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Ligging



Ligging

Ligging : rol 
spelen in de aard 
van 
archeologische 
sites



Waarom archeologisch onderzoek?

• Het juridisch kader legt een archeologisch vooronderzoek op, op 
percelen groter dan 3000 m²

• Binnen historische kernen van steden gelden andere parameters, daar 
alles groter dan 300 m²



Uitvoerder archeologisch onderzoek

• Dienst Archeologie SOLVA
• Intergemeentelijk samenwerkingsverband 22 

gemeenten
• Inzetten op lokale betrokkenheid

• rondleidingen
• lezingen
• tentoonstellingen
• brochures
• vrijwilligerswerking

“wij graven uw geschiedenis op”



Traject archeologisch onderzoek

• Bureaustudie : 
• Wat is er gekend van het terrein? 
• Kan de locatie al iets zeggen over de te verwachten sites?
• Is het terrein al verstoord? => geen archeologisch onderzoek



Historische bronnen



Centrale Archeologische Inventaris



Landschappelijke elementen

Weinig erosie => indicator voor 
goede bewaring

Ligging in het landschap : minder 
geschikt voor bewoning in het 
verleden, wel andere ‘types’ van 
sporen te verwachten



Archeologisch vooronderzoek

• Indien bij de bureaustudie NIET kan aangetoond worden dat er GEEN 
archeologische sites zich in de ondergrond bevinden, wordt meestal 
overgaan tot één of meerdere ‘vooronderzoeken’



Verschillende vormen
archeologisch vooronderzoek
- Het type vooronderzoek verschilt naargelang de site, en wordt 

gedefinieerd in de bureaustudie
- Meestal proefsleuvenonderzoek (Ninove)
- Landschappelijke of archeologische boringen zijn : methode om 

prehistorische sites te traceren (niet in Ninove)
- Veldprospectie (deels in Ninove)
- Nieuwe technieken : zoals geofysisch onderzoeken (niet 

bodemingrijpend) (Ninove : test op 1 perceel)



Geofysisch onderzoek
- Weerstandsmeter : elektrische weerstand meten door 

electroden in de grond te sturen (voor muren op te 
sporen) 

- Magnetometer :  magnetische afwijkingen in het 
aardmagnetisch veld opsporen (vb. ovens of concentraties 
bakstenen)



Weg niet op oude kaarten en andere 
oriëntatie als huidige kadaster

Concentratie aan anomalieën





Proefsleuvenonderzoek



- Parallelle sleuven
- Steekproef 10 %

- Om een aantal vragen te kunnen beantwoorden
- zit er iets?
- Welke periode?
- Goed bewaard?
- Archeologisch relevantie? 
- Concentraties? Aflijning?

=> Resultaten in een rapport met advisering 
welke maatregelen er getroffen moeten 
worden / bepaalde zones die opgegraven 
dienen te worden gespecifieerd





Resultaten van het proefsleuvenonderzoek

3 duidelijke tijdsvakken zijn aanwezig :

• Bronstijd-grafheuvels
• Romeinse nederzetting
• Postmiddeleeuws(e) kampement(en)



Bronstijdgrafheuvels (2000 - 1050 v. Chr.)









Het fenomeen van de grafheuvels
- Monumentale graven voor 

lokale leiders? 
- Opbouw





De vroege en midden-bronstijd (2000 – 1050 v. Chr.)

Verspreiding grafheuvels  NW-Europa 
De Reu et al. 2011



Engeland



Raspaillebos
Geraardsbergen



Muziekbos 
Ronse



Luchtfotografie



verspreiding NW-België: 
luchtfotografie



Digitaal Terreinmodel - LIDAR



Ninove

Zuid IV

Radar-site





Prominente ligging in het landschap, status

Grootte : oude grafheuvels





Latere begravingen



Romeinse graven



De grafheuvels : 
vraagstellingen
• Zeer grote afmetingen (ouderdom of status?)
• Datering
• Type (foto Stonehenge)
• Tot hoe lang zichtbaar? Wie nivelleerde ze?
• Relatie met de Romeinse bewoning



De grafheuvels : eerste resultaten





Frankrijk



Lemberge - Merelbeke



Verschillende types grafheuvel



De Romeinse periode



- Restanten van een kleine nederzetting
- 2de eeuw na Chr.
- Houten gebouwen
- Wegen
- Begraving







Romeins bouwmateriaal



Hadrianus?









Romeinse periode : vraagstellingen

- Unieke kans om een volledige nederzetting te onderzoeken 
(bewoning, wegen, begraving) zonder dat die sterk verstoord is in 
jongere periodes

- Relatie met de grafheuvels? : begraving bij de ‘voorouders’
- Opvallend : enige periode waar men woont op de site



Middeleeuwen



Probst, 
Rond 1750.

Een militair kampement



- Sporen :
- Kookhaarden / ingegraven haarden
- Schuilhutten
- Kuilen met nog onbekende functies

= > 139 kuilen vooronderzoek : 

- Vondsten via metaaldetectie en/of in ploeglaag
die mogelijk in relatie staan met het kamp

⇒ Verspreid over 8 ha
⇒ Op de heuvelkam die over het terrein loopt



Situering van het kamp op de topografische kaart 
(lichtgrijs) en de site van Ninove - Denderhoutembaan.



Kookkuilen / ingegraven haardjes

Duitse soldaten WO I



Schuilhutten met nissen voor 
(kook)haarden



toegang

Ingegraven schuilhutten : 
bovenaanzicht

bankje

bankje

(kook)haardje

(kook)haardje

Verdiept gedeelte



- Ingegraven tot ca. 1,5 m onder de grond
- Vermoeden dat ze de wanden met planken bezetten
- Vloer : aangestampte as met geregeld vondsten
- Mogelijk (deels) afgeschermd / afgedekt met een zeil



Kuilen met nog onbekende functie

- Opslagkuilen ? 
- Latrines ? 
- … ? 



Foto Dirk Wollaert



Foto Dirk Wollaert



Vondsten buiten de kuilen

Foto Dirk Wollaert





• Vondsten 





Zilveren wapenstuiver Gelderland 1785

Zilveren leeuwenschelling 1752

- 145 munten

- 50 loodjes

- 44 knopen

- 11 bikkels

- 48 (musket)kogels

- 13 gespen

- 2 fibulae

- 3 hangers

- 13 ringen

- 4 gewichtjes

Vooronderzoek  opgraving





Historische bronnen
Cartografisch
Iconografisch





Calot, 1632



1709. Watteau. Le camp volant.



Marketenster / 
zoetelaars

1629. Zoetelaarskramen,
Tijdens beleg van 
‘s Hertogenbosch.



Kaart door Jan de Beaurain (9-13 september 1691) Jean de
Beaurin 1755 p. 334. Franse kampementen.



Vijverstraat

Hof ter Duyst







Het gebied tussen Okegem en Vondelen biedt volgens 
Ferraris door zijn hoogtes, dalen en beken een zeer 
geschikte plaats voor kampementen. 



• Historische bronnen : archeologie 
aanvullende informatie

• Welke periode(?)
• Oostenrijkse Successieoorlog? 1740-1748 
• Negenjarige Oorlog? 1688-1697
• Napoleontisch ?
• … ?

• Frans of Oostenrijks/geallieerdenkamp?
• Dagdagelijks leven van de soldaten
• Type kamp

• Tijdelijk?
• Meerdere keren in gebruik?
• Hoe opgebouwd? 

Kampement : vraagstellingen



Wordt vervolgd …

Foto Dirk Wollaert



Tot slot

• Reportage TV-OOST ‘In de buurt’ Katja Retsin (donderdag)
• https://www.youtube.com/embed/qU59-2-ZT1o
• https://youtu.be/Ih8TYSaBRuE

https://www.youtube.com/embed/qU59-2-ZT1o
https://www.youtube.com/embed/qU59-2-ZT1o
https://youtu.be/Ih8TYSaBRuE


Bedankt voor uw aandacht

Foto Dirk Wollaert
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