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Voorwoord
Naar aanleiding van de ontwikkeling door intercommunale Veneco² van de terreinen 
archeologisch gekend als Destelbergen – Eenbeekeinde werd in de zomer- en herfst van 
2011 te Destelbergen een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd door het Ename 
Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw (EEC). De verwerking van de resultaten werd 
uitgevoerd door het EEC, deels door De Logi & Hoorne bvba (DL&H) in onderaanneming. 
Het enorm archeologisch potentieel van de bedreigde gronden was reeds gekend door 
verschillende archeologische campagnes van de Rijksuniversiteit Gent (RUG) in de vorige eeuw. 
Deze verwachtingen werden ontegensprekelijk ingelost met resultaten die wijzen op bewoning 
in de Romeinse, vroegmiddeleeuwse, volmiddeleeuwse en laatmiddeleeuwse periode. Naast 
sporen van bewoning werden eveneens resten van funerair en/of ritueel landgebruik uit de 
metaaltijden en de Romeinse periode aangesneden.

Bij dit onderzoek waren een heleboel mensen en instanties betrokken waaraan de auteurs 
dank verschuldigd zijn. In de eerste plaats bedanken we bouwheer Veneco², en in het 
bijzonder mevr. Van Rentergem, voor de vlotte en aangename samenwerking. Nancy Lemay 
begeleidde het project voor het Agentschap Onroerend Erfgoed. De vakgroep archeologie 
van de Universiteit Gent (UGent) stond in voor de wetenschappelijke begeleiding van het 
project. We bedanken Jean Bourgeois, Wim De Clercq, Guy De Mulder en Joris Angenon 
voor hun expertise. De determinatie van het aardewerk gebeurde door Wim De Clercq 
(UGent) en Koen De Groote (Onroerend Erfgoed), waarvoor dank. We willen ook het pam 
Velzeke, Johan Deschieter en Kurt Braeckman in het bijzonder, bedanken voor het advies 
en de samenwerking. We danken Bart Cherretté en Wouter Dhaeze voor de informatie rond 
hun project op het Eenbeekeinde. Johan van Heesch (Penningkabinet) danken we voor de 
determinatie van een Merovingische tremissis. Een woord van dank is gepast voor de mensen 
en instanties die instonden voor het natuurwetenschappelijk onderzoek op de genomen 
stalen: dendrochronoloog Kristof Haneca (Onroerend Erfgoed), fysisch antropologe Liesbeth 
Smits (Universiteit van Amsterdam), Mark Van Strydonck (KIK-IRPA), en Marjolein van der 
Linden en Liesbeth van Beurden van onderzoeksbureau Biax Consult. Liesbeth Messiaen wordt 
bedankt voor haar hulp en advies met betrekking tot de ledervondsten. Voor de graafwerken 
zijn we dank verschuldigd aan firma Luc Willems. De opmetingen van de archeologische 
vlakken gebeurden door landmetersbedrijf Daeninck-Audenaert. Voor de bronbemaling van 
de aangetroffen waterputten werd beroep gedaan op de firma De Backer. Een woord van dank 
is ook gericht naar de gemeente Destelbergen: schepen van cultuur André De Groote, Patrick 
Williame en Johan Rommelaere van het lokaal archeologisch museum. Tenslotte bedanken 
we onze collega’s op het veld: Frederik De Kreyger, Dries Herreman en David Demoen; en de 
vele studenten van de UGent die steeds welgemutst hun handen uit de mouwen staken: Kim 
Aluwé, Jasper Billemont, Anne Cockaerts, Bert De Bruyne, Jelle De Mulder, Freeke De Ridder, 
Els Franck, Sebastiaan Genbrugge, Sofie Parret, Fabian Petit, Basiel Van Cauwenberge, Daisy 
Vandecaetsbeek, Bob Van den Berghe, Margot Vander Cruyssen, Sander Van De Velde, Laura 
Van Herzeele, Kris Van Quaethem en Erik Verbeke.
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Administratieve fiche
Site:    Destelbergen – Panhuisstraat (DEST-PHS-2011)
Ligging:    Panhuisstraat, Dendermondsesteenweg te Destelbergen 
    (Oost-Vlaanderen)
Lambert 72-coördinaten:  hoekpunten zone L: X: 108403, Y: 193842; X: 108403,  
    Y: 193821; X: 108511, Y: 193858; X: 108514, Y: 193833
    hoekpunten zone M: X: 108337, Y: 193876; X: 108400,
    Y: 193882; X: 108371, Y: 193822; X: 108349, Y: 193821
    hoekpunten zone N: X: 108259, Y: 193940; X: 108264,
    Y: 193878; X: 108308, Y: 193944; X: 108319, Y: 193883
Kadaster:   Destelbergen, afdeling 1, sectie A, percelen 183C, 183D,  
    183F, 183G, 191/02C, 224M, 224V, 224W en 225D

Onderzoek:   vlakdekkende opgraving van de niet eerder onderzochte  
    delen van het terrein
Opdrachtgever:   Veneco² 
Eigenaar terrein:   Veneco²

Uitvoerder:   Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw
Vergunning:   2011/190
Vergunninghouder:  Adelheid De Logi
Vergunning metaaldetectie: 2011/190 (2)
Vergunninghouder metaaldetectie: Adelheid De Logi
Wetenschappelijke begeleiding: Vakgroep archeologie UGent
Bijzondere voorwaarden:  Bijzondere voorschriften archeologische opgraving
    Destelbergen, Panhuisstraat (“Eenbeekeinde”)
Bewaarplaats archief:  pam Velzeke
    Paddestraat 7
    9620 Zottegem

Grootte projectgebied:  2,6 ha
Grootte onderzoeksgebied:  0,8 ha
Termijn:    terreinwerk 6 juni t.e.m. 21 november 2011   
    verwerking 22 november 2011 t.e.m. juni 2013
Archeologen:   Adelheid De Logi
    Sarah Dalle
    Frederik De Kreyger
    Dries Herreman
    David Demoen

Verwachting:   voornamelijk funeraire sporen uit metaaltijden en 
    bewoningssporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen
Resultaten:   vondsten uit steentijden, funerair/rituele sporen uit
    metaaltijden, funeraire en bewoningssporen uit de
    Romeinse tijd, bewoningssporen uit de vroege, volle en late
    middeleeuwen, postmiddeleeuwse perceleringsgrachten,
    (sub)recente bakstenen funderingen
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1. Inleiding
Van 6 juni tot 21 november 2011 voerde het EEC in opdracht van projectontwikkelaar 
Veneco² een vlakdekkend archeologisch onderzoek uit ter hoogte van de Panhuisstraat te 
Destelbergen. De archeologische waarde van het terrein was al jaren gekend door de vele 
campagnes die de RUG/UGent er in de tweede helft van de vorige eeuw uitvoerde. Gezien 
de geplande aanleg van een KMO-zone op de terreinen werd geadviseerd om die delen van 
de site die voorheen geen archeologisch onderzoek kenden vlakdekkend op te graven. De 
oppervlakte hiervan werd op maximum 1ha geschat. Voor het terreinwerk kreeg een team 
van vier archeologen 100 werkdagen de tijd. De verwerking van de resultaten had aansluitend 
op het veldwerk plaats en werd door het EEC uitgevoerd. Zoals de bijzondere voorwaarden 
van het project voorschreven werden in de mate van het mogelijke de ongepubliceerde 
resultaten van de campagnes van de RUG/UGent betrokken in het onderzoek. Hiervoor 
kregen twee archeologen 150 werkdagen tijd.

Dit verslag schetst vooreerst de ruime context van de opgraving, de gevolgde methodiek 
en de archeologische voorkennis van het plangebied. Daarna wordt dieper ingegaan op 
de resultaten van de huidige en, wanneer relevant, de oudere archeologische campagnes. 
Tenslotte wordt een synthese en conclusie geformuleerd. In bijlage bij het rapport hoort een 
DVD waarop het digitaal grondplan, een database van sporen, lijsten van de vondsten en 
foto’s van het terreinwerk en het vondstmateriaal geconsulteerd kunnen worden.

2. Aanleiding en doel van het onderzoek
Op de percelen ten zuiden van de Dendermondsesteenweg en ten oosten van de Panhuisstraat 
wordt in de loop van 2012 een KMO-zone aangelegd door intercommunale Veneco². De 
resultaten van het archeologisch onderzoek uitgevoerd door de RUG/UGent in de tweede 
helft van de 20ste eeuw tonen ontegensprekelijk de archeologische rijkdom van het terrein. 
Daarom schreef het Agentschap Onroerend Erfgoed een advies tot vlakdekkend archeologisch 
onderzoek voor. Er werd verkozen geen voorafgaande prospectie uit te voeren, aangezien 
de aanwezigheid van sporen reeds aangetoond was, en een dergelijk vooronderzoek enkel 
tot tijdverlies en extra kosten voor de bouwheer kon leiden. Het advies betrof de zones die 
voorheen nooit onderwerp van archeologisch onderzoek waren. Dit betekent concreet: een 
O-W georiënteerde strook in het zuidoosten van het terrein (zone L), een zone ten westen, 
en eventueel ten noordwesten van het destijds onderzochte vlak (zone M) en een nooit 
onderzocht perceel in de hoek gevormd door de Dendermondsesteenweg en de Panhuisstraat 
(zone N). De te onderzoeken oppervlakte werd vastgelegd op maximum 1ha. In de studie en 
rapportage van de op het terrein verzamelde gegevens is ook de verwerking opgenomen van 
de niet eerder gepubliceerde resultaten van de campagnes van de RUG/UGent. Het einddoel 
is het bekomen van een grondplan en een rapport waarin alle archeologisch relevante sporen 
die ooit op het ontwikkelingsgebied werden opgegraven zijn opgenomen.

3. Geografische en bodemkundige situering
Het projectgebied ligt op de linkeroever van de Schelde, langs de zuidkant van de 
Dendermondsesteenweg te Destelbergen (fig. 1 & 2). In het westen wordt het begrensd 
door de Panhuisstraat, in het zuiden door terreinen van Aquafin, en in het oosten 
door een bedrijfsgebouw. De westzijde van de projectzone wordt van noord naar zuid 
doorsneden door de loop van de heraangelegde Ledebeek. Op 330m ten zuiden van het 
terrein bevindt zich de huidige loop van de Schelde. De percelen die voor archeologisch 
onderzoek werden weerhouden zijn in het kadaster gekend als percelen 183C, 183D, 183F, 
183G, 191/02C, 224M, 224V, 224W en 225D onder afdeling 1, sectie A van de gemeente 
Destelbergen. De te ontwikkelen oppervlakte bedroeg 2,6ha, waarvan een maximum van 
1ha archeologisch onderzocht kon worden. In het verleden werd door de RUG/UGent 
reeds 0,67ha van het plangebied vlakdekkend opgegraven. De rest van het projectgebied, 
dit is het noordoostelijk deel, was vermoedelijk door ontzavelingen verstoord en diende 
niet onderzocht te worden. Voor de start van het huidig onderzoek was het grootste deel 
van de projectzone, namelijk het gedeelte ten oosten van de Ledebeek, in gebruik als 
akkerland. Het noordwestelijk stuk was weidegrond van een schaapherder.
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Figuur 1: Het projectgebied aangeduid op een uittreksel van de topografische kaart (© www.gisoost.be)

Figuur 2: Het projectgebied aangeduid op een uittreksel van een orthogonale luchtopname (© www.gisoost.be)
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Op de bodemkaart van België is aangegeven dat het grootste deel van het onderzoeksgebied 
een matig droge zandbodem zonder profiel heeft (Zcp(o)). Enkel in het uiterste noordwesten 
bestaat de bodem uit een droge zandbodem zonder profiel (Zbp) (Agiv-bodemkaart) (fig. 3 & 4). 
Deze zones corresponderen met de zandige rug waarop het terrein van Veneco² zich situeert, 
en het stuifzandgebied met embryonale duinen net ten noorden ervan (De Laet et al. 1986: 27). 
Deze zogenaamde rug van Destelbergen is ook uit de hellingsgraad van het terrein af te leiden. 
De zuidelijke grens van het projectgebied sluit meer aan bij de bodemtypes die zich net ten 
zuiden ervan bevinden: natte zandleembodem zonder profiel (sLep), en een zeer sterk gleyige 
kleibodem zonder profiel (Efp) (Agiv-bodemkaart). Hier bevindt zich een lokale langgerekte 
O-W georiënteerde depressie die een opgevulde oude Schelde-arm is, genaamd de Slote. Deze 
depressie stopt in het westen ter hoogte van de Panhuisstraat, waar zich een N-Z georiënteerde 
zandrug situeert. Hier kan opgemerkt worden dat de Slote dus al opgevuld was ten tijde van de 
menselijke aanwezigheid in Destelbergen.

Figuur 3: Het projectgebied 
aangeduid op een uittreksel 
van de bodemkundige kaart 

met de textuurklassen
(© www.agiv.be)

Figuur 4: Het projectgebied 
aangeduid op een uittreksel 

van de bodemkundige
kaart met de drainageklassen 

(© www.agiv.be)
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Dit microreliëf, bestaande uit een afwisseling van zandruggen en smalle depressies, is typisch 
aan de Damvallei, een fossiele meander van de Schelde net ten oosten van de site. Ten 
zuiden ervan en aansluitend op de huidige loop van de Schelde situeert zich een tweede 
zandige rug. Fysisch geografisch ligt het terrein op de grens van de Vlaamse Vallei met 
het interfluvium Schelde-Dender (De Laet et al. 1985: 4-8). Hoewel niet aangeduid op de 
bodemkaart is een groot gedeelte van het terrein in de jaren 1920 van vorige eeuw verstoord 
door ontzavelingswerken. Het betreft een zone ten oosten van de beek die zich langs de 
Dendermondsesteenweg strekt tot ca. 50m ten zuiden ervan. De grond op dit gedeelte is 
weggegraven en de manputten werden nadien volgestort met afval. Het gaat vermoedelijk 
om ongeveer 1,3ha of 50% van het projectgebied.

Tijdens het terreinwerk werden verschillende wandprofielen gemaakt om bijkomend inzicht 
in de opbouw van de bodem te verkrijgen. Deze bevestigen de vaststellingen die tijdens 
de campagnes van vorige eeuw werden gedaan. In het zuidoosten van het terrein werd 
geconstateerd dat de ploeglaag een dikte van ca. 0,60m had, waaronder zich meteen de 
C-horizont van beigegeel zand bevond (figuur 5). Op een diepte van ca. 1,2m bestond de bodem 
hier uit een lichtgrijze klei, die wellicht in verband gebracht mag worden met de nabijgelegen 
oude Scheldemeander. Meer naar het westen, op de zuidelijke helft van het centraal deel 
van het terrein, had de ploeglaag een dikte van om en bij 0,40m. Meteen hieronder werd 
een vrij sterk gehomogeniseerd pakket, met een dikte van maximaal 0,25m, aangetroffen 
(figuur 6). Deze laag bevatte schervenmateriaal uit de Romeinse periode. Op dit niveau waren 
archeologische sporen uit de Romeinse en middeleeuwse tijd zichtbaar. Onder dit pakket 
bevond zich de moederbodem. Lokaal was de podzol nog volledig bewaard, maar over het 

Figuur 5: Bodemprofiel op de oostelijke wand van zone L

Figuur 7: Zone N met een lokale bewaring van een deel van de podzol

Figuur 6: Profiel op zone M  met de twee archeologische niveaus
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algemeen betrof het enkel nog de B- en C-horizont. Op deze diepte werden alleen sporen uit 
de Romeinse periode aangetroffen. Mogelijk kan dit pakket geïdentificeerd worden als een 
antropogene ophogingslaag daterend uit de Romeinse tijd. Dit fenomeen werd ook bij de 
eerdere opgravingen van de RUG gedocumenteerd (De Laet et al. 1986: 32). Anderzijds kan dit 
pakket ook ontstaan zijn door afspoeling van materiaal en zand van de noordelijk gelegen rug, 
waarbij een lokale depressie afgedekt raakte. De noordelijke en noordwestelijke grens van het 
opgravingsgebied werd gekenmerkt door een ploeglaag met een dikte van ongeveer 0,50m 
(figuur 7). Over het algemeen werd hieronder onmiddellijk een B- of C-horizont aangetroffen. 
Lokaal was echter soms een deel van de bovenliggende A-horizont nog bewaard. Wat het reliëf 
betreft bevindt het projectgebied zich op een helling met haar hoogste punt, ongeveer 7m 
TAW, in de noordelijke zone. Tot het centraal gedeelte van het terrein blijft de hoogte vrijwel 
hetzelfde, met een klein verval van ca. 0,10m. Daarna helt het gebied duidelijk af in zuidelijke 
richting waar de TAW-waarden schommelen rond 6m.

4. Archeologische voorkennis en vraagstelling
Een groot deel van het projectgebied waarop huidig onderzoek zich situeert is in het 
verleden al onderwerp geweest van uitgebreid archeologisch onderzoek (fig. 8). Van 1960 
tot 2002 werden door de RUG/UGent in totaal 24 opgravingscampagnes uitgevoerd op en 
rond het terrein. De site stond toen, en is nog steeds, bekend onder de naam Destelbergen 
– Eenbeekeinde. De aanleiding voor dit jarenlang onderzoek was de vondstmelding in de 
jaren 1950 van enkele urnen die op het terrein bovengehaald waren bij ontzavelingswerken 
die eind de jaren 1920 plaats hadden. Bij deze werken werd een strook ten zuiden van de 
Dendermondsesteenweg ontdaan van een deel van de moederbodem. De toen aangetroffen 
urnen werden door de vakgroep Archeologie geïdentificeerd als behorend tot een 
urnengrafveld van de zogenaamde Vlaamse groep. In reactie op deze ontdekking werd het 
onderzoek op deze locatie gestart in 1960. Over een periode van 42 jaar werd in totaal 3,8ha 
vlakdekkend onderzocht. De onderzoeksvlakken bevinden zich op het terrein dat momenteel 
aan Veneco² behoort, en op de gronden ten zuiden ervan die nu eigendom zijn van Aquafin. 
Het onderzoeksgebied werd door de toenmalige vorsers in zones opgedeeld, gaande van 

Figuur 8: De eerder opgegraven zones geprojecteerd op een uittreksel van de topografische kaart (© www.gisoost.be)
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zone A tot en met zone K. Zones A, E, G en het westelijk deel van H situeren zich binnen het 
huidig ontwikkelingsgebied, net zoals de zone van de werfopvolging voor de heraanleg van 
de Ledebeek in 2001-2002. Zone F en het oostelijk deel van zone H liggen er ten oosten van, 
en zijn momenteel bebouwd. Zones B, C, D en K bevinden zich ten zuiden van de huidige 
opgraving op het terrein van Aquafin (De Laet et al. 1986: 21; De Vos 2004: 18; veldnotities 
Destelbergen – Panhuisstraat 2001-2002). De resultaten van deze campagnes werden publiek 
gemaakt via tussentijdse verslagen in verschillende reeksen. De studie van de vondsten uit 
de steen- en metaaltijden resulteerde in een uitgebreide publicatie in de Dissertationes 
Archaeologicae Gandenses (De Laet et al. 1986).

4.1. De steentijden
Uit de steentijd dateren verschillende vondsten in lithisch materiaal. Het grootste deel hiervan 
werd gevonden in jongere sporen, de rest werd aangetroffen in de A- en B-horizont van de bodem. 
Het was bijgevolg zo goed als onmogelijk deze vondsten op basis van hun context te behandelen, 
en ze werden naar techniek en typologie opgedeeld in hetzij het meso-, hetzij het neolithicum. 
Het vondstensemble dat aan het mesolithicum werd toegeschreven bestaat onder andere uit 
Montbani-klingen en -fragmenten, klingen met afgestompte boord, prismatische kernen, kleine 
schrabbers en trapezia. De gebruikte débitagetechniek wijst op een laatmesolithische industrie, 
te situeren tussen 6500 en 6000 B.P. De afwezigheid van geretoucheerde pijlbewapening en de 
aanwezigheid van een Montbani-kling in kwartsietische zandsteen suggereert dat dit materiaal 
in het Montbaniaan geplaatst mag worden. Een sluitende conclusie was wegens de geringe 
hoeveelheid vondsten echter niet mogelijk. Het steentijdmateriaal dat aan het neolithicum wordt 
verbonden beslaat onder andere een fragment van een gepolijste bijl, klingen, schrabbers, een 
driehoekige pijlpunt met bifaciale retouches, een driehoekige pijlpunt met concave basis met 
bifaciaal dekkende retouches, een gesteelde gevleugelde pijlpunt met bifaciale retouches, en 
afslagen. Dit materiaal lijkt thuis te horen in het midden- of laatneolithicum. Het is onmogelijk 
dit preciezer te plaatsen, hoewel gesteld kon worden dat ze niet tot de Seine-Oise-Marne 
cultuur toegeschreven mochten worden (De Laet et al. 1986: 61-67).

4.2. De metaaltijden
Het grootste deel van de sporen uit de metaaltijden waren van funeraire aard. In totaal werden 
bij de opgravingen 105 crematiegraven aangesneden (De Laet et al. 1986: 68). Deze graven 
werden in vier types, die op dit moment goed gekend zijn en waaraan ondertussen nog een 
vijfde type werd toegevoegd, onderverdeeld (zie infra). Het ging om 25 urnengraven stricto 
sensu (type A), 13 brandafvalgraven (type B), 45 beenderpakgraven (type C) en tien graven van 
het type Destelbergen (type D). De resterende twaalf graven konden niet met zekerheid aan één 
type worden toegewezen (De Laet et al. 1986: 72-74). Behalve graven werden uit deze periode 
ook twaalf funeraire randstructuren aangetroffen. Hierin werden drie types onderscheiden. Het 
betreft één kringgreppel, zes rechthoekige grachtstructuren en vijf ovale greppelstructuren, 
zgn. lange bedden (De Laet et al. 1986: 74-78). De datering van deze funeraire sporen was 
gebaseerd op de vondsten eruit afkomstig, stratigrafische aanwijzingen, onderling verband 
tussen de structuren en twee koolstofdateringen. Op die manier bleken de oudste sporen te 
stammen uit de late bronstijd (Ha A2/B1, ca. 1100-900 v.Chr.). De jongste sporen van het grafveld 
dateren uit de vroege ijzertijd (Ha D, ca. 600-450 v.Chr.) (De Laet et al. 1986: 82-87). De datering 
van de funeraire sporen werd in verband gebracht met hun ruimtelijke schikking. Er zou dan 
sprake zijn van chronologische zones. De conclusie klonk dat de kringgreppel met bijhorende 
graven het oudst is en als centraal scharnierpunt in het grafveld aanwezig is. Ten oosten van dit 
monument bevinden zich de lange bedden en graven uit de late bronstijd. Vanaf een bepaald 
moment werden nieuwe graven uitsluitend ten westen van de kringgreppel aangelegd. Deze 
grafcontexten zijn gerelateerd aan de rechthoekige grachtstructuren en dateren in de vroege 
ijzertijd. Er werd bovendien van uitgegaan dat alle lange bedden min of meer gelijktijdig waren, 
en evenzo voor de rechthoekige monumenten. De redenen hiervoor zijn de afwezigheid van 
onderlinge oversnijdingen binnen één type grafmonument en de identieke oriëntatie binnen 
één type randstructuur (De Laet et al. 1986: 87-90). Deze hypotheses zijn recent herbestudeerd 
in het kader van het doctoraatsonderzoek van dr. Guy De Mulder. Hierbij werden twintig graven 
opnieuw aan één of meer 14C-dateringen onderworpen. De resultaten bevestigen de aanvang 
van het gebruik van het grafveld in de late bronstijd (Ha A2/B1). De necropool kent zijn grootste 
bloei echter in de vroege ijzertijd en was zeker in gebruik tot de 3de, mogelijk zelfs tot de 2de 
of het begin van de 1ste, eeuw v.Chr. (De Mulder et al. 2009: 583-586, 594). Op basis van deze 
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bevindingen moet de theorie betreffende de ruimtelijke planning van het grafveld bijgesteld 
worden. In de oostelijke sector bevinden zich wellicht de oudste graven (late bronstijd). De 
kringgreppel hoort bij de zone daterend uit de vroege ijzertijd (De Mulder 2008: 230-235). Eén 
van de rechthoekige monumenten is te situeren in de vroege ijzertijd, twee andere dateren van 
de 5de tot de 3de eeuw v.Chr. (De Mulder et al. 2009: 586). Er lijkt dus eerder sprake te zijn van 
een aangroei van de necropool in westelijke richting.

Duidelijke aanwijzingen van bewoning in de metaaltijden werden gedurende deze campagnes 
niet aangetroffen. Enkele sporen leverden wel scherven op die mogelijk in de late ijzertijd 
geplaatst moeten worden. Het gaat om twee kuilen, één lineaire gracht, een rechthoekige en 
een circulaire greppel. Het is echter niet mogelijk enige interpretatie aan deze structuren te 
verbinden. Dergelijke scherven uit de late ijzertijd werden ook buiten context gevonden (De 
Laet et al. 1986: 137-139).

4.3. De Romeinse periode
Tijdens de opgravingen van de RUG/UGent werden bijzonder veel sporen uit de Romeinse 
periode aangetroffen. Het gaat om funeraire resten enerzijds en bewoningssporen anderzijds. 
De Romeinse sporen werden op basis van vondsten en stratigrafie onderverdeeld over twee 
perioden van bewoning, elk bestaande uit twee fases. Mogelijk bestond tussen de twee 
hoofdperioden een hiaat in de bewoning, aangezien geen vondsten gedaan werden uit de 
periode van het derde kwart tot het einde van de 2de eeuw n.Chr. en beide periodes zich 
manifesteerden op een verschillende stratigrafische laag. Het hiaat duidt volgens de toenmalige 
onderzoekers op een plots opgeven van de nederzetting, en staat mogelijk in verband met de 
invallen van de Chauci in onze streken (De Laet et al. 1976: 61; De Laet et al. 1985: 10-11). 
Het dient wel opgemerkt te worden dat de sporen uit de Romeinse periode niet integraal 
gepubliceerd werden. Enkel opgravingsvlakken A en K werden in zekere mate uitgewerkt.

Uit de oudste fase (1a) die gesitueerd wordt tussen 54 en 69 n.Chr. stamt in vlak A één kuil. Dit 
spoor bevatte de gecremeerde restanten van een hond en scherven van een zestigtal intentioneel 
gebroken aardewerk recipiënten en werd geïnterpreteerd als een offerkuil (De Laet et al. 1976: 62).

De tweede fase van de eerste bewoningsperiode (1b) situeert zich in de Flavische periode en 
de eerste helft van de 2de eeuw (ca. 69-150 n.Chr.). Vlak A bevat uit deze periode twee grachten 
en drie concentraties van paalsporen, kuilen en standgreppels. In deze clusters werden twee 
gebouwen herkend (De Laet et al. 1976: 62-63). Sporen van bewoning uit deze periode werden 
ook aangetroffen meer naar het zuidoosten, namelijk in vlakken B, C en D (De Laet et al. 1970: 109). 
In zone C werd voorafgaand aan de bewoning vermoedelijk eerst een grafveld aangelegd. De enige 
restant hiervan is een Romeins urnengraf uit de Flavische periode (De Laet et al. 1970: 24, 50, 108).

De nederzetting uit deze eerste Romeinse bewoningsfase zou een duidelijke planmatige 
aanleg vertonen. Zo werden de lager gelegen gedeelten van het terrein opgehoogd met grond 
afkomstig van de noordelijke zandrug, zodat een egaler bewoningsplateau bekomen werd. 
De nederzetting zelf werd in het noorden en het zuiden begrensd door een zware palissade. 
Toegangen werden aan beide kanten vastgesteld, waarbij de voornaamste zich in het zuiden 
bevond en geflankeerd werd door zware paalconstructies. De afmetingen van de nederzetting 
werden geraamd op 64 op minimaal 181m. Hoewel hier geen aanwijzingen voor waren, werd 
er uitgegaan van een O-W georiënteerde aarden weg net ten zuiden van de nederzetting. Een 
bijhorend grafveld bevond zich in eerste instantie in het oosten van zone C, maar werd na 
verloop van tijd waarschijnlijk ten noorden van de nederzetting ingericht. In zone C was vanaf 
dan eerder sprake van ambachtelijke bedrijvigheid (De Laet et al. 1985: 10-11).

De eerste fase van de tweede bewoningsperiode (2a) lijkt een heel ander karakter te hebben: 
de sporen lijken zich te beperken tot de westelijke helft van vlak A en beslaan hoofdzakelijk 
kuilen en waterputten. Deze sporen worden gesitueerd van het laatste kwart van de 2de tot en 
met de 3de eeuw n.Chr. De vele kuilen worden in verband gebracht met siderurgie. Het oostelijk 
deel van vlak A lijkt vanaf dat moment buiten de eigenlijke nederzetting te vallen en wordt 
ingenomen door een grafveld. Ook vallen onder de bewoningssporen in het westen van het vlak 
de vele palissades op die de andere bewoningssporen oversnijden. Dit dateert hen ten vroegste 
aan het begin van de 3de eeuw (De Laet et al. 1976: 63-64). 
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Na de schijnbare opgave van de nederzetting in de tweede helft van de 2de eeuw werd naar 
het einde van de 2de eeuw de nederzetting op dezelfde plaats heropgebouwd. De palissades 
werden opnieuw opgetrokken, de zuidelijke 4m zuidelijker dan in de eerste fase, de noordelijke 
op exact dezelfde plaats (De Laet et al. 1985: 11-12). Een bijhorend grafveld werd ingericht 
op zones B, C, D en K. Dit grafveld kon niet volledig worden onderzocht en bevatte minimum 
196 brandrestengraven, 1 bustumgraf, 1 rituele kuil en 4 ustrinae, allen uit de 3de eeuw. Een 
13-tal graven uit deze periode werden binnen de eigenlijke nederzetting teruggevonden (De 
Vos 2004: 18). Ook direct langs de Schelde moet er activiteit geweest zijn: hier wijzen de grote 
hoeveelheden stenen bouwmaterialen op een belangrijk gebouw en mogelijk ook een soort 
van kade. Een aardeweg doorsneed het zuidelijk grafveld en liep parallel aan de grenzen van 
de nederzetting: WNW-OZO. Deze weg werd geflankeerd door drainagegreppels en had een 
breedte van 3 tot 4m. Het wegdek zelf leek verstevigd te zijn met afvalmateriaal waaronder 
lokaal karrensporen zichtbaar waren (De Vos 2004: 20-21). Na het midden van de 3de eeuw 
werd deze nederzetting opnieuw verlaten, waarschijnlijk onder de druk van de Germaanse 
invallen (De Laet et al. 1985: 11-12).

De jongste Romeinse bewoningssporen (periode 2b) dateren uit de 4de eeuw. In vlak A werd 
uit deze periode enkel één kuil aangetroffen. Er wordt door de auteurs nog vermeld dat het 
opmerkelijk is dat de bewoning van Destelbergen geen sporen van vernieling uit de 3de eeuw 
vertoont (De Laet et al. 1976: 65). 

4.4. De middeleeuwen
In de verslagen van het eerder onderzoek wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van 
vroegmiddeleeuwse resten op het terrein. Het gaat in hoofdzaak om schervenmateriaal en een 
Karolingische gelijkarmige fibula. Wat het aardewerk betreft wordt gesproken over een aantal 
handgemaakte scherven met een verschraling bestaande uit rode chamotte korrels (De Laet 
et al. 1967: 24-25; De Laet et al. 1986: 139). Verder zijn de publicaties rond de middeleeuwse 
occupatie eerder beperkt. De bewoning op vlak A zou aanwezig zijn vanaf de Karolingische 
tot de laatmiddeleeuwse periode. De sporen beslaan een parallel grachtensysteem voor 
drainage, standgreppels en paalsporen. De oudste middeleeuwse sporen zijn ploegsporen 
en mogelijk de eerste aanlegfase van het parallel grachtensysteem, deze zouden teruggaan 
tot de vroege middeleeuwen. Daarna zouden deze grachten uitgebreid zijn met kleinere 
dwarsgrachten waarbinnen zich één gebouw zou bevinden. De datering van deze sporen is 
zeer ruim. De grachten situeren zich van de volle tot en met de late middeleeuwen (10de-15de 
eeuw), de greppels en paalsporen leveren nauwelijks dateerbaar materiaal op (Verhaeghe 
1972: 404-419). Er wordt ook melding gemaakt van sporen die mogelijk in verband te brengen 
zijn met de onderbouw van een windmolen (De Laet et al. 1985: 13). De oudste bronnen die 
melding maken van de gemeente Destelbergen dateren in de tweede helft van de 10de eeuw. 
De gemeente kreeg toen de naam Thesle, Thesla of Thisla, pas later, in de 12de of 13de eeuw, 
werd het achtervoegsel -bergen toegevoegd. Volgens Gysseling is het eerste deel van de naam 
afkomstig van het Germaanse das en lauha, wat zoveel betekent als bosje op hoge zandgrond 
(Gysseling 1960: 264-265).

4.5. De postmiddeleeuwen en recente periode
Tussen de Panhuisstraat en zones E en G is op de kaart van Ferraris (1771-1778) een site 
met walgracht en twee bakstenen gebouwtjes zichtbaar. In de op te graven zone N is een 
bakstenen L-vormig gebouw te zien. De rest van het terrein zou in deze periode als akker- 
en weiland in gebruik geweest zijn. Dit stemt overeen met de resultaten van de eerdere 
opgravingscampagnes. De postmiddeleeuwen werden door slechts één spoor, een 8m brede 
gracht, vertegenwoordigd. Deze gracht was min of meer O-W georiënteerd en deed waarschijnlijk 
dienst als perceleringsafbakening. Ten tijde van de opgravingen was op het terrein de opvolger 
van de site met walgracht nog in opstand, de hoeve Van Laere, waarbij nog een deel van de 
omwalling bewaard was (De Laet et al. 1985: 13).

Uit de recente periodes zijn vooral de ontzandingsactiviteiten in het noorden van het 
projectgebied, ontzavelingswerken ter hoogte van zone C en de inrichting van het Aquafinterrein 
met de heraanleg van de Ledebeek als collector, en de bouw van bedrijven in de oostelijke sector, 
op zones H en F, en een verzorgingstehuis op de locatie van de site met walgracht van belang.
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4.6. Archeologische vondsten in de directe omgeving
Ook in de nabije omgeving van het projectgebied zijn vondsten en sporen van archeologisch 
belang aangetroffen. Een cirkelvormige structuur te Gentbrugge die met luchtfotografische 
prospectie werd vastgesteld stamt wellicht uit de metaaltijden (CAI 154056). Deze vermoede 
grafheuvel met kringgreppel bevindt zich ongeveer 1km ten zuiden van de site Destelbergen – 
Panhuisstraat, net aan de overkant van de Schelde. Uit de Romeinse periode werden, ongeveer 
250m ten zuidwesten van de site op de plek Steenland net ten zuiden van de Nijverheidslaan, 
vondsten gedaan (CAI 32057). Opmerkelijk zijn de twee muntschatten die in 1789 werden 
aangetroffen te Berken Zant (CAI 32056). De locatie bevindt zich op ongeveer 1km ten oosten 
van het huidig projectgebied. De schatten bevatten 136 sestertiën en 1 dupondius.

4.7. De huidige vraagstelling
Hoewel de archeologische voorkennis van het terrein aan de Panhuisstraat uitgebreid is, blijven 
toch een aantal kwesties onopgelost. Een eerste vraag is hoe ver de recente verstoring ten 
gevolge van de ontzavelingsactiviteiten uit het begin van de 20ste eeuw zich strekte. Daarnaast 
was het ook afwachten hoe sterk de invloed van de landbouw van de voorbije dertig jaar en 
de heraanleg van de Ledebeek op de bodem is geweest. Op het vlak van de archeologische 
sporen en structuren werd gehoopt een beter inzicht te verkrijgen in de uitgestrektheid en de 
aard van het landgebruik in de verschillende geattesteerde periodes. Zo bleef het antwoord 
op de vraag naar de zuidelijke en oostelijke grens van het urnengrafveld nog uit. De bij dit 
grafveld horende bewoning werd nooit aangetroffen, en het is dan ook interessant na te gaan 
of er op de rest van het terrein aanwijzingen hiervoor zijn. Ook de aard van de Romeinse en 
middeleeuwse nederzettingen en hun eventuele fasering was nog niet helemaal duidelijk. 
Aangezien de RUG er nooit toe gekomen was een synthetiserend verslag te maken voor de 
Romeinse en middeleeuwse periode, werd ook verwacht de eerder verkregen resultaten met 
dit onderzoek mee te nemen om tot een omvattend verslag te komen voor deze periodes. Er 
moet ook opgemerkt worden dat in het verleden de these werd opgeworpen dat de Romeinse 
nederzetting van Destelbergen geïnterpreteerd mag worden als de vicus Ganda. Kan deze 
stelling stand houden? Ook was er sprake van laat-Romeinse vondsten, wat op zich al vrij 
uitzonderlijk is voor de regio. Zijn er aanwijzingen voor een laat-Romeins gebruik van dit terrein 
en is er mogelijk zelfs sprake van continuïteit naar de vroege middeleeuwen? Ten zuiden van 
het terrein in kwestie werd een uitgebreid grafveld uit de 3de eeuw aangesneden, maar in de 
oude verslagen is ook sprake van een mogelijk noordelijk grafveld. Het gaat in dat geval echter 
om een beperkt aantal opgegraven graven. Is hier eerder sprake van enkele geïsoleerde graven 
of kan er echt van een noordelijke begraafplaats gesproken worden?

Omdat bij het oud onderzoek ook vondsten uit het meso- en neolithicum waren gedaan was het 
ook de vraag of er nog een podzolbodem bewaard is en of er eventueel sprake kan zijn van al 
dan niet tijdelijke bewoning in deze perioden. Het perceel ten westen van de beek was nog nooit 
onderwerp van archeologisch onderzoek. Zouden op dit terrein ook archeologische sporen te 
vinden zijn en kunnen deze in verband gebracht worden met die op het oostelijk deel? Deze 
grond bevindt zich ten westen en in het verlengde van de in kaart gebrachte ontzavelingszone. 
Het is mogelijk dat dit deel van het terrein volledig verstoord is. Oude kaarten tonen op de hoek 
van de Panhuisstraat en de Dendermondsesteenweg een bakstenen gebouw. Bevond deze 
structuur zich in de op te graven zone en kunnen daar sporen van terug gevonden worden?

5. Tijdskader
In de bijzondere voorwaarden opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd een 
termijn van 100 werkdagen voor het veldwerk door een team van vier archeologen voorzien. De 
rapportage werd vastgelegd op 150 werkdagen voor twee archeologen. Voor de oplevering van 
het definitieve rapport werd een termijn van twee jaar vooropgesteld, zodat ook de resultaten 
van het natuurwetenschappelijk onderzoek op de stalen in het geheel opgenomen konden 
worden. Voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek werd een beroep gedaan op het 
EEC, dat voor het laatste deel van de verwerking DL&H in onderaanneming nam. Voorafgaand 
aan de opgravingen, vanaf 17 mei 2011, werden reeds tien dagen van verwerkingstermijn 
opgenomen om de opgravingsplannen van de eerdere campagnes te digitaliseren en bestuderen. 
Het veldwerk zelf startte op 6 juni en zou tot 21 november 2011 duren. Het team bestond 
uit vier archeologen: Adelheid De Logi, Sarah Dalle, Frederik De Kreyger en Dries Herreman.
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Vanaf 17 oktober 2011 werd Dries vervangen door David Demoen. Aansluitend op de afronding 
van het terreinwerk werd de verwerking heropgenomen. Vanaf 23 november tot 23 december 
werd met een bezetting van vier man gewerkt. In deze periode werd het vondstmateriaal 
gewassen en werd het grootste deel van de bulkstalen uitgezeefd. Vanaf 23 december werd 
de verwerking verder gezet door archeologen Adelheid De Logi en Sarah Dalle, die zich 
hoofdzakelijk toelegde op het tekenen van de aardewerkvondsten en het aanmaken van de 
verschillende lijsten. Vanaf midden mei 2012 werkte enkel nog de projectleider verder aan 
het rapport. De basistekst voor het rapport was klaar in september 2012. Voor de finalisering 
van het rapport moest nog gewacht worden tot de resultaten van de verschillende takken 
van natuurwetenschappelijk onderzoek beschikbaar waren. In juni 2013 kon het rapport dan 
uiteindelijk gefinaliseerd worden.

6. Methodologie
In dit onderdeel wordt het verloop van het terreinwerk en de verwerking geschetst, waarbij 
meer uitleg wordt verschaft inzake de methodologische keuzes die gemaakt werden. 
Waar het archeologisch onderzoek doorgaans start met het aanleggen van het vlak werd 
ervoor geopteerd eerst de grondplannen van het eerder onderzoek te digitaliseren en 
samen te brengen tot één algemeen grondplan. Hierdoor werd het eenvoudiger de huidige 
opgravingsvlakken te situeren ten opzichte van de vorige, en een eerste inzicht te bekomen 
in de aangesneden sporen. Op basis van dit plan werden de op te graven zones afgebakend 
en op het terrein uitgezet door een beëdigd landmeter. In totaal gaat het om drie zones waar 
nog nooit archeologisch onderzoek op gebeurde. Deze zones werden, naar analogie met de 
vlakken van de eerdere campagnes, zone L, M en N gedoopt (fig. 9).

Bij de graafwerken werd gestart met zone L. Deze zone bevindt zich in het zuidoosten van het 
projectgebied en sluit in het noorden aan op zones A en H, en in het westen op zone G. Aangezien 
dit gedeelte van het terrein het laagst gelegen is, en de grond hier merkelijk natter is, leek het 
opportuun deze zone nog tijdens de droge zomermaanden aan te pakken. Het aanleggen van 
het vlak gebeurde vanuit de zuidoostelijke hoek van het terrein en in noordelijke richting tot 
aansluiting werd gevonden met het oud opgravingsvlak. Daarna werd de zone in westelijke 
richting uitgebreid, opnieuw tot de grens met de eerder opgegraven vlakken. Op die manier werd 
een O-W georiënteerd vlak van ca. 110 op 12m bekomen. De oude opgravingsvlakken tekenden 

Figuur 9: De verschillende opgravingszones geprojecteerd op een uittreksel van de topografische kaart (© www.gisoost.be)
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zich duidelijk af als rechthoekige verstoorde vlakjes van ongeveer 5 op 4,5m, waartussen 
telkens 0,40m onverstoorde moederbodem zichtbaar was. Vlak M bevindt zich ten westen en 
ten noorden van vlakken E en G en wordt in het westen begrensd door de Ledebeek. Deze 
zone werd vanuit het zuiden in noordelijke richting aangelegd. In het noorden en het oosten 
werd op recente verstoring gestoten die in verband kon gebracht worden met de vermelde 
ontzavelingswerken. Om de uitgestrektheid hiervan te bepalen werden in noordelijke richting 
vier en naar het oosten toe twee proefsleuven aangelegd. Eveneens werd naar de diepte van de 
verstoring gepeild door middel van lokale proefputten. Hierbij bleek dat het noordelijk deel van 
het terrein in N-Z richting over een lengte van 55m in het westen en minstens 80m in het oosten 
van vlak M te diepgaand verstoord was voor verder onderzoek. Het zuidwestelijk deel van vlak 
M meet ongeveer 48 op 11m, het noordelijk deel, met uitzondering van de proefsleuven, ca. 
55 bij 14m. In de maand september werd gestart met de aanleg van zone N. Deze zone betreft 
het perceel ten westen van de beek dat gevat ligt in de hoek gevormd door de Panhuisstraat en 
de Dendermondsesteenweg. Wegens een uitblijvende kapvergunning werd deze zone in twee 
fasen opengelegd. Eerst kwam de N-Z georiënteerde strook langs de Ledebeek aan bod. Na het 
rooien van de bomen kon de rest van het terrein afgegraven worden. In totaal meet deze zone 
ongeveer 62 bij 55 bij 57 bij 48,5m. Op deze manier werd in totaal 0,8ha opengelegd.

Het afgraven van het terrein gebeurde door een rupskraan van 20ton met een 2m brede 
tandenloze graafbak. Het aanleggen van het vlak tot het archeologisch niveau had 
plaats onder toezicht van de hoofdarcheoloog en een assistent, die meteen ook het vlak 
opschaafden. De aangetroffen sporen werden ingekrast en gefotografeerd. Tegelijkertijd 
werd door het tweede deel van het team een meetsysteem uitgezet en werden de sporen en 
sleufranden op een grondplan met schaal 1/50 ingetekend (fig. 10). Na het beëindigen van 
het afgraven werden de sleufranden, de punten van het meetsysteem en de vaste punten 
voor de hoogtemetingen ingemeten door een landmeter. Op basis van deze opmetingen 
kunnen de grondplannen van de verschillende zones samen met het grondplan van de 
eerdere campagnes in een algemeen gegeorefereerd plan gepast worden. Van alle sporen, 
de sleufranden en het vlak in het algemeen werden hoogtemetingen in TAW genomen. De 
sporen werden van een unieke identificatie voorzien waarvan het eerste deel bestaat uit 

Figuur 10:  Het intekenen van het grondplan op zone M, met rechtsonder zicht op de oude opgravingsvlakken van zones E en G
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de naam van de zone waarin ze zich bevinden (L, M of N) gevolgd door hun volgnummer 
binnen die zone (bijv. N0001, N0002, N0003, ...). Vervolgens werden de sporen gecoupeerd, 
en de verkregen doorsnedes gefotografeerd, opgetekend op schaal 1/20 en beschreven. De 
resterende helften van de sporen werden volledig onderzocht op vondstmateriaal. Op de 
overlappende delen met de oudere opgravingsvlakken werden de sporen die zich tussen 
de opgravingsvlakjes bevonden opgetekend en gecoupeerd. Complexe structuren en 
oversnijdende sporen werden op meerdere assen gecoupeerd, om een beter inzicht in hun 
opbouw en chronologie te verkrijgen, soms werd ook een tussentijds grondplan aangemaakt 
en geregistreerd. Alle waterputten werden van grondbemaling voorzien. Ze werden steeds 
tot op het niveau van de grondwatertafel handmatig gecoupeerd op minimum twee assen, 
waarna een nieuw grondplan werd aangemaakt (fig. 11). Alle waterputten, met uitzondering 
van enkele op zone N, werden tot hun diepste punt handmatig afgewerkt. Op zone N werden 
drie waterputten machinaal verdiept, en verder manueel afgewerkt.

Figuur 11: Het couperen van 
een waterput op twee assen

Figuur 12: Van een aantal 
contexten werden stalen 
genomen, in dit geval een 
pollenstaal van de inhoud
van een waterput
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Een deel van zones M en N bevatte een verticale stratigrafie, veroorzaakt door een Romeinse 
ophogingslaag. Hier werd verkozen de kleinere sporen zoals gewoonlijk af te werken. 
De waterputten werden gecoupeerd tot de diepte van 0,20 à 0,30m, waarop het tweede 
archeologisch niveau zich bevond. Vervolgens werd met behulp van de kraan op die diepte 
een tweede vlak aangelegd. Karrensporen werden opgeschaafd en uitgebreid gefotografeerd. 
Wegens de tijdsdruk werden deze slechts op enkele plaatsen ook in detail opgetekend, elders 
werden eerder de zones met karrensporen ingetekend. Restanten van een podzol werden 
aangeduid en opgetekend. Bij het werken in deze zones werd in het bijzonder gelet op de 
eventuele aanwezigheid van lithisch materiaal. Over het gehele terrein werd de opbouw van 
de bodem geregistreerd door middel van wandprofielen. Wegens de vroegere graafactiviteiten 
op het terrein leenden niet alle sleufwanden zich hiertoe. Wanneer nuttig geacht, werden 
bulk-, pollen- en houtskoolstalen genomen. Crematiegraven werden integraal in bulk 
genomen, zodat geen houtskool, verbrand bot of vondstmateriaal over het hoofd gezien kon 
worden. Bij waterputten en contexten die de grondwatertafel bereikten werden altijd bulk- 
en pollenstalen genomen (fig. 12). Het eventueel bewaarde hout van de waterputbekisting 
werd in haar totaliteit ingezameld, gewassen en geregistreerd. In het geval van de stenen 
waterput (zie infra) werd ervoor geopteerd een representatief staal van de bouwstenen in te 
zamelen. De vondsten werden per context verpakt en van het spoornummer voorzien. Enkele 
uitzonderlijke categorieën kregen een aparte behandeling. Zo werd een metalen recipiënt tot 
de noodconservatie bewaard in de grond waaruit het afkomstig was. Aangetroffen lederen 
schoeisel werd luchtdicht en in emmers met water verpakt.

Bij de wetenschappelijke verwerking van de resultaten werd in eerste instantie de nadruk 
gelegd op het finaliseren van een gefaseerd algemeen grondplan, waarin ook de resultaten van 
de eerdere campagnes verwerkt zijn. Daarnaast werden alle ingezamelde stalen en vondsten 
verwerkt. Het aardewerk werd gewassen, gedroogd, geteld en gedetermineerd. Wegens de 
hoeveelheid schervenmateriaal werd besloten een weloverwogen selectie te tekenen en te 
fotograferen. Alle bulkstalen werden gezeefd op maaswijdtes 2, 1, 0,5 en 0,25mm en droog 
verpakt. Van elke context, met uitzondering van de crematiegraven, werd minstens 1l van het 
ongezeefd bulkstaal in archief bewaard. Na overleg met de UGent en het Agentschap Onroerend 
Erfgoed werd besloten op de bulk- en pollenstalen van vier waterputten een waarderend 
onderzoek naar aanwezige pollen en macroresten uit te voeren. Op basis van de resultaten 
werden drie van de vier waterputten aan een uitgebreide analyse van de aanwezige pollen en 
macroresten onderworpen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door BIAX Consult. Het hout van de 
beschoeiing van tien waterputten werd dendrochronologisch onderzocht door Kristof Haneca 
(Onroerend Erfgoed). Slechts twee crematiegraven leverden botmateriaal op. Dit verbrand bot 
werd fysisch-antropologisch onderzocht door Liesbeth Smits (Universiteit van Amsterdam). Op 
het bot van een van deze graven werd bovendien een 14C-datering uitgevoerd in het KIK-IRPA. 
De eigendom van het gehele opgravingsarchief, inclusief de meest kwetsbare vondsten, werd 
overgedragen aan het pam Velzeke dat ook de conservatie van deze laatste op zich nam.
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Figuur 13: Grondplan met aanduiding van alle aangetroffen sporen (met uitzondering van het oosten van 
vlak H, waarvoor enkel de plannen van de metaaltijden beschikbaar waren)
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7. Resultaten algemeen
Hoewel het terrein in zones is opgedeeld wordt er toch de voorkeur aangegeven de resultaten 
chronologisch te behandelen. De opdeling in zones weerspiegelt enkel een recente keuze en 
geenszins de ruimtelijke indeling van het landschap als dusdanig. In dit onderdeel worden 
de resultaten van het huidig onderzoek nader belicht en in een ruimer archeologisch kader 
gesitueerd. De gegevens die bij de eerdere campagnes verkregen werden, zijn in de mate van 
het mogelijke meegenomen bij de verwerking en worden wanneer relevant voor de interpretatie 
eveneens in dit onderdeel behandeld.

De sporen die bij dit, en het vroeger, onderzoek werden aangetroffen zijn grotendeels 
grondsporen. In zones M en N werden ook funderingen van gebouwen uit baksteen en 
op betonnen pijlers aangetroffen. De grondsporen manifesteren zich als donkere of lichte 
verkleuringen in de moederbodem. Deze laatste bestaat op de hoger gelegen delen uit beigegeel 
tot lichtbeige zand, of een C-horizont. In de lager gelegen stukken van het terrein gaat het 
meestal ook om een C-horizont, maar lokaal is nog een roestbruine B-, en soms zelfs een zwarte 
A- en een lichtgrijze E-horizont bewaard. Op twee plaatsen in het projectgebied, met name 
het zuidelijk deel van zone M en het noordelijk deel van zone N, werden twee archeologische 
niveaus vastgesteld. In zone M bestond het bovenste pakket bestond uit lichtgrijs tot beige zand, 
en kan misschien als een ophogingsniveau uit de Romeinse periode geïnterpreteerd worden. 
Op zone N bedekte een volmiddeleeuws pakket met nederzettingsafval de oudere sporen.

Bij het huidig onderzoek werden sporen gaande van de metaaltijden, de Romeinse en de 
middeleeuwse tot de recente perioden gevonden. De sporen uit de metaaltijden vertonen een 
hoge graad van uitloging en homogenisatie. Hun opvulling bestaat grotendeels uit bruingrijs 
zand. De Romeinse sporen vallen in twee groepen uiteen. De oudste sporen zijn sterk uitgeloogd 
en witgrijs tot lichtgrijs van kleur, de jongere sporen eerder lichtgrijs tot grijs. De middeleeuwse 
sporen kleuren nog donkerder, van donkerbruin tot donkergrijs en zijn minder uitgeloogd en 
dus scherper afgelijnd. De sporen uit de postmiddeleeuwse en recente tijd kenmerken zich door 
een donkere sterk versmeten opvulling en een zeer scherpe aflijning. Daarnaast werden nog 
vuurstenen objecten gevonden, in totaal 46 exemplaren, die mogelijk uit de steentijden dateren.

De datering van de sporen werd in eerste instantie gebaseerd op de vondsten afkomstig uit 
hun opvulling. Wanneer dit echter geen zekerheid opleverde, werden ze in de tijd gesitueerd 
naar analogie met de datering van het structurele geheel waarvan ze deel uitmaken. Wanneer 
dit niet mogelijk was, werden de sporen gedateerd op basis van onderlinge oversnijdingen, 
stratigrafische gegevens en gelijkenissen met goed gedateerde sporen betreffende hun kleur, 
vorm, aflijning en textuur van hun opvulling. 

Op een aantal contexten, hoofdzakelijk waterputten, werd uitgebreid natuurwetenschappelijk 
onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan werden in dit rapport verwerkt, zodat een 
overzichtelijk beeld per periode wordt gegeven. Om dezelfde reden worden ook de aangetroffen 
vondsten per periode en per context behandeld. Wanneer mogelijk worden de resultaten 
vergeleken met de gekende data uit de omgeving. Hier en daar wordt in dit rapport een 
tussentijdse interpretatie gegeven. Dit zou de leesbaarheid van dit rapport ten goede moeten 
komen gezien de veelheid aan informatie uit het huidig en het vroeger onderzoek soms wat 
overweldigend kan zijn. Tot slot volgt nog een synthese.
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8. De steentijden
Zoals hoofdstuk 4 over de archeologische voorkennis al liet blijken, konden op het terrein te 
Destelbergen ook vondsten en/of sporen uit de steentijden, en in het bijzonder uit het meso- 
en het neolithicum, verwacht worden. Uit de bestaande verslagen bleek dat op sommige 
zones nog een podzol bewaard was (De Laet et al. 1986: 34-42). Op het moment van de 
huidige opgravingen waren hier en daar nog restanten van een A-, E- en B-horizont bewaard. 
Op zone L werd de bewaring van een ijzer-B-horizont vastgesteld. Het noordelijk deel van 
zone M bestond enkel uit een C-horizont. Op het zuidelijk deel was sprake van een vrij goede 
bewaring van de podzol op het oudste archeologisch niveau. Hier werden in de noordelijke 
sector grote vlekken van de A en E-horizonten vastgesteld, meer zuidelijk ging het enkel nog 
om de B-horizont. Zone N tenslotte bestond hoofdzakelijk uit beige moederbodem, maar had 
lokaal nog zones met een ijzer-B-horizont.

De zones waar fragmenten van A- en E-horizonten bewaard waren werden aandachtig 
opgeschaafd met het oog op lithisch materiaal. Hierbij werden verspreid over het terrein tien 
stenen voorwerpen gevonden: 3 schrabbers, 1 kling, 5 afslagen (waarvan 1 geretoucheerd), 
en 1 onbepaald fragment (fig. 14). Er waren geen aanwijzingen voor concentraties van silex 
objecten. In enkele sporen werden in totaal nog 36 fragmenten silex gehaald. Het betreft in 
hoofdzaak afslagen en fragmenten van afslagen: 23 waarvan 4 geretoucheerd. Daarnaast nog 
8 klingen, waaronder 2 microklingen en 3 klingen met retouches, 1 microliet – vermoedelijk 
een gebroken trapezium – 1 kernfragment en 3 onbepaalde fragmenten. Hoogstwaarschijnlijk 
is het grootste deel van dit materiaal als residueel te beschouwen. Enkele van de vuurstenen 
objecten, met name de (micro)klingen en het vermoede trapezium, horen thuis in het 
mesolithicum. De overige objecten kunnen niet aan een periode toegewezen worden, 
aangezien ze vrij algemeen voorkomen in de steentijden.

0 5cm

Figuur 14: Een selectie
van het aangetroffen lithisch 

materiaal (schaal 1/1) 
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Figuur 15: Grondplan met de sporen uit de metaaltijden donkergrijs ingekleurd. Jongere sporen zijn wit. 
De in 2011 onderzochte graven zijn rood omcirkeld.
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9. De metaaltijden
9.1. Inleiding
Bij de campagnes van vorige eeuw werd op het terrein langs de Dendermondsesteenweg 
een uitgebreid urnengrafveld aangetroffen (fig. 15). In totaal werden 105 crematiegraven 
onderzocht, en vermoedelijk werden tientallen exemplaren vernield bij de ontzandingswerken 
in de jaren 1920 (De Laet et al. 1986: 68). Aangezien de resultaten voor de metaaltijden 
uitgebreid gepubliceerd werden (De Laet et al. 1986), wordt hier slechts een summiere 
versie weergegeven. Onder andere op basis van de toen bekomen resultaten worden 
crematiegraven tot op heden opgedeeld in vijf types. Te Destelbergen werden 25 graven van 
het type A onderzocht. Dit zijn urnengraven waarbij het verbrand bot van de brandstapel 
verzameld werd en in een aardewerken recipiënt begraven werd. Soms werd het teveel aan 
botmateriaal rond de urne in het graf gedeponeerd (type A1). Subtype A2 wordt gekenmerkt 
door de aanwezigheid van een deksel of scherf bovenop de opening van de urne. Een 
laatste subtype (A3) is een graf waarbij naast de urne ook ander materiaal aanwezig is, zoals 
bijvoorbeeld keramiekscherven, metalen objecten of dierlijk bot. De andere graftypes (B tot 
en met E) worden analoog in subtypes onderverdeeld. Dertien graven werden herkend als 
zogenaamde brandafvalgraven (type B), en worden getypeerd door de aanwezigheid van 
bot én brandstapelresten in, en eventueel rond, de urne. Type C zijn de beenderpakgraven. 
Hierbij werd het botmateriaal niet in een urne, maar in een organische container verpakt. 
Van dit type werden op het Eenbeekeinde 45 graven onderzocht. Een vierde graftype (type 
D of type Destelbergen) werd voor het eerst te Destelbergen – Eenbeekeinde opgemerkt en 
bestaat uit een grafkuil waarin het botmateriaal in een blok op de bodem is gedeponeerd 
en afgedekt werd met restanten van de brandstapel. Tien graven werden reeds aan dit type 
toegekend. Twaalf graven konden niet met zekerheid aan één graftype worden verbonden 
(De Laet et al. 1986: 72-74). Meer recent is een vijfde graftype geïdentificeerd (type E) 
(Bourgeois et al. 1988). Het betreft het brandrestengraf, waarbij de grafkuil een mengsel 
van brandstapelresten en een deel van het gecremeerd bot bevat (De Mulder 1998: 3-4). 
Hoeveel graven met zekerheid tot dit type behoorden is niet af te leiden uit de publicaties.

Het grafveld van Destelbergen – Eenbeekeinde bestond niet alleen uit graven, maar wordt 
ook gekenmerkt door de aanwezigheid van drie types funeraire of rituele randstructuren 
(fig. 15). In het oosten van het terrein werden vijf ovale greppelstructuren of lange bedden 
geregistreerd. Centraal in het grafveld bevond zich één kringgreppel, en naar het westen toe 
zes rechthoekige omgrachtingen (De Laet et al. 1986: 74-78). Deze perifere structuren lijken 
elk een min of meer centraal aangelegd graf te omvatten. Onderzoek naar de graftypes en 
het geslacht en de leeftijd van de overledene in relatie met het type randstructuur leverde 
geen resultaten op (De Laet et al. 1986: 78). Een studie op dergelijke botresten uit Brabant 
wees echter wél uit dat de graven omgeven met een greppelstructuur toebehoorden aan 
individuen die een onverwachte of ongewone dood kenden. Het gaat onder meer om jonge 
kinderen, vrouwen die stierven in het kraambed en vrouwen met jonge kinderen (Glasbergen 
1954: 138). Een op deze gegevens gebaseerde verklaring voor de greppelstructuren stelt dat 
de structuren een grens trekken tussen de wereld van de doden en die van de levenden. Met 
het aanleggen van een grens worden de negatieve invloeden van dergelijke onverwachte 
overlijdens ruimtelijk én ritueel bezworen. Uit het botmateriaal afkomstig van Destelbergen 
kon echter niets van die aard afgeleid worden (De Laet et al. 1986: 82).

De datering van het grafveld gebeurde op basis van vondsten, stratigrafie, relatie met andere 
sporen en 14C-dateringen. Oorspronkelijk werd de beginfase van de begraafplaats gesitueerd 
in Hallstatt A2 (ca. 1100-900 v.Chr.) en zou het gebruik ervan ophouden in Hallstatt D (ca. 600-
450 v.Chr.)(De Laet et al. 1986: 82). Hieraan werd een ruimtelijke verschuiving gerelateerd. De 
kringgreppel met centraal graf zou het oudst zijn (Ha A2). De graven en perifere structuren in 
het oosten, m.n. de lange bedden, dateren eveneens uit de late bronstijd, maar dan Ha A2 en 
B. Jongst zijn de graven ten westen van de cirkelgreppel en de vierkante greppels, zij situeren 
in de vroege ijzertijd (Ha C en D)(De Laet et al. 1986: 87-90). Recent onderzoek heeft deze 
stelling ten dele omver geworpen. Het oudste deel van het grafveld dateert in de late bronstijd 
(Ha A2/B1) en situeert zich in de oostelijke sector (De Mulder 2011: 250). De necropool kent 
zijn grootste bloei echter in de vroege ijzertijd en was zeker in gebruik tot de 3de, mogelijk 
zelfs tot de 2de of het begin van de 1ste eeuw v.Chr. De kringgreppel dateert uit de vroege 
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ijzertijd (Ha C). Drie rechthoekige monumenten zijn te situeren in de vroege ijzertijd, twee 
andere dateren van de 5de tot de 3de eeuw v.Chr. Een aangroei van het grafveld in westelijke 
richting, en zonder scharnierfunctie van het cirkelvormig monument, lijkt aannemelijker (De 
Mulder 2008: 230-235; De Mulder et al. 2009: 583-586, 594; De Mulder 2011: 259).

Naast bovenvermelde funeraire en rituele sporen werden geen duidelijke bewoningssporen uit 
de metaaltijden aangetroffen (De Laet et al. 1986: 137-139). Na het uitgebreid onderzoek van de 
RUG/UGent blijft de vraag waar de bewoning horende bij dit grafveld zich situeert. Ook de vraag 
naar de zuidelijke en oostelijke grens van het grafveld staat nog open. De noordelijke begrenzing 
situeert zich waarschijnlijk ergens ter hoogte van de Dendermondsesteenweg en kan wegens de 
recente verstoringen niet bepaald worden. In het westen werd op de overgang van zone A naar E 
een vrij abrupte daling in de densiteit van urnengraven vastgesteld, waarmee wellicht deze grens 
van de necropool bereikt werd. Enkele vaststellingen die tijdens het eerdere veldwerk gedaan 
werden wachten nog op een verklaring. Het betreft aanwijzingen van mogelijke grafgebruiken: 
eventuele voedsel- en plengoffers tijdens en na de crematie, en mogelijke bijgiften onder de vorm 
van een pars pro toto (De Laet et al. 1986: 79-80). Ook betreffende de randstructuren zijn nog een 
aantal zaken onopgehelderd. Zo heeft één rechthoekige grachtstructuur een aanleg met ingang, 
en een andere een ingang die na de uitgraving gerealiseerd werd door de intentionele demping 
van een gedeelte van de gracht. De opvullingsgeschiedenis van de rechthoekige structuren 
wijst erop dat deze moedwillig werden gedempt en dat nabijgelegen graven bij deze activiteit 
sneuvelden. Een laatste vaststelling die om een verklaring vraagt is de depositie van houtskool en 
aardewerk in de perifere structuren (De Laet et al. 1986: 81-82).

9.2. De sporen algemeen
Zoals uit bovenstaande mag blijken waren de verwachtingen betreffende de metaaltijden 
hoog gespannen. Bij het huidig onderzoek werden echter slechts vier sporen uit deze periode 
aangetroffen. Allen kaderen ze in de funeraire en rituele sfeer: twee grachten behorend aan eerder 
gekende rechthoekige randstructuren, en twee mogelijke crematiegraven (fig. 15). Daarnaast 
werd ook de vroeger onderzochte kringgreppel opnieuw blootgelegd. Deze sporen situeren zich 
allen in het zuidoostelijk gedeelte van het projectgebied, met andere woorden op zone L.

9.3. De funerair-rituele grachtstructuren
Bij het recent onderzoek werden twee grachten (L0280 en L0486) aangesneden die elk deel uitmaken 
van een rechthoekige funerair-rituele structuur. Deze structuren waren reeds grotendeels gekend 
en onderzocht, en kunnen nu vervolledigd worden. De reeds vroeger onderzochte kringgreppel 
(L0527/LXV) werd blootgelegd en gecoupeerd op de twee plaatsen waar het spoor nog intact was.

Spoor L0280/X
Een eerste funerair-rituele grachtstructuur (L0280) bevindt zich centraal op de noordelijke grens 
van zone L op een hoogte met TAW-waarden tussen 5,70 en 5,85m (fig. 15-17). Het spoor heeft 
over een lengte van 18,4m een ONO-WZW oriëntatie. Aan beide uiteinden maakt het een hoek 
van ca. 90° in noordnoordwestelijke richting om verder te lopen in opgravingsvlak A. Spoor 
L0280 vormt de zuidelijke zijde van een vierhoekig funerair-ritueel enclos eerder gekend onder 
spoornummer X. Dit quasi rechthoekig monument is nu in zijn totaliteit gekend en heeft langs 
de buitenzijde afmetingen van ongeveer 18,80m (noordzijde) op 16,75m (oostzijde) op 18,40m 
(zuidzijde) op 15m (westzijde). De aangesneden zijde heeft een breedte van ongeveer 1 tot 1,2m. 
De eerder vastgestelde breedte van spoor X schommelde van ca. 1,1 tot 1,5m (De Laet et al. 1986: 
110). Op spoor L0280 werden verschillende coupes gemaakt. De verkregen doorsnede had telkens 
min of meer dezelfde diepte, opbouw en vorm. De vastgestelde dieptes van de gracht variëren 
van 0,54 tot 0,70m onder het archeologisch niveau. Het spoor bestaat uit een aantal pakketten 
die toelaten minstens twee fasen in de opvullingsgeschiedenis te onderscheiden. De oudste fase 
is terug te vinden in de onderste lagen. De vorm hiervan wijst erop dat de gracht oorspronkelijk 
een vrij spitse uitgraving moet gehad hebben. Helemaal onderaan het spoor werd steeds een 
fijn donker bruingrijs bandje vastgesteld. Wellicht werd dit gevormd wanneer de gracht nog 
openlag. Daarboven zit een sterk uitgeloogde lichtgrijze tot lichtbeige opvulling waarin nauwelijks 
verschillende pakketten te onderscheiden zijn. Hoewel het door de sterke uitloging moeilijk te 
zeggen is, is het mogelijk dat dit gebrek aan gelaagdheid wijst op een eenmalige intentionele 
demping. De tweede fase van de opvulling bestaat uit een komvormig pakket, over het algemeen 
opgebouwd uit een lichtgrijze bovenste laag en een grijsbruine laag eronder. Waarschijnlijk is deze 
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Figuur 17: Zicht op de zuidelijke zijde van spoor L0280/X zoals die bij het onderzoek van 2011 werd aangesneden
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laatste opvullingsfase eerder natuurlijk van aard en kan ze vergeleken worden met de inzakvorming 
bij waterputten: de (deels) gedempte gracht liet een lokale depressie na in het landschap, die 
langzamerhand opgevuld raakte. Centraal in deze grachtstructuur bevond zich graf 57 (type D1).

De vondsten die in de opvulling van gracht L0280 werden gedaan zijn zeer gering in aantal: in 
totaal werden 14 aardewerkscherven, 4 stukjes silex en 1 dakpanfragment gevonden. Het grootste 
deel van de keramiek bestaat uit handgevormde waar in prehistorische techniek: 10 wanden en 
1 randscherf. Daarnaast werden nog 1 wandje in Lowlandsware (De Clercq & Degryse 2008: 448-
458) en 2 wanden in kruikwaar gerecupereerd. De aanwezigheid van Romeins aardewerk in een 
dergelijke gracht is niet problematisch, en is wellicht te verklaren door bioturbatie of mogelijk zelfs 
de vorming van de inzak in een landschap dat een drukke Romeinse bewoning kende. Het lithisch 
materiaal beslaat 1 microkling, 1 fragment van een afslag, 1 volledige kleine afslag, en 1 fragment 
van een trapezium. Deze vuursteentjes lijken mesolithisch van datering en zijn dus residueel van 
aard (determinatie L. Messiaen). Het spoor kan op basis van deze vondsten niet nauwkeuriger 
gedateerd worden dan in de metaaltijden. Bij de vorige campagnes werden eveneens vondsten 
gedaan in de vulling van de gracht. Het betreft een totaal van 40 scherven waaronder in grove 
keramiek 1 randscherf van een kom met afgeronde buik, 1 rand met vingertopindrukken bovenop 
de lip en twee vlakke bodemscherven. In fijne waar zijn 1 rand van een kom met S-vormig profiel 
en uitstaande rand en 1 fragment van een kom. Naast aardewerk werden ook nog 2 stukken 
kwartsietische zandsteen uit de gracht gehaald. Het spoor werd op basis van de kom met S-vormig 
profiel in de vroege ijzertijd geplaatst (Ha C/D, ca. 750-450 v.Chr.) (De Laet et al. 1986: 110). Het 
centraal gelegen graf (57) bevatte geen dateerbare scherven. Uit dit graf werd 350g gecremeerd 
bot verzameld dat zou toebehoren aan een volwassen man (De Laet et al. 1986: 101). Op dit 
bot werd recent een 14C-datering uitgevoerd. Het resultaat (KIA-30042: 2215 ±30 BP) geeft een 
gecalibreerde (95,4%) situering in de late ijzertijd, tussen 380 en 220 v.Chr. (De Mulder et al. 2009: 
585), een datering overigens die, met de huidige kennis van het ijzertijdaardewerk, niet in conflict 
is met het aangetroffen S-vormig profiel.

Spoor L0486/XXXIII
Een tweede grachtfragment (L0486) behorend tot een gelijkaardige structuur werd aangesneden 
in het uiterste westen van zone L (fig. 15). Dit spoor liep vanaf de westelijke sleufrand (ter hoogte 
van vlak G) ongeveer 7,5m in oostelijke richting om dan een rechte hoek te maken en na 6,5m in 
noordelijke richting onder de sleufrand ter hoogte van vlak A te verdwijnen (fig. 18 & 19). De TAW-
waarden van de zone waarin spoor L0486 zich bevindt schommelen van 5,60m in het zuiden tot 
5,80m in het noorden van het opgravingsvlak. Dit grachtfragment vervolledigt het funerair-ritueel 
enclos met spoornummer XXXIII dat eerder onderzocht werd in vlakken A, E en G. De rechthoekige 
structuur meet nu aan de buitenzijde 16m (noordzijde) bij 16m (oostkant) bij 15,90m (zuidzijde) bij 
16,70m (westzijde). Centraal erbinnen bevindt zich crematiegraf 71 (type B2) (De Laet et al. 1986: 
103). De breedte van het aangesneden fragment varieert van ca. 1,25 tot 1,40m en is daarmee 
ietwat smaller dan eerder geregistreerd werd: 1m tot 1,60m breedte (De Laet et al. 1986: 112). 
Het grachtfragment heeft in doorsnede een bewaarde diepte van 0,20m in het westen, 0,36m in 
de hoek, en 0,32m onder het archeologisch niveau in het noorden. De vulling van het spoor is 
sterk uitgeloogd en gehomogeniseerd. In tegenstelling tot spoor L0280/X kende deze gracht geen 
spitse uitgraving, maar is sprake van een komvormig profiel met vlakke bodem. De opvulling van 
gracht L0486 bestaat onderaan uit een bruingrijze laag waarboven een bruinbeige pakket zit met 
daarbovenop tenslotte een homogeen bruingrijze laag. Bij de campagnes van vorige eeuw werd 
het vervolg van dit enclos onderzocht. De toen bewaarde diepte varieerde van 0,50 tot 0,65m 
onder het opgravingsniveau. Het profiel was ook daar komvormig en werd gekenmerkt door een 
humeus pakket op de bodem van het spoor (De Laet et al. 1986: 112). Waarschijnlijk heeft de 
eerder ondiepe bewaring van het recent opgegraven deel van dit spoor te maken met de erosie 
en het (diep) ploegen van de voorbije decennia.

Bij het huidig onderzoek werden in de vulling van spoor L0486 12 handgemaakte wandscherven 
in prehistorische techniek gevonden, 3 wandjes in kruikwaar, en 1 fragment kwartsietische 
zandsteen. De vondsten eerder door de RUG gedaan waren talrijker: 60 aardewerkscherven 
konden in de metaaltijden gesitueerd worden. Het betreft onder andere 1 rand van een geknikte 
schaal, 1 wand van een grote pot versierd met kruisende incisies, 1 vlakke bodemscherf en 
1 greepelement voorzien van een verticale doorboring. 2 stukken kwartsietische zandsteen, 
waarvan 1 afgerond en gepolijst, vervolledigen het beeld. Het enclos werd gedateerd op basis 
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Figuur 18: Detailplattegrond 
met doorsnedes van spoor 

L0486/XXXIII en centraal
graf 71 (schaal 1/200)

Figuur 19: Veldopname van de zuidoostelijke hoek van funerair-rituele structuur L0486/XXXIII die in 2011 werd onderzocht
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van het centraal gelegen graf (71) (De Laet et al. 1986: 112). Dit graf bevatte een gegladde urne 
met afgeronde buik en opstaande rand en een randfragment van een grote schaal dat als deksel 
op de urne was geplaatst. In dit graf werd dierlijk en menselijk botmateriaal gevonden. Het 
dierenbot mag misschien als voedseloffer geïnterpreteerd worden. De gecremeerde botresten 
(1066g) behoren aan een volwassen vrouw. Het spoor werd op basis van de vondsten in Ha C 
gedateerd (ca. 750-600 v.Chr.)(De Laet et al. 1986: 103). Het gecremeerd bot van graf 71 werd 
recent onderworpen aan een 14C-datering. Dit leverde een datering op in de 5de-3de eeuw v.Chr. 
(KIA-34887: 2320±30 BP) (De Mulder et al. 2009: 586).

Spoor L0527/LXV
In de noordoostelijke hoek van zone L werd een vrij grote overlapping gemaakt met de vlakken 
van de eerdere campagnes. In deze hoek werd de kringgreppel (LXV) blootgelegd die in vlak H 
werd onderzocht (fig. 15, 20 & 21). Aangezien het spoor zelf nog op twee plaatsen intact was, 
werd besloten daar twee aanvullende doorsneden van de greppel te maken. Het circulair spoor 
had een interne diameter van ca. 10m en was ongeveer 1m breed en nog voor 0,50 tot 0,60m 
diep bewaard. Centraal binnen de cirkel bevond zich graf 91 (type C1) dat omgeven werd door 
een rechthoekig dodenhuisje opgebouwd uit vier houten palen (De Laet et al. 1986: 74, 107). 
Dit structuurtje mat 1,22 bij 0,82m. De paalsporen die er deel van uitmaakten waren rond van 
vorm en 0,11 tot 0,20m diep bewaard. Binnen de circulaire greppel werden nog twee secundair 
aangelegde en minder diep ingegraven crematiegraven aangetroffen (graven 92 en 93, beide 
type C). De doorsnede van de kringgreppel toonde een eerder komvormig profiel bestaande 
uit twee duidelijk verschillende pakketten. De onderste laag van de opvulling bestond uit 
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Figuur 20: Detailplattegrond van spoor L0527/LXV en graf 91. De nieuw gemaakte coupes staan binnen het monument (schaal 1/100)
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beige-wit tot grijs zand en was waarschijnlijk gevormd door natuurlijke erosie van het centraal 
heuvellichaam. Het pakket daarboven was eerder bruin van kleur en meer humeus van textuur 
(De Laet et al. 1986: 107-109, fig. 25). De coupes die bij dit recent onderzoek werden gemaakt 
bevestigen deze bevindingen. De assymmetrische gelaagdheid van de opvulling van de gracht 
wijst op een erosie vanuit het centrum van de cirkel. Deze recent gemaakte coupes tonen 
echter slechts bewaarde dieptes van 14cm (in het westen) en 25cm (in het oosten), de gracht is 
bijgevolg ook een stuk minder breed. Dit gegeven deed vermoeden dat het huidig archeologisch 
niveau een stuk dieper ligt dan dertig jaar geleden (zie infra). 

In de vulling van de gracht werden bij het huidig onderzoek geen vondsten gedaan. Tijdens 
de eerdere campagne werden slechts enkele scherven gevonden, waaronder een gegladde 
wandscherf versierd met nagelindrukken die mogelijk in Ha C/D gedateerd mag worden (De Laet 
et al. 1986: 109). Centraal gelegen graf 91 bevatte 794g verbrand bot van een man jonger dan 
twintig jaar. Andere vondsten werden hierin niet gedaan. Secundaire graven 92 en 93 leverden 
respectievelijk kleine botfragmenten van voedsel en 1147g gecremeerd bot van een man tussen 
25 en 30 jaar oud op (De Laet et al. 1986: 105-106). Op het verbrand botmateriaal van graven 91 
en 93 werd onlangs een 14C-datering uitgevoerd (respectievelijk KIA-34179: 2400±30 BP, en KIA-
36922: 2530±30 BP ). Dit dateert de crematies in de vroege, en mogelijk zelfs in de late, ijzertijd, 
respectievelijk tussen het midden van de 8ste en het begin van de 4de eeuw v.Chr. en de 8ste tot 
de 6de eeuw v.Chr. (De Mulder et al. 2009: 585-586; De Mulder 2011: 169). 

9.4. De graven
Het huidig onderzoek te Destelbergen leverde slechts twee graven (L0002 en L0135) op die met 
enige voorzichtigheid in de metaaltijden gesitueerd worden (fig. 15). De bewaringsgraad van 
deze sporen is zeer slecht, wat misschien het beperkt aantal aangetroffen graven verklaart. Een 
vergelijking van de hoogtemetingen en de dieptes van de sporen die onderzocht werden tijdens 
de vorige en de huidige campagnes wijst erop dat het huidig opgravingsvlak ongeveer 0,35 à 
0,40m lager ligt dan dertig jaar geleden. De eerder geregistreerde crematiegraven hadden toen 

Figuur 21: Zicht op de kringgreppel die reeds in de jaren 1980 onderzocht was
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een gemiddelde diepte van 0,16m, met een maximum van 0,44m. Het is bijgevolg niet onmogelijk 
dat er ooit meer dergelijke sporen op zones L, M en N lagen, maar dat ze gedurende de voorbije 
dertig jaar zijn weggeploegd. De meeste van deze sporen werden verwacht op zone L, die zich net 
ten zuiden van de westelijke helft van het urnengrafveld ophoudt. Deze zone is echter gering in 
afmetingen en werd voor bijna de helft ingenomen door een postmiddeleeuwse gracht (L0001/
LXIX). De ruimte waarop archeologische sporen konden aangetroffen worden was dus beperkt.

Graf L0002
Een eerste mogelijk graf werd aangetroffen in de oostelijke sleufrand van zone L  (fig. 15) en 
manifesteerde zich als twee net onder de ploeglaag uitgesmeerde pakketten. De onderste laag 
bestond uit oranjebruine verbrande grond. Het pakket erboven was een mengsel van grijsbruine 
(ploeg)aarde en houtskool. De sleufrand werd lokaal uitgebreid om het spoor ook in het vlak te 
kunnen registreren. Hierna bleek dat het spoor zo goed als volledig door de recente ploegactiviteiten 
vernield was. De beide pakketten werden zo volledig mogelijk in bulk (7l) genomen. Botmateriaal 
of andere vondsten werden in de (verplaatste) vulling van dit spoor niet aangetroffen. Het is op 
deze manier onmogelijk meer te besluiten omtrent het type of de datering van het mogelijke graf.

Graf L0135
Ongeveer op 26m ten westen van voorgaande structuur werd een tweede crematiegraf 
aangesneden (fig. 15). Dit spoor wordt in het zuiden oversneden door postmiddeleeuwse gracht 
L0001/LXIX, en in het westen geraakt door een recente verstoring. Het graf manifesteerde zich 
in het vlak als een ovaal spoor met een lengte van minimum 0,55m en een breedte van 0,45m 
(fig. 22 & 24). In doorsnede bleek de context nog maximaal 0,10m onder het opgravingsniveau 
(5,54m TAW) bewaard. Het spoor had een vrij vlakke bodem en bestond uit een mengsel van 
houtskool en grijsbruin zand doorspekt met enkele oranjebruine vlekken verbrande grond (fig. 
23 & 24). In de doorsnede was duidelijk te zien hoe een deel van de vulling van het graf in de 
opvulling van de postmiddeleeuwse gracht is gezakt of gespoeld.

In het graf werd slechts één fragment handgevormd aardewerk gevonden. Op de oversnijding 
met de gracht bevond zich een oxiderend gebakken en gedraaid keramiekfragment voorzien 
van loodglazuur, dat wellicht uit de grachtvulling afkomstig is. De inhoud van het graf werd 
volledig in bulkstaal (11l) genomen. Bij het zeven werd geen verbrand bot aangetroffen, maar 
slechts houtskoolfragmenten, vermoedelijk afkomstig van de brandstapel. De afwezigheid van 
verbrand bot kan betekenen dat dit spoor niet als graf geïnterpreteerd mag worden. Toch zijn 
de vorm, de vulling en de locatie van het spoor redenen om aan te nemen dat het wel een 
crematiegraf uit de metaaltijden betreft. Het is daarenboven mogelijk dat de botresten, al dan 
niet in een container, door de postmiddeleeuwse verstoring verplaatst zijn. Opnieuw is het op 
dit moment onmogelijk iets te stellen betreffende het type en de datering van dit graf.

9.5. De omgeving in de metaaltijden
Uit pollenanalyses van stalen genomen tijdens de vroegere campagnes blijkt dat het bos, 
bestaande uit eikenwoud en elzenbroek, ten tijde van de late bronstijd een achteruitgang kende, 
en dat meer grond werd ingenomen door weides en akker voor graanteelt. Deze evolutie zette 

Figuur 22: Bovenaanzicht van spoor L0135 Figuur 23: Doorsnede op spoor L0135
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zich verder door in de ijzertijd en toont aan dat de mens aan landbouw en veeteelt deed. Aan 
het einde van de late ijzertijd echter is duidelijk te zien dat het bos terug oprukt. Het zou zo 
blijven tot de Gallo-Romein zich te Destelbergen vestigde en het bos intensief bekapte en de 
terreinen nivelleerde (De Laet et al. 1985: 23-24). Zoals reeds eerder vermeld was de oude 
Schelde-arm, de Slote, in de metaaltijden al gedeeltelijk gedicht en liep de Schelde zuidelijker, in 
haar huidig traject. De palynologische gegevens suggereren landbouw en veeteelt, en bijgevolg 
bewoning, in de nabijheid van het urnenveld. 

9.6. Synthese en besluit
Vijf sporen uit de metaaltijden werden bij het huidig onderzoek aangetroffen. Twee fragmenten 
van grachten in zone L maken deel uit van twee eerder aangesneden vierhoekige funerair-rituele 
structuren. De crematiegraven in relatie tot deze sporen werden onlangs met 14C gedateerd 
en worden nu in de ijzertijd gesitueerd. De eertijds onderzochte kringgreppel werd opnieuw 
blootgelegd en gecoupeerd, de resultaten bevestigden de eerder bekomen inzichten. Twee 
sporen worden als crematiegraven geïnterpreteerd. Beide bevinden zich in de oostelijke helft 
van zone L, zijn slecht bewaard, en leverden geen vondsten of botmateriaal op. 

Ook tijdens deze opgravingscampagne werden enkel funeraire sporen uit de metaaltijden 
gevonden. Bewoningssporen zijn, hoewel oude palynologische gegevens op nabije veeteelt en 
landbouw duiden, volledig afwezig. Dit lijkt erop te wijzen dat een strikte ruimtelijke scheiding 
werd gemaakt tussen de wereld van de levenden en die van de doden. De funeraire sporen 
uit de metaaltijden worden wel oversneden door bewoningssporen uit de Romeinse en 
middeleeuwse perioden. Hiervoor zijn verschillende redenen mogelijk. De Gallo-Romein kan 
moedwillig deze ruimtelijke grens overtreden hebben waarmee nieuwe tradities en gebruiken 
bekrachtigd werden. Anderzijds is het ook mogelijk dat deze monumenten en graven ten 
tijde van de Gallo-Romeinse bewoning niet meer zichtbaar waren in het landschap. In ieder 
geval is het nog niet duidelijk waar de metaaltijders die van dit grafveld gebruik maakten hun 
nederzettingen bouwden.

De eerder voorgestelde westelijke begrenzing van het grafveld lijkt met dit onderzoek bevestigd 
en bevindt zich ongeveer op de centrale N-Z as van zones E en G. Het is problematisch 
uitspraken te doen over de zuidelijke grens van het grafveld. In zone L werden slechts twee 
crematiegraven aangesneden. Zoals hierboven vermeld heeft dit niet noodzakelijk te maken 
met een afname in densiteit van de graven, maar kan de diepgaande en uitgebreide verstoring 
van de bodem hier voor iets tussen zitten. Het grondplan in beschouwing genomen is het wel 
zo dat de concentratie aan crematiegraven al afnam in het zuiden van de eerder opgegraven 
zones. Waarschijnlijk kan de zuidelijke grens wel degelijk op de overgang van de zandrug naar de 
zuidelijker gelegen depressie van de oude Schelde-arm gesitueerd worden. Zone L bevindt zich 
op deze overgang. Beide hier aangetroffen crematiegraven liggen in de oostelijke helft van deze 
zone. Of dit betekent dat er in het zuidoosten van het grafveld nog graven aanwezig waren kan 
niet met zekerheid gesteld worden. De kwestie van de noordelijke en oostelijke grenzen van het 
grafveld zal wellicht nooit opgelost worden, gezien de hier aanwezige recente verstoringen en/
of bebouwingen. Tenslotte kan hier enkel nog aan toegevoegd worden dat het urnengrafveld 
van Destelbergen minimaal 224m (O-W) op 48m (N-Z) groot moet geweest zijn.
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NFiguur 24: Plattegrond en 
doorsnede van spoor L0135 

(schaal 1/20)
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Figuur 25: Grondplan met de sporen uit de Romeinse periode donkergrijs ingekleurd. Oudere sporen zijn 
beige gekleurd, jongere sporen zijn wit.
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10. De Romeinse periode
10.1. Inleiding
De eerdere onderzoekscampagnes brachten een grote hoeveelheid sporen uit de Romeinse 
tijd aan het licht. Het betreft zowel sporen van bewoning als sporen van funeraire aard. Deze 
periode werd toen op alle opgravingsvlakken vastgesteld, zij het soms met een verschuiving 
in de functie van het landgebruik. Eerst wordt een summier overzicht van de toenmalige 
bevindingen geschetst.

De resultaten van vier decennia van onderzoek
Fase 1a (54-69 n.Chr.) wordt vertegenwoordigd door slechts één spoor: een (offer)kuil in vlak 
A (De Laet et al. 1976: 62). In de daaropvolgende fase 1b (69-175 n.Chr.) verraden de sporen 
een planmatige aanleg waarbij het terrein genivelleerd werd en ten noorden en ten zuiden van 
de nederzetting een palissade werd opgetrokken. Een bijhorend grafveld werd eerst op zone C 
aangelegd (de vondst van één Romeins urnengraf), maar zou daarna vermoedelijk ten noorden 
van de bewoning worden ingericht. Op de zuidelijke zandrug werden dan artisanele activiteiten 
uitgevoerd. Deze nederzetting werd waarschijnlijk opgegeven ten tijde van de invallen van de 
Chauci. Sporen van vernieling waren echter niet zichtbaar (De Laet et al. 1985: 10-11).

In de tweede Romeinse fase, vanaf het laatste kwart van de 2de tot en met de 3de eeuw n.Chr. 
(fase 2a), wordt de nederzetting in westelijke richting verschoven. Op zone A bevinden zich in 
het westen voornamelijk kuilen en waterputten die met siderurgie in verband gebracht worden 
op basis van de vondsten van ijzerslakken, fragmenten van laag- of potovens en een stukje van 
de tuit van een blaasbalg (De Laet et al. 1976: 60; Van Doorselaer & Thoen 1967a: 146-147). 
Hierbij moet opgemerkt worden dat deze laag- of potovens op dit moment eerder als grote 
zoutcontainers geïdentificeerd worden. Opnieuw wordt een palissade gebouwd in het noorden 
en het zuiden, quasi op dezelfde plaats als de voorgaande (De Laet et al. 1985: 11-12). Een 
uitgebreid 3de-eeuws grafveld situeert zich op zones B, C, D en K, en omvat naast vermoedelijk 
honderden brandrestengraven ook een bustumgraf en vier ustrinae. Binnen de nederzetting 
zelf werden ook enkele graven uit die periode teruggevonden (Thoen et al. 1999: 41-42). Een 
O-W lopende zandweg doorkruiste het grafveld langs de Schelde. Mogelijk stond in de buurt 
van de Schelde ook een stenen gebouw en een aanlegplaats (De Vos 2004: 20-21). Opnieuw 
zijn sporen van vernieling aan het einde van deze fase afwezig. Toch wordt gesteld dat de 
nederzetting opgegeven werd in de tweede helft van de 3de eeuw (De Laet et al. 1985: 11-12). 
Uit de laatste Romeinse fase (2b) stamde één kuil en mogelijk een aantal palissades in vlak A. 
De kuil werd gedateerd in de 4de eeuw n.Chr (De Laet et al. 1976: 65). Verdere aanwijzingen 
voor laat-Romeinse activiteiten te Destelbergen – Eenbeekeinde werden gevonden onder de 
vorm van verschillende aardewerkfragmenten van 4de-eeuwse potten in Eifelwaar. Professor 
De Laet vermoedde dat een laat-Romeins castellum de plaats van de nederzetting, of vicus, 
innam wat deze vondsten kan verklaren (De Laet et al. 1976: 65). Dit zou de afwezigheid van 
vernielingssporen tussen periode 2a en 2b misschien verklaren, en kan dan betekenen dat de 
occupatie gewoon doorliep, zij het in een andere gedaante.

Pollenanalyses en macroscopisch onderzoek op stalen van onder andere enkele waterputten 
toonden aan dat het aanwezige bos gekapt werd voorafgaand aan de aanleg van de Romeinse 
nederzetting: de hoeveelheid pollen afkomstig van bomen daalt drastisch, en die van kruidachtigen 
nemen toe. Dit wijst op een grote invloed van de mens. Het terrein is in de Romeinse periode 
begroeid met stikstofminnende vegetatie wat samengaat met bewoonde en bewerkte gronden. 
Er werden aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van graanteelt, weides iets verderop 
gelegen en voor de aanwezigheid van verschillende fruitsoorten zoals bramen, frambozen, kersen, 
pruimen, noten en perziken (De Laet et al. 1986: 44-46). Onderzoek van het aangetroffen dierlijk 
bot daterend uit de Romeinse periode toont aan dat het enkel om gedomesticeerde diersoorten 
gaat, everzwijn bijvoorbeeld kwam nauwelijks voor. Fase 1 van de bewoning leverde vooral klein 
en groot vee op, naast varken, hond en paard. In fase 2 komt vooral het groot vee naar voor, 
en ook varken en paard. De botresten zijn, met uitzondering van paard en hond, afkomstig van 
consumptie of hergebruik daarna (bijvoorbeeld om een loopvlak te verstevigen). Een opvallend 
verschijnsel is dat het klein vee enkel gedurende de Flavische periode werd teruggevonden en niet 
meer in de tweede bewoningsfase (De Laet et al. 1986: 47). 
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Een nieuwe kijk op een oude opgraving
De resultaten van de huidige opgravingscampagne schijnen een nieuw licht op de eerdere 
hypotheses. Toch moet opnieuw met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Er moet 
opgemerkt worden dat het beeld op de Romeinse periode mogelijk vertekend is. Zo wordt 
het overzicht van de ruimtelijke spreiding van het landgebruik beperkt door de aanwezigheid 
van de uitgebreide verstoringen van de ontzandingsactiviteiten op het noordwesten van het 
onderzoeksgebied. De aanwezigheid van een brede postmiddeleeuwse gracht langs de zuidwand 
van zone L hypothekeert de resultaten daar. Andere recente verstoringen, zoals de sporen van 
landbouwactiviteiten en de funderingen van (sub)recente gebouwen, bemoeilijken het inzicht 
(fig. 25). Een ander gegeven waar rekening mee gehouden dient te worden is de opmerkelijk hoge 
graad van uitloging van de Romeinse sporen, en de hiermee gepaard gaande homogenisatie van 
de spoorvulling. Zo waren sommige sporen, zoals de noordelijke erfgracht (zie infra), nauwelijks 
van de beige moederbodem te onderscheiden. Het is dus niet onmogelijk dat sommige sporen 
aan het oog van de archeologen ontsnapten. Daarnaast is ook de onvolledigheid van het oude 
grondplan een factor waarmee rekening moet gehouden worden. Voor vlakken H en F werden 
enkel de sporen uit de metaaltijden verwerkt en op een samengevoegd plan geplaatst. De 
andere periodes waren echter wel aanwezig op het terrein. Het definitief vervolledigen van het 
grondplan zou een uitgebreide studie van de vele grondplannetjes, de coupetekeningen en het 
ingezameld materiaal vereisen. Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek was dit niet mogelijk, 
hoewel het tot nieuwe inzichten zou kunnen leiden.

Wat de verspreiding van de Romeinse sporen betreft, werden zij in hoge densiteit aangesneden 
in de westelijke helft van zone L en zo goed als overal in zone M. Het onderzoek op zone N 
leverde opvallend minder Romeinse sporen en vondsten op (fig. 25). Met uitzondering van twee 
brandrestengraven, zijn alle bij dit onderzoek aangesneden sporen nederzettingssporen. Het 
gaat meer bepaald om grachten, greppels, paalsporen, waterputten, kuilen en een wegtracé. 
De datering ervan is gebaseerd op het erin aangetroffen aardewerk, en oversnijdingen van de 
sporen onderling. Wanneer deze niet voor handen waren werden sporen, wanneer mogelijk, 
gedateerd op basis van hun samenhang met gedateerde sporen of hun formele gelijkenis ermee 
naar kleur, vorm en aflijning van de opvulling. In dit onderdeel worden de geïdentificeerde 
structuren per type besproken. Voor wat zone M betreft wordt ook wat aandacht besteed aan 
de verticale stratigrafie aanwezig op het terrein. Het betreft de restanten van de nivellering 
die in de Romeinse periode werd uitgevoerd, en het niveau dat zich eronder bevindt en 
waar ook sporen op werden aangetroffen. Op de bekisting van drie Romeinse waterputten 
werd dendrochronologisch onderzoek en houtsoortidentificatie uitgevoerd. Op één van de 
brandrestengraven werd een 14C-datering op een stukje verbrand bot uitgevoerd. Dit leverde 
echter geen correct resultaat op. In de conclusie worden deze elementen, waar mogelijk, samen 
gebracht tot een interpretatie op het niveau van de site. 

10.2. Een Romeins ophogingspakket?
Op de zuidelijke sector van zone M werden twee archeologische niveaus vastgesteld, zoals dat ook 
vermeld werd in de rapporten van de RUG (fig. 26 & 27). Dit fenomeen manifesteerde zich nergens 
anders op het terrein. Het gaat volgens de oudere verslagen om een ophogingspakket aangelegd 
in de Romeinse periode en met de bedoeling de grond waar de nederzetting werd aangelegd 
enigszins te nivelleren. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het drastisch hoogteverschil van de 
oorspronkelijke bodem tussen zone N en het noorden van zone M enerzijds, en het zuiden van 
zone M anderzijds. Zone L die eveneens lager gelegen was, situeert zich grotendeels buiten het 
toenmalig bebouwd areaal, en had daarom wellicht geen nood aan nivellering.

De vermoede ophogingslaag bevindt zich niet over de totaliteit van het zuidelijke deel van 
zone M, maar houdt zich voornamelijk op in de noordelijke helft daarvan. In feite lijkt het 
zelfs zo dat de opgehoogde zone in het zuiden wordt afgebakend door twee parallelle O-W 
lopende greppels (M0060/M0072 en M0082/M0101/M0105, zie infra). Ten zuiden van deze 
greppels werden weinig bewoningssporen aangetroffen, terwijl de densiteit ten noorden ervan 
aanzienlijk is. Hieruit kan blijken dat enkel die zone van de nederzetting waarop gebouwen 
werden aangelegd genivelleerd werd. Het uiterste zuiden van zone M bleef dus ongemoeid 
en had een TAW-waarde van ca. 5,65m. Het oudste archeologisch niveau heeft een hoogte die 
geleidelijk aan oploopt over 6,00m centraal in deze sector tot 6,25m TAW in het noorden van de 
opgehoogde zone. De TAW-waarden van het jongere niveau zijn ongeveer 0,20m hoger.
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Figuur 26: Opname van een deel van zone M met de sporen zichtbaar op het jongste archeologisch niveau

Figuur 27: Zicht op dezelfde zone en de sporen die zich manifesteerden op het oudste archeologisch niveau
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De vraag werpt zich op of het hier om een intentionele of natuurlijke ophoging gaat. Aangezien 
de site zich bevindt op een zandduin langsheen de Schelde moet zeker rekening gehouden 
worden met pakketten ontstaan door opgehoopt stuifzand of afgespoeld materiaal. De laag 
vastgesteld op zone M maakt een stratigrafisch verticale grens uit tussen twee Romeinse 
bewoningsfases. Een dergelijk pakket kan zich op natuurlijke wijze gevormd hebben tussen 
twee occupatiefases. Anderzijds verklaart dit niet waarom deze laag zich enkel bevond op die 
zones waar nadien nieuwe nederzettingsstructuren werden aangelegd, en afwezig bleef op de 
laaggelegen sectoren die niet bebouwd werden. Tijdens het veldwerk kon geen bodemkundig 
specialist geraadpleegd worden die deze kwestie zou kunnen uitklaren. 

Op het oudste niveau was de podzol nog vrij goed bewaard. Vooral in het noorden van deze 
sector waren nog grote vlekken van een A-, E-, en een B-horizont zichtbaar. De sporen op dit vlak 
tekenden zich af als lichtbeige tot witgele vlekken in de (donker)grijze en bruine moederbodem, 
en bleken van datering Romeins. Het materiaal uit deze sporen liet niet toe ze preciezer te 
plaatsen. Het is echter wel mogelijk te stellen dat dit niveau, en de sporen erop, ouder zijn dan 
deze aangetroffen in het afdekkende pakket. De oudste sporen aangetroffen op het hoogste 
niveau dateren in de 2de eeuw n.Chr., met een voorkeur voor het laatste kwart van de 2de 
eeuw. In feite behoren alle Romeinse sporen op dit niveau tot de periode eind 2de en 3de eeuw 
n.Chr. Deze datering gaat goed samen met de breuk tussen de eerste en de tweede Romeinse 
bewoningsfase, wat zou betekenen dat het hier aangetroffen pakket ontstond voorafgaand aan 
de heropbouw van de nederzetting aan het einde van de 2de eeuw. Dat de laag alle oudere 
sporen toedekte wijst erop dat de gebouwen en structuren van de eerste bewoningsfase 
ontmanteld of vernield waren. Het onderzoek van pollen en macroresten uit enkele van de 
Romeinse waterputten lijkt dit verhaal te bevestigen en geeft bovendien aanwijzingen voor een 
kaalslag van het terrein vóór de heraanleg van de nederzetting aan het einde van de 2de eeuw - 
begin van de 3de eeuw n.Chr. (zie infra). 

Het ophogingspakket zelf (M1000) is lichtgrijs van kleur en had een dikte die varieerde van 
0,15 tot 0,30m (fig. 6). In de laag werden vondsten gedaan die hoofdzakelijk uit de Romeinse 
periode stammen. Slechts enkele scherven kunnen nog uit de ijzertijd stammen, maar hebben 
een zwaar gerold voorkomen. De rest van het aardewerk beslaat in terra sigillata 1 rand van 
een Drag. 33a te dateren van de 1ste tot het midden van de 2de eeuw n.Chr. (Webster 1996: 45) 
en 1 versierde wand, in terra nigra 1 rand van een Holwerda 58 (Deru P53; Deru 1996: 128-
129) en 2 wandscherven, 3 wanden van een mortarium, 1 rand en 4 wanden van een amfoor, 
22 wanden en 1 bodem in kruikwaar, 1 rand in Lowlandsware (De Clercq & Degryse 2008: 448-
458), 7 wandscherven in grijs gebakken gedraaide waar, 1 rand en 94 wanden in handgevormd 
aardewerk in prehistorisch techniek, en 4 wandscherven van zoutcontainers. Naast aardewerk 
bevatte de ophogingslaag ook nog tanden van rund, 1 spijker, 1 stuk Doornikse kalksteen, 4 
brokken kwartsiet zandsteen, 4 afslagen en 1 schrabber in silex, en 10 fragmenten van tegulae.

10.3. Grachten, greppels en palissades
Bij de recente opgravingen te Destelbergen werden vier grachten en verschillende greppels 
uit de Romeinse tijd aangesneden. Tijdens het oud onderzoek werden nog een achttal andere 
grachten en vele greppels uit deze periode gevonden (fig. 25). De focus in dit rapport ligt 
op de sporen die wegen op de interpretatie van de site. Grachten, en greppels in mindere 
mate, zijn hierin wegens hun ruimtelijk ordenende functie van belang, en worden daarom 
eerst behandeld. Er wordt een aanvang genomen met de grachten en palissades die de 
nederzetting lijken af te bakenen, daarna worden nog een aantal greppels en grachten 
belicht die wegens hun inplanting bijzondere aandacht verdienen. Tenslotte volgt een korte 
samenvatting waarin een eerste interpretatie van deze gegevens in het licht van de vroegere 
resultaten voorgesteld wordt.

10.3.1. Erfafbakening
Sporen van erfafbakening werden opgemerkt in de westelijke sector van zone L en in het 
noordelijk deel van zone M. Tijdens de campagnes van de RUG/UGent werden gelijkaardige 
restanten aangesneden in het noorden van zone E, het zuiden van zone G en tijdens de 
werfopvolging van 2001-2002 (fig. 28). Het betreft hier zowel grachten als palissades.
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In het oosten: L0431/XXXII en bijhorende palissades
Een eerste Romeinse gracht werd aangesneden in de westelijke delen van zones A en L (fig. 
28). Dit spoor loopt NNW-ZZO, bijna N-Z, en werd in het zuiden opgemerkt vanaf het punt 
waar het door postmiddeleeuwse gracht L0001/LXIX werd oversneden (op ca. 7,5m ten 
noorden van de zuidelijke sleufrand van zone L). Van hieruit kon het spoor ongeveer 22,5m 
in noordnoordwestelijke richting gevolgd worden, waarna het spoor stopt. Op 3,5m voor 
dit uiteinde kent de gracht een verdikking op de westelijke kant die volgens Van Doorselaer 
en Thoen waarschijnlijk een waterput bevatte (De Laet et al. 1976: 41). Deze eventuele 
waterput moet een diameter van 2,1 tot 2,9m gehad hebben. De gracht zelf heeft een 
breedte die varieert van 0,75 tot 1,70m. Het spoor versmalt naar het zuiden toe, mogelijk 
heeft dit te maken met het diep ploegen van de laatste decennia en de hellingsgraad van het 
terrein die vanaf het noorden van zone L sterk toeneemt, waardoor het opgravingsniveau 
in deze zone een stuk lager ligt dan dat van zone A. Dit wordt ook weerspiegeld in de 
diepte van het spoor. In zone A heeft de gracht een diepte van 0,50 tot 0,75m onder het 
archeologisch vlak (De Laet et al. 1976: 41). In zone L bedraagt de diepte 0,10m in het zuiden 
(t.o.v. 5,62m TAW) tot 0,44m in het noorden (t.o.v. 5,87m TAW). De doorsnede van deze 
gracht vertoont minstens twee komvormige uitgravingsfasen (fig. 29). De meest recente 
bevindt zich langs de westelijke zijde en is vrij homogeen grijs van kleur. De oudste fase(n) 
is een stuk dieper en bestaat uit verschillende lagen. De onderste laag is sterk uitgeloogd 
beige. Daarboven bevindt zich een donkergrijs fijn sliblaagje dat door een heterogeen 
lichtgrijs pakket wordt bedekt. Daarbovenop ligt opnieuw een donkergrijs laagje, ditmaal 
afgedekt door een heterogeen wit-beige pakket. Dan volgt weer een donkergrijs laagje en 
tenslotte een beigebruin homogeen pakket. Het is mogelijk dat elk duo van een sliblaag 
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Figuur 28: Uitsnede van het grondplan met in lichtgrijs alle Romeinse sporen en in donkergrijs de sporen van erfafbakening
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en een bovenliggend opvullingspakket afzonderlijke uitgravingen of gebruiksfases van 
dezelfde gracht zijn, maar dit kon niet met zekerheid vastgesteld worden. Het verslag van 
het onderzoek op zone A vermeldt de aanwezigheid van aslagen en steenmateriaal in de 
kuil aan het uiteinde van de gracht. De onderzoekers brachten dit in verband met een 
vermoede lokale ijzerindustrie (De Laet et al. 1976: 41, 63-64).

De datering van dit spoor berust in hoofdzaak op de determinatie van de vondsten gedaan in 
zone L. Het spoor leverde een totaal van 29 keramiekscherven op. Best vertegenwoordigd is 
het handgevormd aardewerk (10 wanden en 2 bodemscherven) en de kruikwaar (7 wanden). 
Daarnaast werden ook nog scherven van dolia (2 wanden), zoutcontainers (2 wanden), 
reducerend gebakken en gedraaid aardewerk (4 wandjes) en 1 afgeslagen rand van een Spaanse 
amfoor Dressel 20 (Martin-Kilcher 1987: 49-58) gevonden. Slechts één stuk is goed te dateren: 
een randscherf in terra nigra van een bord type Holwerda 81f (Deru type A42.1) uit de tweede 
helft van de 1ste tot midden de 2de eeuw n.Chr. (Deru 1996: 51). Samen beschouwd kan dit 
materiaal de gracht dateren in de late 1ste tot en met de 2de eeuw n.Chr. Tijdens de recente 
opgraving werden uit deze gracht ook nog fragmenten dierlijk bot, 12 stukken van tegulae en 
imbrices en 4 metaalslakken gehaald. Het verslag van de onderzoekingen op zone A vermeldt 
als keramiekvondsten uit dit spoor: terra sigillata uit Centraal-Gallië, een bodem van een bord 
in Pompejaans rood, en verschillende scherven van mortaria, kruiken, kruikamforen, dolia en 
handgemaakt aardewerk. De datering hiervan wees in de richting van de tweede helft van de 
2de eeuw. Andere vondsten die toen gedaan werden zijn een rand van een glazen kom of schaal, 
een spijker, stukken natuursteen, waaronder fragmenten van maalstenen, dakpanfragmenten 
en vele ijzerslakken (De Laet et al. 1976: 43). Algemeen kan deze gracht best gedateerd worden 
vanaf de late 1ste tot en met de 2de eeuw n. Chr., de opvulling ervan in de late 2de eeuw.

Op 3m ten zuidwesten van en min of meer parallel aan gracht L0431/XXXII loopt een palenrij 
(fig. 28 & 30). De paalsporen die werden aangetroffen in zone L werden steeds oversneden 
door laatmiddeleeuwse gracht L0432/III (zie infra), en konden over de hele breedte van de 
zone vastgesteld worden. Verder naar het noorden, in zone A, liep de palenrij nog zeker 8,7m 
door, wat de totaal geregistreerde afstand tot ca. 17m maakt. De afstand tussen de paalsporen 
van deze rij is bijzonder regelmatig en meet gemiddeld 1,5m, wat overeenkomt met 1 passus. 
In totaal zijn zeker 11 paalsporen van deze rij herkend (L0434, L0435, L0437, L0441, L0443, 
L0510, L0512, L0513, L0526, en twee paalsporen in de westelijke helft van opgravingsvlak 
69/145). Net ten noorden van spoor L0434 werd wellicht een spoortje gemist. Aangezien de 
paalsporen een laatmiddeleeuwse gracht flankeren was er eerst twijfel over hun datering. Eén 
van de paalsporen (L0510) werd echter door een Romeins spoor gesneden, en de sporen die 
op vlak A tot deze rij behoren werden toen ook in de Romeinse periode gesitueerd. Deze palen 
moeten een diameter van 0,20 à 0,30m gehad hebben. De paalsporen zijn 0,44 tot 0,63m diep 
bewaard, wat resulteert in dieptes gaande van 0,62 tot 0,91m onder het niveau van 5,91m TAW.

Figuur 29: Doorsnede op 
gracht L0431/XXXII
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In doorsnede zijn deze sporen bijna identiek: een smal profiel dat doet vermoeden dat deze 
palen misschien eerder in de grond geheid waren (fig. 31). De vulling van de paalsporen is 
lichtgrijs tot donkergrijs. Het gaat hier duidelijk om een palissade. Wellicht kan ze in verband 
met voorgaande gracht (L0431/XXXII) gezien worden, en diende ze ter afbakening van het erf. 
Het is opvallend dat alle herkende woonhuizen zich ten westen van deze grens bevonden. 
Maar aangezien de gegevens over het meest oostelijk deel, met name zone H, niet volledig 
zijn, kan dit een vertekend beeld zijn. Min of meer parallel aan deze palissade en ongeveer 2m 
ten westen ervan werd bij het onderzoek op zone A een rij van dicht opeen staande spoortjes 
aangetroffen (69/147 en 69/146). Deze rij is 8,6m lang en stopt in het noorden ter hoogte van 
het einde van de eerder vermelde palissade. Dit uiteinde bevindt zich op de plaats waar twee 
parallelle greppels (p4a en p4b) een dwars, WZW-ONO, verloop hebben. Deze greppels lijken 
deel uit te maken van een langer traject van smalle greppels. Ook aan de westelijke zijde van 
vlakken G en M werd een gelijkaardig fenomeen vastgesteld, waarop later zal ingegaan worden. 
Een mogelijke hypothese is dat deze greppeltjes op een bepaald moment de begrenzing van 
een toegangs- of doorgangsweg voor karren doorheen het erf (zie infra). Het lijkt er toch op dat 
zowel het noordelijk uiteinde van gracht L0431/XXXII en van beide palissades niet veroorzaakt 
zijn door slechte bewaring, maar een functionele reden hebben zoals bijvoorbeeld een 
doorgang tot het woonerf mogelijk maken. De paalsporen van de palissade die op zone L werd 
opgegraven bevatten enkel Romeins aardewerk. Het betreft 1 wand van een bekertype in terra 
nigra, 1 wandje in kruikwaar en 4 wandscherven in handgevormd aardewerk. De terra nigra 
beker is een type dat van de 1ste tot de 3de eeuw n.Chr. voorkomt.

In het noorden: grachten M0271/M0291/M0325/M0471, M0292/M0329, M0401, M308, 
M0260/XXXIX, DES-01-67/XXXVI, DES-01-24 en een mogelijke palissade
In de noordelijke sectie van zone M werden een aantal grachtfragmenten aangetroffen die 
waarschijnlijk deel uitmaken van eenzelfde grachtsysteem (fig. 28 & 32). Omdat vermoed werd dat 
het mogelijk om een erfbegrenzend systeem ging werden deze grachten op enkele plaatsen ook 
op de lengte-as gecoupeerd om te controleren of er geen paalsporen in aanwezig waren (fig. 33).

Figuur 30: Opname van de palenrij parallel aan gracht L0431/XXXII, 
en oversneden door een laatmiddeleeuwse gracht

Figuur 31: Doorsnede op een van de paalsporen van de vermoede 
oostelijke palissade
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Figuur 32: Het noordelijk deel van zone M met zicht op de verschillende grachtfragmenten. Het noorden bevindt zich rechts op de foto

Figuur 33: Lengtecoupe  op 
grachtfragment M0291
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In het westen werd deze zone verstoord door de putten van de ontzaveling. Op de grens hiervan werd 
een eerste onderdeel (M0401) van de gracht aangesneden dat nog ca. 5m in westzuidwestelijke 
richting gevolgd kon werden, waar het spoor dan een duidelijk intentioneel einde kent. Ter hoogte 
van dit uiteinde lijkt de gracht ook lichtjes in zuidwestelijke richting af te buigen. Dit spoor werd 
verschillende malen gecoupeerd. Hieruit bleek dat dit spoor minstens vier fases heeft gekend. De 
oudste twee fases bestaan uit zeer lichte grijze tot beige komvormige lagen. Daarboven manifesteert 
zich een donkerbruingrijze komvormige fase. De jongste fase die kon vastgesteld worden is een 
ondiepe brede komvorm met een lichtgrijze tot beige vulling. Dit grachtfragment had een breedte 
van 0,67 tot 1m. Het spoor is overal ongeveer even diep, 0,17 tot 0,26m diep (t.o.v. 6,80m TAW).

De vondsten in deze gracht zijn 39 stukken aardewerk, 6 spijkers, 9 metaalslakken, 1 fragment 
in kwartsiet-zandsteen en 2 stukken tegula. De keramiek (fig. 34) beslaat: in terra nigra 1 rand- 
en 1 bodemscherf van een pot type Holwerda 26 of 27 (types Deru P54 en P55; Deru 1996: 
130-131) en 3 wanden, in geverniste waar 4 wanden van een Keulse jachtbeker (Brulet et al. 
2010: 330-336), 1 rand van een mortarium uit Bavay (Hiddink 2011: 206-207), in kruikwaar en 
van dolia in kruikwaartechniek 1 rand, 12 wanden en 2 bodemscherven, in Eifelwaar 1 wand, in 
reducerend gebakken gedraaide keramiek 1 rand en 5 wanden, in handgevormde waar werden 
1 rand en 8 wanden gevonden, 1 wand tenslotte is afkomstig van een zoutcontainer. De terra 
nigra, het Keuls gevernist en de mortariumrand uit Bavay wijzen op een datering rond het 
midden van de 2de eeuw n. Chr.

Ten westen van gracht M0401 volgt na een onderbreking van 1,4m opnieuw een gracht (fig. 28 & 
32). Dit spoor was, vooral naar het westen toe, vrij slecht bewaard en zeer moeilijk leesbaar. Het 
bestaat uit vier fragmenten, van oost naar west: M0325, M0291, M0471 en M0271. Het meest 
oostelijke deel (M0325) is het langste en was eveneens het best bewaard. Na de onderbreking 
vangt het spoor meteen met een diepte van 0,32m (t.o.v. 6,88m TAW) aan. Op dit punt bevindt 
zich in de bovenste lagen van de gracht een donkerbruin tot donkergrijs ovaal spoor (M0479) van 
ca. 0,95 op 0,75m met komvormig profiel en een diepte van 0,20m. Voor zijn omvang bevatte dit 
spoor veel aardewerkvondsten, waaronder grote stukken van één mortarium. Mogelijk gaat het 
om een intentionele depositie aan het uiteinde van de gracht. Aangezien de kuil zich in de bovenste 
lagen van de gracht ophoudt gaat het vermoedelijk niet om een aanlegoffer, maar eerder om een 
opgave-offer van deze gracht, en bij uitbreiding misschien van een fase in de bewoning. Het is wél 
zeker dat de bewoning na de demping van deze gracht doorliep of heraanving, aangezien de vulling 
van de gracht ongeveer 0,5m ten westen van M0479 door de aanlegtrechter van een 3de-eeuwse 
waterput (M0407) gesneden wordt. De gracht heeft hier een breedte van ca. 1m en behoudt 
deze over een lengte van 7,8m, daarna versmalt het spoor geleidelijk aan over een afstand van 
nog 7,2m. Het verloop van gracht M0325 heeft een ONO-WZW oriëntatie. Het westelijk uiteinde 
is maar 0,30m breed en 0,06m diep (t.o.v. 6,91m TAW), waardoor niet met zekerheid kan gezegd 
worden of het spoor hier opzettelijk stopt of iets ondieper doorliep naar haar vervolg (M0291). 
In de coupes was zichtbaar dat de gracht geleidelijk aan ondieper wordt naar het westen toe. 
De doorsnede van het spoor toont een komvormige aanleg, de opvulling bestaat uit een zandige 
beige tot lichtgrijze vulling die nauwelijks te onderscheiden is van de moederbodem, en waarin 
geen lagen zichtbaar waren (fig. 35).

In de grachtvulling van M0325 werden 2 stukken van tegulae en 40 keramiekscherven gevonden 
(fig. 37). Het betreft terra sigillata (1 wand), terra nigra (1 rand en 6 wanden), kruikwaar (1 rand 
en 9 wanden), amfoor (1 wandfragment), dolium (1 wand), reducerend gebakken en gedraaide 
waar (2 randen en 9 wandjes), handgevormd materiaal (1 rand en 5 wanden) en zoutcontainer 

Figuur 34: Een greep uit de aardewerkvondsten afkomstig uit gracht M0401 (schaal 1/3)
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(4 wandscherven). De kruikwaar is afkomstig van de eerste generatie van kruikamforen met een 
ringvormige rand en dateert het spoor, samen met de aanwezigheid van terra nigra, in Flavische 
periode (ca. 70 tot 100 n.Chr.) tot en met de eerste helft van de 2de eeuw. De kuil (M0479) op 
het oostelijk uiteinde van de gracht moet in principe jonger dateren dan de vulling van de gracht 
zelf. Dit spoor bevatte 1 geplooide spijker, 8 metaalslakken en 29 aardewerkfragmenten. Het 
keramiekensemble bestaat uit 1 rand en 6 wanden van een mortarium type Bavay (Hiddink 2011: 
206-207), 1 wandscherf van een Drag. 37 uit Rheinzabern versierd met panelen, 1 wand van een 
Spaanse olijfolieamfoor (Martin-Kilcher 1987: 49-58), 4 wanden en 1 bodem in kruikwaar, 
1 wand van een dolium, 3 randen, 1 bodemscherf en 2 wanden in reducerend gebakken en 
gedraaide waar (o.a. afkomstig van een gegladde beker), en 1 rand en 7 wandscherven van een 
handgevormde kom met naar binnen geplooide rand (fig. 36). Deze vondsten dateren de kuil 
inderdaad iets jonger en meer bepaald in de late 2de en het begin van de 3de eeuw. Een datering 
die overeenkomt met de heropbouw van de nederzetting in een tweede fase (zie infra).

Na een onderbreking van 0,80m kon het vervolg van de gracht (M0291) opnieuw vastgesteld 
worden (fig. 28 & 32). Dit fragment loopt eveneens in westzuidwestelijke richting en heeft een 
lengte van 3,5m op een breedte van ca. 0,40m. Op de uiteinde is het spoor vrij ondiep bewaard, 
ongeveer 0,07m. Centraal meet het spoor 0,26m onder het archeologisch niveau (6,92m TAW). 
De vulling van dit grachtfragment heeft een onderste witte tot bleekgrijze laag waarboven een 
eerder beige vulling zit.

Spoor M0291 bevatte 32 scherven aardewerk (fig. 37): 1 rand, 4 wanden en 1 knik van een 
Holwerda BW26 in terra nigra (Deru P54/P56; Deru 1996: 130-131), 1 wand van een amfoor, 
11 wanden in kruikwaar, 1 randscherf en 1 wand in grijs gebakken gedraaide waar en 1 rand, 1 
bodem en 11 wandscherven in handgevormd aardewerk. De aanwezige terra nigra dateert het 
spoor na de tweede helft van de 1ste eeuw n.Chr.

Figuur 35: Doorsnede op gracht M0325 met sterk uitgeloogde vulling Figuur 36: Een randscherf van een mortarium en een versierde wand 
in terra sigillata afkomstig uit kuil M0479

Figuur 37: Enkele randscherven en een bodemfragment afkomstig uit sporen M0325, M0291 en M0471 (schaal 1/3)
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Op 1m ten westen van vorig spoor start een derde fragment van deze gracht (M0471). Het 
betreft een smalle greppel van 5,4m lang met eenzelfde oriëntatie (fig. 28 & 32). Het spoor is 
maximaal 0,22m breed en is waarschijnlijk het onderste restant van een bredere gracht. De 
greppel is het diepst in het oosten, ca. 0,10m onder het archeologisch niveau (6,95m TAW), en 
wordt geleidelijk aan ondieper naar het westen toe (6,94m TAW). In doorsnede is het spoor 
komvormig en de vulling is beige tot lichtgrijs. Een laatste fragment dat wellicht een iets dieper 
deel van deze greppel was is spoor M0271. Het loopt in het verlengde van M0471 en vangt 
er 1,1m ten westzuidwesten van aan. Dit laatste fragment heeft een vergelijkbare breedte, is 
0,76m lang, maximaal 0,06m diep (t.o.v. 6,93m TAW) en heeft een komvormig beige profiel. 
Spoor M0271 bevatte geen vondsten. Uit M0471 werden 5 stukken aardewerk gehaald (fig. 
37): 1 wand van een mortarium, 3 wanden van zoutcontainers en 1 eenvoudige naar buiten 
geplooide rand in reducerend gebakken gedraaide waar. Het plaatst dit spoor in de Romeinse 
periode, maar een nauwkeuriger datering kan op basis van dit materiaal niet gegeven worden.

Al de bovenstaande grachtfragmenten samen beschouwd gaat het waarschijnlijk om één 
grachtensysteem met een ONO-WZW oriëntatie. Deze gracht kon over een totale afstand van 
34m gevolgd worden en vertoont één duidelijke onderbreking van 1,4m breed. De vondsten 
in de grachtvulling laten toe deze te dateren van de tweede helft 1ste en eerste helft 2de eeuw 
n.Chr. Een kuil in de grachtvulling ter hoogte van de onderbreking bevatte vrij veel materiaal en 
is te dateren in de late 2de en het begin van de 3de eeuw en toont aan dat de gracht toen met 
zekerheid gedempt was.

Min of meer parallel aan dit beschreven systeem loopt een tweede gracht (M0292/M0329) 
(fig. 28 & 32). Dit spoor bestaat uit twee fragmenten die zich ongeveer 0,70m ten zuiden 
van het eerste systeem bevinden. De oriëntatie van deze gracht is opnieuw ONO-WZW. Ter 
hoogte van de onderbreking in de noordelijke gracht loopt het zuidelijk spoor iets verder in 
oostelijke richting door, ca. 0,40m. Het meest oostelijke fragment (M0329) loopt van hieruit 
9,6m in westzuidwestelijke richting. Daar stopt het spoor abrupt. Gracht M0329 heeft een vrij 
consistente breedte van 0,45m. In doorsnede is het een komvormige gracht met een sterk 
uitgeloogde beige tot lichtgrijze vulling. In het oosten is het spoor 0,36m diep (t.o.v. 6,36m 
TAW), in het westen 0,18m (t.o.v. 6,89m TAW). Na een onderbreking van ongeveer 6,5m werd 
opnieuw een fragment van deze gracht herkend (M0292). Dit gedeelte is 3m lang en meet op 
zijn breedst 0,75m. In de doorsnede bleek het spoor in het westen een intentioneel uiteinde 
te kennen. In het oosten werd het grachtfragment geleidelijk ondieper. De vulling is drieledig 
en bestaat uit een onderste beige tot lichtgrijze laag, waarboven een donkergrijs-bruin pakket 
zit dat veel vondsten opleverde. De bovenste laag was witbeige van kleur. Het spoor had een 
komvormig profiel en bereikte haar maximale diepte aan de westelijke kant met 0,46m onder 
het archeologisch niveau (6,92m TAW). Beide grachtfragmenten samen zouden een afstand van 
19m overbrugd hebben.

De vondstcategorieën uit beide fragmenten zijn dezelfde: aardewerk (fig. 40), metaalvondsten, 
botmateriaal en tegulafragmenten. Spoor M0329 bevatte 2 wanden in terra sigillata: 1 van 
een Drag. 18/31 uit Centraal-Gallië en 1 afkomstig van een Drag. 33 uit de Argonnen, die in 
de 2de eeuw n.Chr. te dateren zijn (Webster 1996: 14, 32-35, 45), 1 wandscherf in dunwandige 
terra nigra, 1 bodemscherf van een smalle beker op hoge voet in metaalglanswaar, type 
Bet 312, afkomstig uit Centraal-Gallië en versierd met een horizontale parelrij en vegetaal 
motief (Brulet et al. 2010: 345-348) (fig. 38), 1 bodem- en 1 wandscherf van een amfoor type 
Dressel 20 (Martin-Kilcher 1987: 49-58), 13 wanden in kruikwaar, 2 randen, 1 bodem en 8 
wandscherven in Lowlandsware (De Clercq & Degryse 2008: 448-458), 1 rand en 1 wand in 
reducerend gebakken gedraaid aardewerk, 5 wanden in handgevormde waar en 1 wand van 
een zoutcontainer. Het spoor lijkt hierdoor in de 2de eeuw n.Chr. te situeren. Andere vondsten 
uit M0329 zijn een stuk maalsteen in arkose, 3 fragmenten tegula, splinters verbrand bot en 2 
spijkers. Grachtfragment M0292 leverde een totaal van 388 stukken aardewerk op. De oudste 
laag bevatte 5 scherven: 1 wand in zogenaamde Arraswaar, 1 rand in Lowlandskruikwaar (De 
Clercq & Degryse 2008: 448-458), 1 wand van een dolium en 2 wandjes in handgevormde waar. 
Het donkergrijs pakket leverde een totaal van 341 aardewerkfragmenten op. Het grootste 
deel bestaat uit 143 kleine fragmenten dunwandige terra nigra, waaronder 1 rand van een 
Holwerda 58 die voorkomt van 70 n.Chr. tot de 3de eeuw (Deru P53; Deru 1996: 128-129) en 
1 rand van een Deru B1.3 of B2.2, te dateren van ca. 40 tot 150 n.Chr. (Deru 1996: 68-69).
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Figuur 38: Metaalglanswaar afkomstig uit spoor M0329 Figuur 39: Fragmenten van een tronconische beker in zogenaamde 
Arraswaar uit spoor M0292
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Figuur 40: Selectie uit de aardewerkvondsten uit sporen M0329 en M0292 (schaal 1/3)
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Daarnaast werden nog 2 wanden in terra sigillata, 1 rand en 12 wandscherven van 
een tronconische beker in zogenaamde Arraswaar (fig. 39), 4 wanden van een Spaanse 
olijfolieamfoor Dressel 20 (Martin-Kilcher 1987: 49-58), 7 wanden van een dolium, 2 bodems 
en 68 wanden in kruikwaar, 1 rand, 1 bodem en 19 wandscherven in Lowlandsware (De Clercq 
& Degryse 2008: 448-458), 3 randen en 12 wandscherven in grijs gebakken gedraaid aardewerk, 
3 randen, 3 bodems en 55 wandjes in handgevormde waar, en 5 wanden van zoutcontainers 
uit deze laag gehaald. Andere vondsten uit deze tweede laag zijn splinters verbrand bot, 1 
spijker, 2 tegulafragmenten en 29 brokken huttenleem. De jongste laag tenslotte bevatte 
42 stukken aardewerk. In terra nigra werden 2 wandscherven, 1 rand- en 1 bodemscherf 
van een Holwerda 26 of 27 (Hiddink 2011: 68-69) en 1 rand van een Holwerda 58 (Deru 
P53; Deru 1996: 128-129) gevonden. 1 Rand en 2 wandscherven in zogenaamde Arraswaar 
zijn van dezelfde tronconische beker als de onderliggende laag. Daarnaast werden nog 1 
randscherf en 13 wanden in kruikwaar, 1 wand van een mortarium, 3 wanden van amforen, 
3 wanden in Lowlandsware (De Clercq & Degryse 2008: 448-458), 5 wanden in grijs gebakken 
gedraaid aardewerk, 5 wandjes in handgevormde waar, 3 wandscherven van zoutcontainers 
en 2 dakpanfragmenten uit dit pakket gerecupereerd. Dit alles brengt de datering van dit 
grachtfragment op de periode late 1ste-2de eeuw n.Chr.

Opvallend is de ruimte rond deze grachten: ten noorden ervan werden nauwelijks paalsporen 
aangesneden, en ook de zone onmiddellijk ten zuiden ervan lijkt relatief leeg aan bewoningssporen 
in vergelijking met de meer zuidelijk gelegen concentratie. In deze “lege” zone bevinden zich, 
enigszins in lijn met, en tussen, de bovenvermelde grachten, wel een aantal paalsporen (M0244, 
M0268, M0269/M0280/M0472, M0290 en M0324) (fig. 28, 32). Deze kunnen niet tot een of 
andere gebouwstructuur herleid worden, maar liggen min of meer op één lijn en hebben een vrij 
regelmatige tussenafstand van ongeveer 5m. De vulling van deze paalsporen is divers: een aantal 
zijn eerder bleekbeige zoals de onderste grachtvulling (fig. 41), andere zijn dan weer donkergrijs 
zoals de bovenste lagen van de grachtvulling (fig. 42). Ook de dieptes van de palen zijn moeilijk te 
vergelijken wegens de sterke erosie op en de helling van de zandrug. Ze hebben een bewaring van 
0,15 tot 0,35m onder het archeologisch niveau (6,94m TAW). In de lijn van deze sporen bevinden 
zich nog een aantal paalsporen met vergelijkbare omvang en ietwat geïsoleerd van de andere 
bewoningssporen. Naar het westen toe: M0234, M0230 en één paalspoor op het vlak van 2001-
2002, nl. DES-01-61. Hun diepte varieert van 0,30 tot 0,81m onder het archeologisch vlak (6,59 
tot 6,67m TAW). En naar het oosten toe: M0330 en M0405 die onder de vulling van gracht M0329 
zichtbaar wordt. Deze laatste sporen hebben een diepte van 0,31 tot 0,60m (t.o.v. 6,90 en 6,88m 
TAW), bestaan uit een bleekbeige onderste laag en een donkergrijze laag bovenaan.

Slechts twee van deze paalsporen bevatten geen aardewerk: M0234 en M0290. De vondsten uit 
de andere sporen plaatsen ze in de Romeinse periode: scherven in terra sigillata, terra nigra, 
kruikwaar, reducerend gebakken en gedraaide waar, handgevormd aardewerk en stukken van 
mortaria, dolia en zoutcontainers. De best dateerbare elementen zijn de wandscherven in terra 
sigillata uit spoor M0330. Deze zijn afkomstig uit de Argonnen en moeten in de 2de eeuw, en 
misschien nog in de 3de eeuw, gesitueerd worden. Uit deze paalsporen zijn verder nog brokken 
huttenleem, fragmenten van tegulae, een spijker, 2 metaalslakken en rundertanden afkomstig.

Figuur 41: Doorsnede op paalspoor M0280 Figuur 42: Doorsnede op paalspoor M0324
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Samen lijken alle beschreven grachtenfragmenten en deze eventuele palenzetting een 
noordelijke afbakening uit de eerste Romeinse bewoningsfase te vormen, mogelijk bestaande 
uit een dubbele gracht, of één gracht die heraangelegd werd, in combinatie met een palissade.

Op 4,5m ten zuiden van het oostelijke uiteinden van grachtfragmenten M0291 en M0292 start 
een licht afwijkend georiënteerd systeem bestaande uit vier fragmenten (M0308, M0260/
XXXIX, DES-01-67/XXXVI en DES-01-24) (fig. 28). Deze sporen zijn iets meer O-W gericht dan 
de meer noordelijk gelegen grachten. Tijdens het huidig onderzoek werd op de grens tussen 
vlak M en de noordelijke sleufrand van zone E slechts een fragment van een greppel (M0308) 
aangesneden. Dit spoor werd in het westen verstoord door iets wat een oude proefsleuf bleek te 
zijn. Wellicht was de greppel eerder verbonden met het in het noorden van vlak E aangesneden 
spoor M0260/XXXIX, dat vroeger al bestempeld werd als de noordelijke grens van de Romeinse 
nederzetting. Greppel M0308 was 1,9m lang, spoor M0260/XXXIX is 20,9m lang en vertoont in 
het westzuidwesten een intentioneel uiteinde. Beide sporen zijn respectievelijk 0,26 en 0,55m 
breed. Het gehele tracé meet 23,3m. Greppel M0308 had een komvormig profiel in doorsnede 
en was opgebouwd uit een lichtbruine onderste laag waarboven een iets donkerder bruin 
pakket zat. Het spoor had een maximale diepte van 0,17m (t.o.v. 6,85m TAW). Spoor M0260/
XXXIX werd tijdens de huidige campagne nooit over haar volledige breedte aangesneden (fig. 
43). Tijdens het onderzoek in 1969 en 1971 werden wel doorsnedes van het spoor gemaakt. 
Hieruit blijkt het spoor een komvormig, en soms plaatselijk een U-vormig, profiel te hebben. De 
diepte van M0260/XXXIX varieert van 0,21m in het westelijk deel (t.o.v. 6,60m TAW) naar 0,48m 
naar het oosten toe (t.o.v. 6,85m TAW). Lokaal blijkt het spoor soms aanzienlijk dieper: tot wel 
0,88m. Misschien werd op die plekken een paal meegecoupeerd? Op het grondplan van zone E 
is te zien dat spoor M0260/XXXIX paalsporen bevatte en dat hier misschien sprake kan zijn van 
een palissade, zoals ook door de toenmalige onderzoekers werd geopperd (De Laet et al. 1985: 
10-11). Jammer genoeg werd dit spoor niet over de lengte gecoupeerd, waardoor het moeilijk 
is de hypothese van een palissade te bevestigen of te ontkrachten.

De vondsten uit het recent opgegraven deel van dit spoor zijn duidelijk Romeins, maar niet 
preciezer te dateren. Greppel M0308 bevatte 1 wand in terra nigra, 1 wand van een mortarium 
en 1 randscherf in grijs gebakken gedraaid aardewerk, alsook een fragment van een kling in 
silex. Spoor M0260/XXXIX leverde 1 bodem in terra nigra, 1 rand en 4 wanden in reducerend 
gebakken en gedraaide waar, 4 wanden in kruikwaar, 2 wandscherfjes in handgevormd 
aardewerk, en een verbrande afslag in vuursteen op. Uit de verslagen van het onderzoek rond 
1970 en de grondplannen van zone E valt op te maken dat M0260/XXXIX een eerste fase uit de 
periode ca. 50 tot 150/175 n.Chr. kent, waarna het spoor hergebruikt of heraangelegd werd in 
een tweede fase van ca. 175 tot 275 n.Chr. (De Laet et al. 1985: 10-11).

Figuur 43: Doorsnede op 
gracht M0260/XXXIX. De 
rechterhelft van het spoor 
werd reeds onderzocht in de 
20ste eeuw
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Op 0,75m ten noordwesten van het uiteinde van spoor M0260/XXXIX kent deze afbakening 
zijn vervolg (DES-01-67/XXXVI) (fig. 28). Vermoedelijk diende deze smalle onderbreking als 
een kleine doorgang tot het woonerf, waarna de palissade/gracht nog 6,2m verder liep in 
westzuidwestelijke richting, waar het spoor opnieuw een intentioneel einde kent in het 
onderzoeksvlak van 2001-2002. Het spoor had een breedte van 0,50m, een diepte van ongeveer 
0,50m en een komvormig profiel. Tijdens beide campagnes werden paalsporen in deze gracht 
opgemerkt. Volgens het grondplan van de campagne van 1969 moet het spoor van de tweede 
helft van de 1ste tot het derde kwart van de 2de eeuw gedateerd worden.

Opnieuw is er sprake van een onderbreking in het traject van dit spoor. Ditmaal is de opening 8,4m 
breed. Opmerkelijk is dat de bodem op de plaats van deze onderbreking was bedekt met een breed 
lang pakket vol Romeins materiaal (fig. 28). Na verdiepen van deze zone werden de uiteindes van 
sporen DES-01-67/XXXVI en haar vervolg DES-01-24 zichtbaar, alsook twee N-Z lopende greppels 
(DES-01-35 en DES-01-64) die de zone van de onderbreking flankeren, en enkele ondiepere 
greppels (DES-01-54, DES-01-55, DES-01-57, DES-01-59, DES-01-60, DES-01-63) die misschien 
als karrensporen mogen gezien worden. Tijdens deze opgraving werden meer naar het zuiden 
toe, in het verlengde van deze zone, ook karrensporen met Romeins aardewerk erin vastgesteld 
(veldnotities B. Cherretté & W. Dhaeze; Cherretté & Dhaeze 2003: 10). Ten westen van deze 
onderbreking vat het spoor van de gracht/palissade weer aan (DES-01-24) met een paalspoor 
(DES-01-30/DES-01-47) in de vulling ervan. DES-01-24 kon nog 4,7m in westzuidwestelijke richting 
gevolgd worden tot waar de westelijke sleufrand zich bevond. Het spoor had een breedte van 
ongeveer 1,1m, een diepte van 0,44m en was revolvertasvormig van profiel.

DES-01-47, het paalspoor ter hoogte van het oostelijk uiteinde van de gracht, leverde een goed 
dateerbare scherf in terra sigillata op. Het betreft een fragment van een Drag. 37 uit Trier 
versierd met het tafereel van een boot met roeiers geflankeerd door een kleine ree of een haas. 
Waarschijnlijk is het een product van pottenbakker Amator en moet het recipiënt van 190 tot 
210 n.Chr. of iets later gedateerd worden (notities B. Cherretté & W. Dhaeze). Ander materiaal 
uit de gracht zou het spoor dateren van het laatste kwart van de 2de tot het eerste kwart van de 
3de eeuw n.Chr. (Cherretté & Dhaeze 2003: 10).

Met deze fragmenten van grachten lijken opnieuw begrenzende sporen aangesneden te 
zijn. Eén ingang met mogelijke karrensporen kan als een soort van hoofdingang voor karren 
geïnterpreteerd worden. De datering van deze sporen wijst in de richting van zowel de eerste 
als de tweede bewoningsfase. Het is mogelijk dat dit spoor tijdens beide fases dienst deed, 
terwijl de meer noordelijke afbakening na het midden van de 2de eeuw werd opgegeven. Het 
verschil in oriëntatie van de grachten doet dan weer vermoeden dat het om twee verschillende 
fasen van afbakening gaat, waarbij de noordelijke de oudste is. Het ouder materiaal in de gracht 
op de grens van zones E en M kan in principe ook residueel van aard zijn.

In het zuiden: grachten LXXI, LXXIII, en enkele diepe paalsporen
In het zuiden van zone G bevinden zich twee Romeinse grachten/palissades met een traject 
gelijkaardig aan dat van de noordelijke erfbegrenzing(en) (fig. 28). Net zoals in het noorden 
van het terrein het geval is, bedraagt de afstand tussen deze zuidelijke sporen ongeveer 4m. 
De meest noordelijke van beide sporen (LXXI) bevindt zich centraal in zone G op ca. 5m van 
de zuidelijke sleufrand. Deze gracht heeft een ONO-WZW oriëntatie, en bevat volgens het 
grondplan paalsporen. Er kan dus opnieuw sprake zijn van een palissade. Het spoor overbrugt 
een afstand van 21m en heeft een breedte gaande van 0,45 tot 1m. Ten oosten ervan bevindt zich 
een onderbreking van minimum 10,5m, waarna fragmenten van greppels met paalsporen erin 
(80/494-a=81/511-a, 81/511-d, 81/512-e en 81/512-zz) werden aangesneden. Aangezien deze 
laatste sporen door de oostelijke sleufrand gesneden werden is niet met zekerheid te zeggen 
of, en welke van, de greppels een eventuele voortzetting van gracht LXXI zijn. Spoor 81/512-zz 
werd opgemerkt vanaf de oostelijke sleufrand van zone G en kon 2,3m in westzuidwestelijke 
richting gevolgd worden. Deze greppel is 0,40m diep. Parallel hieraan en 2,3m ten noorden 
ervan lopen twee greppelfragmenten in mekaars verlengde (81/511-d en 81/512-e) en maakten 
waarschijnlijk deel uit van hetzelfde spoor. Hun totale lengte bedraagt 4,7m. In doorsnede zijn 
de sporen komvormig en 0,50 tot 0,57m diep. Het grondplan en de lengtecoupe op 81/511-
d tonen dat in deze greppels paalsporen uitgegraven waren en dat het dus vermoedelijk om 
standgreppels gaat. Tussen deze parallelle sporen in loopt nog een derde greppelfragment 
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(80/494=81/511-a). Dit is vrij onregelmatig van vorm, bevat eveneens paalsporen (van 0,36 
en 0,44m diepte) en meet 3m in de lengte. De breedte van al deze (stand)greppelfragmenten 
schommelt rond 0,45m. Volgens het grondplan van deze zone gaat het voor al deze greppels om 
sporen uit de periode 50-150/175 n.Chr. 

Vier paalsporen (80/486-a, 80/493-ab, 80/494-cd en 81/519-m) kunnen in verband staan met 
deze onderbreking. Sporen 80/486-a, 80/493-ab en 80/494-cd liggen in elk geval op een lijn 
parallel aan en net ten noorden van het greppel-/grachtverloop (fig. 28). Het zijn drie ronde 
paalsporen met een diameter van ongeveer 0,88m. De twee buitenste paalsporen zijn 0,32 en 
0,38m diep, het middenste meet slechts 0,19m in de diepte. Het spoor gelegen ten zuiden van 
de onderbreking (81/519-m) is eveneens rond, heeft een doorsnede van 1,2m en een diepte 
van 0,70m. Om echter van een duidelijke zware palissade te spreken is er niet voldoende bewijs. 
De datering van deze sporen zou eveneens 50 tot 150/175 n.Chr. zijn.

Ten westen van gracht LXXI bevindt zich eveneens een onderbreking in het grachttraject, 
ditmaal met een opening van ca. 6m (fig. 28). Verder naar het westen toe wordt het grachttracé 
minstens 6,5m verdergezet door een greppel in vlakken 79/466, 81/515 en 81/513. Ter hoogte 
van deze westelijke onderbreking bevinden zich twee paalsporen (80/503-a en 80/504-b). Ze 
zijn rond van vorm, met een diameter van 0,95m. Enkel van 80/503-a werd een coupetekening 
teruggevonden. Het spoor bleek komvormig in profiel en 0,24m diep. Het grondplan van zone 
G situeert ze tussen ca. 50 en 150/175 n.Chr.

Op zo’n 4m ten zuiden van de hierboven beschreven gracht/palissade werd een grachttracé 
(LXXIII) met een ONO-WZW oriëntatie aangesneden (fig. 28). Deze gracht werd opgemerkt 
vanaf de oostelijke sleufrand van vlak G en kon in westzuidwestelijke richting nog 32m gevolgd 
worden waar het spoor een einde kende. Gracht LXXIII heeft een vrij constante breedte van 
ongeveer 0,80m. In doorsnede bleek het spoor komvormig met een diepte van 0,40 tot 0,44m. 
Het spoor zou materiaal opgeleverd hebben uit de periode van het einde van de 2de eeuw tot 
het derde kwart van de 3de eeuw n.Chr. (De Laet et al. 1985: 10).

Interpretatie
Het lijkt erop dat deze grachten en mogelijke palissades samen twee fases van een erfafbakenend 
of -indelend grachtensysteem vormen. Hoe al deze afzonderlijke elementen samenhoren is niet 
eenvoudig te stellen: nergens werden de hoeken van de enclosures aangesneden. De oriëntatie 
van de sporen en de vondsten eruit afkomstig wijzen wel in dezelfde richting. Een eerste enclos 
met een NO-ZW oriëntatie, dat aan het eind van de 2de eeuw een viertal meter zuidelijker werd 
heraangelegd met een ONO-WZW oriëntatie.

De oudste sporen van dit systeem moeten in de eerste bewoningsfase gesitueerd worden (fig. 
44). De dateringen hieruit afkomstig wijzen immers steeds in de richting van de late 1ste tot het 
midden/derde kwart van de 2de eeuw n.Chr. De oriëntatie van dit systeem is NO-ZW en haaks 
daarop gericht, wat ook terugkomt bij de Romeinse gebouwen die in deze fase te situeren zijn 
(zie infra). In deze fase is mogelijk sprake van een dubbele afbakening in het noorden van de site 
tenzij deze zijde een heraanleg heeft gekend. Een ietwat regelmatige palenzetting ter hoogte 
van deze noordelijke grachten is misschien als een bijhorende palissade te interpreteren. Wat 
de zuidelijke grens betrof moet vertrouwd worden op de gegevens van het vroeger onderzoek. 
Hierin wordt gesuggereerd dat deze bestond uit een palissade. In het oosten gaat de oriëntatie 
van de recent aangesneden palissade goed mee in deze eerste fase. Of gracht L0431/XXXII 
hier ook bijhoort is niet zo duidelijk. De oriëntatie van dit spoor neigt naar die van de tweede 
bewoningsfase. Anderzijds wijst het vondstmateriaal op de oudste bewoningsfase. Gezien de 
verschillende uitgravingen in dit spoor is het niet onmogelijk dat deze gracht in beide fases werd 
gebruikt. Het is trouwens ook mogelijk dat zich onder laatmiddeleeuwse gracht L0432/III nog 
een Romeinse gracht schuilhoudt. De westelijke grens van dit enclos werd niet aangetroffen. 
De afmetingen van deze omwalling bedragen op de N-Z zijde 66m en op de O-W as minimum 
66,4m, wat resulteert in een oppervlakte van minimaal 0,44ha. Op de noordelijke zijde werd 
een smalle ingang tot het erf aangesneden, op de zuidelijke kant lijkt sprake te zijn van één 
smallere doorgang in het westen en een brede in het oosten. Hoewel de oostelijke zijde van dit 
enclos niet helemaal duidelijk is wordt hier een brede ingang centraal op deze kant, ter hoogte 
van het noordelijk einde van de palissade, vermoed. 
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Een tweede fase in de begrenzing van de Romeinse nederzetting situeert zich ca. 4m 
zuidelijker (fig. 45). De grachten zijn op dit moment eerder ONO-WZW en haaks daarop 
gericht. De noordelijke grens wordt uitgemaakt door een gracht of palissade met in het 
opgravingsvlak van 2001-2002 een brede ingang geflankeerd door greppels waartussen 
mogelijk karrensporen liggen. Ten oosten daarvan bevindt zich een smalle doorgang. De 
zuidelijke erfgrens uit deze tweede fase vertoont een abrupt einde dat wellicht ook op een 
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toegang wijst. Het verwachte westelijke vervolg van deze gracht zal wellicht ten zuiden van 
het projectgebied liggen. Wat de oostelijke grens van dit enclos betreft valt de oriëntatie van 
gracht L0431/XXXII mooi samen met die van de andere grachten/palissades. Het lijdt geen 
twijfel dat dit enclos verderliep naar het westen.

Deze hypothese wordt ten dele bevestigd door de bevindingen van het eerdere onderzoek. 
Volgens De Laet en Thoen zou het inderdaad om twee fases gaan. Hierbij gingen zij uit van 
sporen M0260/XXXIX en DES-01-67/XXXVI als uiterst noordelijke grens – aangezien de meer 
noordelijke gracht op dat moment nog niet gekend was. Deze grens zou zowel in fase 1 als 
fase 2 van dienst geweest zijn. In het zuiden zou de grens bij de overgang van fase 1 naar 
2 zo’n 4m naar het zuiden verlegd zijn (De Laet et al. 1985: 10-11). Deze theorie moet met 
de huidige gegevens een beetje bijgesteld worden. Het vondstmateriaal en de oversnijdingen 
wijzen erop dat de uiterst noordelijke, en pas recent aangetroffen, grens dateert van de tweede 
helft van de 1ste tot ergens midden de 2de eeuw n.Chr. en vanaf de 3de eeuw zeker niet meer 
als gracht in gebruik was. Dan is er in de periode 50 tot 150/175 n.Chr. ofwel sprake van een 
meer noordelijke gesitueerde erfgracht dan voorheen gedacht ofwel betreft het een dubbele 
begrenzing waarbij enkel de binnenste gracht in de tweede bewoningsfase werd herbruikt. Er 
kan natuurlijk niet uitgesloten worden dat de noordelijke grens van de 3de-eeuwse nederzetting 
zich nog meer naar het noorden, en dus in de door ontzanding verstoorde zone bevond, wat de 
noordelijke inplanting van waterput M0407 zou verklaren. 

Een aantal dingen zijn opvallend en moeten vermeld worden. Zo valt het op dat de afstand 
tussen de noordelijke en de zuidelijke gracht exact 240 Romeinse voet bedraagt, ofwel 71m. 
Dit is opmerkelijk omdat men in de Romeinse periode gebruik maakte van de eenheid actus 
om het land op te meten en in te delen. Een actus is een oppervlaktemaat van 120 op 120 
voet, en heeft dus zijden van 35,5m. Dit impliceert dat de uiterst noordelijke gracht (fase 1) 
en de uiterst zuidelijke gracht (fase 2) samen in gebruik waren, wat niet strookt met de eerder 
geponeerde stelling, en zou kunnen wijzen op een andere lay-out van de nederzetting.

De afstand van de oostelijke grens tot de oostkant van de brede noordelijke ingang is 
ca. 88,5m, wat ongeveer overeenkomt met 2,5 keer de zijde van een actus (88,75m). De 
vermoede ingang in de oostelijke zijde van de omgrachting bevindt zich overigens ook mooi 
in het midden tussen de uiterst noordelijke en zuidelijke erfgrachten. Indien sprake is van een 
symmetrische nederzetting, zou dit kunnen betekenen dat de noord- en zuidzijde 5 keer de 
zijde van een actus, ongeveer 177,5m, lang waren. Op deze manier zou er in de periode van 
de tweede helft van de 1ste tot het midden van de 2de eeuw n.Chr. sprake kunnen geweest 
zijn van een rechthoekige nederzetting met een oppervlakte van ongeveer 10 actus, en de 
hoofdingangen centraal op de zijden (fig. 172 & 173). Aangezien de eventuele westelijke helft 
van de nederzetting niet kon worden opgegraven blijft dit natuurlijk zeer hypothetisch. Het 
is misschien wel interessant erop te wijzen dat de Panhuisstraat zelf van haar N-Z traject 
afwijkt ter hoogte van de vermoede westelijke helft van de nederzetting. Ze loopt er als het 
ware omheen. Dit is misschien toeval, en eerder toe te schrijven aan de middeleeuwse site 
met walgracht die zich op exact deze locatie bevindt (overigens met dezelfde oriëntatie als de 
hier geprojecteerde erfgrachten van de Romeinse site) onder voorbehoud dat de kaart van 
Ferraris niet al te veel afwijkt van de toenmalige realiteit.

In ieder geval zou het in dit opzicht misschien interessant zijn de vondsten uit beide zuidelijke 
grachtfragmenten te herbekijken. Mogelijk kunnen beide sporen gefunctioneerd hebben in 
de eerste aanleg van het woonerf, en werd enkel de zuidelijke gracht herbruikt in de tweede 
bewoningsfase. Hetzelfde is overigens mogelijk voor de grachten aan de noordzijde van de 
nederzetting. Afbakeningen die duidelijk uit de laat-Romeinse periode stammen werden niet 
aangetroffen, maar kunnen zich eventueel buiten het opgravingsterrein bevinden.

10.3.2. Een rechthoekige greppelconfiguratie in zone L en G
In het uiterste westen van zone L werden twee haaks op elkaar ingeplante greppels aangesneden 
(fig. 25, 46 & 47)). Een eerste (L0502) had een NNW-ZZO oriëntatie en startte ter hoogte van de 
scheiding tussen zones L en A. Het spoor kon in zuidelijke richting 8,5m gevolgd worden, waarna 
het wegens het dalen van het archeologisch niveau niet meer zichtbaar was. Vanaf het noordelijk 
uiteinde gemeten vertoont het spoor na 0,65m een haaks georiënteerde aftakking (L0503).


