefsleuf. Hierdoor zijn op het juiste afgegraven archeologische niveau de sporen vaak nog niet
zichtbaar.

10.2. Aanbevelingen voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek en materiaalstudie
Twee contexten zijn interessant voor verder onderzoek. Enerzijds is er de volmiddeleeuwse gracht (II-A80) die opvallend veel aardewerk, alsook botmateriaal opleverde. Ten tweede is er de gracht uit de ijzertijd
(II-B-4-OP-1) die interessant is door de zeer goede bewaring van organisch materiaal.
Er werd reeds enig natuurwetenschappelijk onderzoek op beide contexten uitgevoerd. De studie op het
botmateriaal uit de volmiddeleeuwse gracht wees uit dat het botmateriaal vrij slecht bewaard is. De
botresten zijn gedetermineerd, maar nog niet geïnterpreteerd op bijvoorbeeld bepaalde
consumptiepatronen. Gezien botmateriaal eerder schaars is uit die periode, kan een interpretatie wel
zinvol zijn. De studie op het botmateriaal uit de ijzertijdgracht maakte duidelijk dat dit bot wel goed
geconserveerd is. Ook deze resten werden al gedetermineerd, maar nog niet geïnterpreteerd. Gezien
botresten uit deze periode ook over het algemeen weinig voorradig zijn, lijkt een interpretatie dan ook
essentieel.
Ten slotte wijzen we er nog op dat de volmiddeleeuwse gracht II-A-80 een mooie aardewerkcontext
opleverde die kan fungeren als sleutelcontext voor de regio voor de periode 10de/11de eeuw. Een
uitgebreide aardewerkstudie op deze context is dan ook aangewezen.
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11. SAMENVATTING
De opgraving kaderde binnen het grotere opgravingsproject van Zuid IV. In het verleden werden reeds
diverse zones opgegraven, waarin talrijke sporen werden aangetroffen uit verschillende periodes. De twee
zones die tijdens deze fase (fase 3) werden opgegraven, liggen in het zuidwesten van het projectgebied. Ze
liggen beide op de zuidelijke flank van de Molenbeek, en zijn gescheiden door de Waterkeringstraat. In
totaal werd 6487 m2 vlakdekkend opgegraven. De sporen sluiten deels aan bij de reeds geattesteerde sites,
opgegraven in fases 1 en 2. Er werden vondsten uit de steentijden en sporen uit de metaaltijden, de
Romeinse periode, de vroege en de volle middeleeuwen vrijgelegd. Met uitzondering van één
Karolingische/volmiddelleeuwse gracht, leverden de sporen zeer weinig vondstmateriaal op. Dit
onderzoek brengt verder de complexiteit van de vallei van de Molenbeek aan het licht: een oorspronkelijk
vrij sterk hellend terrein met een dik pakket colluvium waar middeleeuwse sporen in aangelegd zijn maar
dat eveneens sporen uit de metaaltijden afdekt.
De oudste vondsten dateren uit de steentijden waartoe verschilllende verpitte of verplaatste artefacten uit
silex horen.
Vervolgens werden op beide zones sporen uit de metaaltijden teruggevonden. Het gaat om een
vermoedelijke grafcirkel (midden bronstijd) en ijzertijd-enclos, een palencluster en een aantal kleine
constructies, grachten, extractiekuilen, een colluvium en een paleosol. De meeste sporen, behalve de
grafcirkel, lijken zich in de ijzertijd te situeren. De relatie tussen de funeraire sporen en de sporen die
eerder met bewoning worden geassocieerd is voorlopig onduidelijk. De funeraire sporen sluiten aan op
een klein grafveld net ten noorden van het terrein, opgegraven in fase 1 (zone 1).
De Romeinse sporen zijn beperkt tot een Romeins crematiegraf of brandrestenkuil dat een mooi
vondstensemble opleverde. Opmerkelijk was het voorkomen van een nis, een fenomeen tot nu toe
ongekend in de regio. Verder vermelden we een weg uit de ijzertijd of de vroeg-Romeinse periode, die
loopt in de richting van de Romeinse sporen uit zone 5 van fase 1.
Beide zones leverden sporen uit de vroege en volle middeleeuwen op. Het gaat enerzijds om een
grachtensysteem met een weg uit de vroege (tot eventueel volle) middeleeuwen. Binnenin dit systeem is
vermoedelijk een woonhuis te onderscheiden van een aantal spiekers en schuurtjes. De weg loopt verder
in de richting van de Karolingische site uit zone 3 van fase 1, wat er op kan wijzen dat beide sites
verbonden waren. Anderzijds werd ook een artisanale zone opgegraven uit de volle middeleeuwen: het
gaat om een centrale grote depressie (extractiekuil/poel?) met daarrond enkele kleine gebouwtjes. Er werd
ook een gracht vrijgelegd die een grote hoeveelheid volmiddeleeuws aardewerk en bot opleverde.
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13. BIJLAGEN

13.1. 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 contextlijst62, een sporenlijst, een
vondstenlijst en een fotolijst op spoorniveau. Tevens wordt een overzicht geboden van uitgevoerd postexcavation 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-databank63. 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).
Een structuurlijst en een contextlijst worden in principe enkel bijgevoegd wanneer het een rapportage van een
opgraving betreft : structuren en contexten worden in de databank immers pas aangemaakt bij archeologische
opgravingen, aangezien op dat ogenblik alle informatie hiertoe aanwezig is. Tijdens een vooronderzoek is dit heel
vaak nog niet het geval. Uitzonderingen hierop zijn contexten en structuren die bij vooronderzoek vastgesteld zijn in
zones die NIET voor verder onderzoek in aanmerking komen. In die gevallen opteert SOLVA er voor om deze
velddata wel toe te wijzen aan een context of structuur, omdat ze zo bevraagbaar blijven voor de databank (zie ook
infra voor bijkomende argumentatie).
63 Zie ook hoofdstuk « Methodologie, Verwerking » aangaande informatie over de SOLVA-databank archeologie.
62
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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 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. Zoniet zou deze grafkuil voor
de databank ‘onzichtbaar’ worden.

13.2. Lijsten
- Natuurwetenschappelijk onderzoek
Van Daalen S. 2012. Lede, Aalst, Erembodegem. Dendrochronologisch en
houtsoortenonderzoek. ADC ArcheoProjecten. BAAC-project D-12.0300.
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Lemmers S.A.M. 2012. Crematie materiaal uit een Romeins graf, Erembodegem, Fysisch
Antropologische Rapportage, Stichting LAB.
Rijkelijkhuizen M. 2012. Een bijgift van bot – opgraving Erembodegem, Elpenbeen.
- Gegevensfiche project
- Overzichtsfoto’s
- Structuren, met vermelding van de gerelateerde contexten
- Contexten, met vermelding van de gerelateerde structuren en sporen, foto’s, plannen, vondsten
en stalen
- Sporen, met vermelding van de gerelateerde contexten, structuren, foto’s, plannen, vondsten en
stalen
- Inventaris vondsten
- Fotolijst
- Vergunning metaaldetectie en prospectie met ingreep in de bodem
- Bijzondere voorwaarden

13.3. Grondplan
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