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Deze laatste greppel loopt vanaf de kruising 3,55m naar het zuidwesten en 0,55m naar het 
noordoosten. Pal op het kruispunt zelf worden beide greppels door een paalspoor gesneden 
(L0502a) (fig. 48). De greppels zelf vertonen een drieledige gelaagdheid in doorsnede. Helemaal 
onderaan de greppels zit een donkergrijs tot bruin fijn bandje waarboven een homogene witte 
tot lichtgrijze vulling met houtskoolpartikels zit. Het bovenste pakket is eerder lichtgrijs met 
roestkleurige vlekken. In de dwarscoupes vertonen de greppels een komvormig profiel. De 
coupe op de lengte-as toont dat het spoor een vlakke gelijkmatige bodem had met een diepte 
van ca. 0,36m (t.o.v. 5,87m TAW). Paalspoor L0502a lijkt qua vulling sterk op het bovenste 
opvullingspakket van de greppels, maar is iets grijzer van kleur. Dit paalspoor haalt een diepte 
van 0,44m (t.o.v. 5,87m TAW). Deze greppelconfiguratie kent haar spiegelbeeld in zone G. Deze 
laatste sporen werden onderzocht tijdens de campagne van 1980. Tussen beide helften zit in 
de noordelijke zijden een intentionele onderbreking van 2,4m. De zuidelijke helft van deze 
structuur is ten dele weggeërodeerd of -geploegd en ten dele weggegraven bij de aanleg van 
postmiddeleeuwse gracht L0001/LXIX. Misschien niet geheel toevallig is de ligging van paalsporen 
L0528 en L0531 op de centrale lengte-as van het spoor: L0531 precies in het midden tussen 
de twee noordelijke greppels, en L0528 ongeveer 0,80m verder naar het noordnoordwesten. 
Spoor L0531 meet 0,25 op 0,22m in het vlak. Spoor L0528 is rechthoekig met zijden van 1,30 
en 0,60m. Beide sporen zijn min of meer komvormig van profiel en zijn respectievelijk 0,18 en 
0,58m diep (t.o.v. 5,78m TAW). De opvulling van beide paalsporen is identiek aan die van de 
greppels L0502 en L0503: lichtgrijs tot wit met roestkleurige vlekjes. In het zuiden oversneed 
deze structuur een van de vierhoekige grachtstructuren uit de metaaltijden (L0486/XXXIII). 
Wat de functie is van deze greppelconstructie, al dan niet met bijhorende paalsporen, blijft 
onduidelijk. Noch de vondsten, noch de sporen zelf werpen hier een licht op. De rechthoekige 
vorm met intentionele onderbreking in het noordwesten, lijkt op een afgebakende ruimte te 
wijzen. De afwezigheid van, meer dan één, paalsporen in de greppels doet vermoeden dat het 
niet om een omheining met palen of een houten gebouw ging. De functie van een dergelijke 
omgreppelde ruimte kan gaan van veekraal tot heiligdom. Zonder bijkomende aanwijzingen is 
het beter hier geen verdere uitspraken over te doen. 

De vondsten uit het onderste bandje van de greppels bestaan uit 2 wanden in terra nigra en 1 
rand en 4 wandscherven van een handgevormde Romeinse kom. De bovenliggende pakketten 
leverden, naast 5 verspitte handgemaakte wandscherven uit de ijzertijd, 2 wanden in kruikwaar, 
1 doliumfragment en 3 randen van zoutcontainers op. Daarnaast werd ook nog 1 metaalslak 
uit de greppels gehaald. Een datering aan de hand van dit materiaal plaatst het spoor in de 
Romeinse periode. Paalspoor L0528 had een gelijkaardige vulling en kan eventueel zelfs bij de 
structuur horen. De vondsten uit dit spoor bestaan uit 1 wandscherf van een Drag. 37 of 29 
uit Zuid-Gallië versierd met een S-vorm en te dateren in de 1ste eeuw n.Chr. (Webster 1996: 
39-41, 47-48, 74-76, 80-81), 1 wand in kruikwaar, 1 wandscherf van een dolium, 2 wanden in 
grijsgebakken gedraaid aardewerk en 4 wanden en 1 bodem in handgevormd aardewerk in 
prehistorische techniek. 

10.3.3. Parallelle greppels in het zuiden van zone M
Ook het vermelden waard zijn een aantal parallelle greppels die zich in het zuiden van zones 
G, M en vermoedelijk ook in het zuiden van de opvolging uit 2001-2002 ophouden (fig. 25, 
49 & 50). In totaal werden zeven dergelijke greppels geregistreerd (M0003/M0008=78/413-
414-f, M0018/M0059, M0023, M0037/M0063/M0065, M0107, M0042 en één ongenummerde 
greppel op zone 2001-2002). Al deze greppels hebben een identieke oriëntatie: NNO-ZZW. Ze 
hebben vergelijkbare breedtes en dieptes: ongeveer 0,25m breed en ca. 0,10m diep bewaard 
(5,71m TAW in het zuiden tot 5,96m TAW in het noorden). In profiel zijn de greppels zeer 
gelijkaardig: komvormig met een lichtgrijze opvulling (fig. 51). De afstand tussen de greppels 
is ook steeds dezelfde, namelijk ongeveer 1,5m of 1 Romeinse passus. De breedte van de zone 
waarin deze greppels werden vastgesteld bedraagt 20m. Het is natuurlijk zeer goed mogelijk 
dat deze strook met greppels zich naar het westen toe verder zet. Naar het zuiden toe liepen 
de greppels door onder de sleufrand, ze hebben dus een minimale lengte van 13,5m. In het 
noorden vangen al deze greppels op dezelfde hoogte aan, ca. 13m ten noorden van de zuidelijke 
sleufrand van zone M. De grens hier lijkt bepaald te worden door twee haaks georiënteerde 
parallelle greppels (M0082/M0101/M0105 en M0060/M0072) met opnieuw een onderlinge 
tussenafstand van 1,5m. Deze haaks lopende greppels hebben een breedte van 0,18m en zijn 
0,06 tot 0,20m diep (6,01 tot 6,05m TAW). Beide greppels vertonen op dezelfde hoogte een 
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Figuur 49: Uitsnede van het grondplan met in donkergrijs aangeduid de parallelle greppels en kuilen in kwestie

Figuur 50: Zicht op de parallelle greppels van zone M vanuit het zuiden
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intentionele onderbreking van 0,5m. Verder naar het oosten toe in zone G werden deze greppels 
eveneens vastgesteld, en lijken zij ook een meer noordelijk gelegen tegenhanger te kennen. 
Deze twee greppels werden eerder al aangehaald omdat zij de zone met de Romeinse ophoging 
in het zuiden lijken af te bakenen. Zij komen later opnieuw aan bod met betrekking tot hun 
eventuele functie. Drie kuilen (M0061, M0074 en een kuil in zone G aan het noordelijk uiteinde 
van greppel M0003/M0008) lijken ook in verband te staan met de noordelijke uiteindes van de 
parallelle greppels. Deze kuilen meten in het vlak ongeveer 1,30 op 1,20m en zijn ovaal van vorm. 
De kuilen zijn maximaal 0,26m diep bewaard (t.o.v. 6,00m TAW), hebben een vlakke bodem en 
een lichtgrijze vulling (fig. 52). De zone met greppels wordt aan de oostelijke zijde mogelijk 
afgebakend door gracht LXVIII die in zone G werd geattesteerd. Deze gracht start op dezelfde 
hoogte als de beschreven parallelle greppels, loopt dan met een licht gebogen traject 12,5m 
naar het zuiden om een knik te maken naar het zuidwesten en nog 4m in die richting door te 
lopen alvorens oversneden te worden door postmiddeleeuwse gracht L0001/LXIX. Gracht LXVIII 
heeft een vrij constante breedte van ca. 1,3m. In doorsnede heeft het spoor een tweeledige 
opvulling, bestaande uit een onderste pakket dat wijst op een trechtervormige uitgraving met 
een smalle vlakke bodem en een bovenste komvormige laag (er zijn geen gegevens over de aard 
van de vulling beschikbaar). Het spoor meet 0,47m onder het opgravingsniveau in het noorden, 
en 0,66m diep ter hoogte van de oversnijding door gracht L0001/LXIX.

Figuur 51: Doorsnede op greppel M0023 Figuur 52: Doorsnede op kuil M0074

Figuur 53: Enkele scherven uit spoor M0037: in terra sigillata een bodem en een rand type Drag. 18/31; en een bodem in Pompejaans rood
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In al de parallelle greppels, met uitzondering van spoor M0107, werden vondsten gedaan. 
Greppel M0003/M0008 leverde 1 spijker en 1 tegulafragment op. In spoor M0018/M0059 
werden 1 spijker en wandscherven in terra sigillata, terra nigra, kruikwaar, reducerend 
gebakken en gedraaide waar, handgevormd aardewerk en van een Spaanse amfoor gevonden. 
Het terra nigra-fragment is afkomstig van een beker uit de late 1ste-2de eeuw n.Chr. Greppel 
M0023 bevatte 1 brok natuursteen, 1 bodem- en 1 wandscherf van een Zuid-Gallisch terra 
sigillata-bord type Drag. 18/31 of 18R uit de late 1ste of vroege 2de eeuw n.Chr. (Webster 1996: 
32-35), 2 bodemscherven van een bord in Pompejaans rood aardewerk, 1 wandje in terra nigra, 
10 wandscherven in kruikwaar, 1 rand en 2 wanden van een dolium, 1 rand en 1 wandscherf in 
grijs gebakken gedraaide waar en 2 randen, 8 wandjes en 3 bodemscherven in handgevormd 
aardewerk. In greppel M0037 werden eveneens een aantal goed dateerbare vondsten gedaan 
(fig. 53). Het betreft in terra sigillata: 1 verbrande randscherf van een Drag. 18/31 afkomstig 
uit de Argonnen, 1 bodem van een Centraal-Gallische Drag. 18/31 en 2 wanden afkomstig uit 
Lezoux, allen te dateren in het midden van de 2de eeuw (Webster 1996: 32-35). Daarnaast 
werden uit de vulling van dit spoor ook 3 wandscherven van een bord en een beker in terra 
nigra, 1 bodemscherf in Pompejaans rood, 3 wanden in reducerend gebakken gedraaide waar, 2 
bodems en 7 wanden in handgevormd aardewerk, 3 dakpanfragmenten, 1 spijker, 1 metaalslak 
en 1 plat metalen object gehaald. Greppel M0042 tenslotte leverde slechts 1 wand in kruikwaar 
op. Dit brengt de datering voor deze greppels van de late 1ste tot het midden van de 2de eeuw 
n.Chr., wat in de eerste bewoningsfase past.

De kuilen ter hoogte van het noordelijk begin van deze greppels geven een vergelijkbare 
datering. Kuil M0061 bevatte 2 wandjes in terra nigra te dateren in de late 1ste tot de 2de 
eeuw n.Chr., 5 wanden in kruikwaar, 1 rand, 1 bodem en 3 wandscherven van een kookpot 
in reducerend gebakken en gedraaid aardewerk, 2 handgevormde wanden en 1 wandscherf 
van een zoutcontainer, naast 2 tegulafragmenten, 1 stuk kwartsiet zandsteen en 3 brokken 
huttenleem. In kuil M0074 werd 1 wandje in kruikwaar en 1 dakpanfragment gevonden. De 
haaks georiënteerde greppels ten noorden van dit parallel greppelsysteem bevatten eveneens 
vondsten. De meest zuidelijke (M0060/M0072) leverde 1 wand in kruikwaar en 1 wandscherf 
in grijs gebakken en gedraaide waar op. De noordelijke greppel (M0082/M0101/M0105) had 
1 bodem en 7 wanden kruikwaar, 1 rand, 1 bodem en 5 wanden in reducerend gebakken 
gedraaide waar en 1 rand-, 1 bodem- en 7 wandscherven in handgevormd aardewerk in haar 
vulling. Dit kan de sporen niet nauwkeuriger dan tot de Romeinse periode dateren. Volgens het 
grondplan van 1978 moet gracht LXVIII in de zogenaamde tweede Romeinse fase gedateerd 
worden (midden 2de tot begin 3de eeuw). Dit kan erop wijzen dat deze gracht toch niet bij het 
greppelsysteem uit het zuidelijk deel van zone M hoort.

Momenteel bestaat er geen zekerheid betreffende de functie van deze parallelle greppels 
en bijhorende kuilen. Bij recent onderzoek in de vicus te Harelbeke werden gelijkaardige 
sporen gevonden. Een mogelijke verklaring voor de greppels in Harelbeke is dat zij restanten 
van een gebouw op liggers zijn, zoals een horreum of graanopslagplaats (persoonlijke 
mededeling W. De Clercq).

10.3.4. Een gracht en greppels op zone N
Ook op zone N werden enkele greppels en een gracht uit de Romeinse periode aangesneden 
(fig. 25). In de noordoostelijke hoek van deze zone werd een ONO-WZW lopende gracht (N0074/
N0209/N0496) aangetroffen. Dit spoor lijkt de gelijk georiënteerde strook met karrensporen 
(zie infra) langs de zuidelijke kant te begrenzen, en werd zelf door het meer zuidelijk gelegen 
vroegmiddeleeuws wegdek gesneden. De gracht zelf kon vanaf de postmiddeleeuwse verstoring 
tegen de oostelijke sleufrand van zone N voor 20m in westelijke richting gevolgd worden. Daarna 
werd het spoor tussen de recente verstoringen en onder de vroegmiddeleeuwse karrensporen 
niet meer teruggevonden. Gracht N0074/N0209/N0496 houdt een constante breedte van 0,44m 
aan en schommelt in diepte rond 0,25m onder het archeologisch niveau (ca. 6,26m TAW). Het 
spoor heeft een komvormig profiel en heeft een donkergrijze tot donkerbruine vulling (fig. 54).

De vondsten uit dit spoor beslaan fragmenten dierlijk bot, waaronder enkele tanden van 
rund, 7 metaalslakken, verschillende brokken van maalsteen uit tefriet, 2 stukken arcose of 
conglomeraatsteen, 1 stuk Doornikse kalksteen, 3 fragmenten in kwartsietische zandsteen, 12 
stukken van tegulae en imbrices, en aardewerkscherven (fig. 55). Deze laatste categorie bevat 
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onder andere 1 wand van een Drag. 45 in terra sigillata te dateren vanaf de late 2de tot het 
midden van de 3de eeuw n.Chr. (Webster 1996: 55-56), in Eifelwaar 1 rand mogelijk afkomstig 
van het laat-Romeins type Alzey 33 (Brulet et al. 2010: 407-416; Hiddink 2011: 236-237) en 
5 wanden, in Pompejaans rood aardewerk 1 bodemscherf met een beige kern (2de-3de eeuw 
n.Chr.), 16 wanden van dolia en amforen en 1 rand en 13 wanden in handgevormd aardewerk. 
De datering van dit spoor is Romeins, vanaf de 2de eeuw n.Chr. Gezien de locatie van dit spoor 
is het mogelijk dat het om (een deel van) één van de afwateringsgrachten langs het Romeins 
wegtracé (zie infra) gaat. 

Net ten zuiden van het wegtracé op zone N werden enkele greppels aangesneden. De sporen zijn 
fragmentair waardoor hun precieze functie niet geheel duidelijk is. Een eerste dergelijk spoor is 
N0458. Dit spoor was te volgen tussen het vroegmiddeleeuws wegtracé en de verstoringen van 
het bakstenen gebouw die het oversnijden. De greppel heeft een WNW-OZO richting en was 
zichtbaar over een afstand van ongeveer 11m. Het spoor had een breedte van 0,24 tot 0,50m en 
was tot een diepte van maximum 0,13m onder het archeologisch niveau (6,32m TAW) bewaard. 
Het had een komvormig profiel en een witte tot lichtgrijze vulling. Er werden geen vondsten 
gedaan in de vulling van dit spoor.

Figuur 54: Een doorsnede op 
gracht N0074/N0209/N0496

Figuur 55: Aardewerk uit de 
vulling van gracht N0074/
N0209/N0496
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Een vijftal meter naar het oosten toe werden een tweede gelijkaardige greppel (N0382/N0495) 
aangetroffen. Deze loopt net ten westen van de knik in het vroegmiddeleeuws wegtracé en 
heeft net zoals N0458 een traject dat afbuigt naar het zuiden, en liep er dus misschien parallel 
aan. Het spoor kon over een afstand van ongeveer 14m gevolgd worden. Greppel N0382/N0495 
meet in de breedte ca. 0,40m en heeft een grijze vulling. In doorsnede blijkt het spoor een smal 
U-vormig profiel te hebben met een diepte tot 0,43m (6,38m TAW). De vulling van het spoor 
leverde slechts 1 wandscherf in Eifelwaar, 1 wand in reducerend gebakken en gedraaide waar, 
2 wanden in handgevormd aardewerk, en 1 metaalslak op. Gezien hun gelijkaardig verloop 
vormen deze twee greppels samen misschien de afwatering of begrenzing van een aftakking 
van de Romeinse landweg naar het zuiden, en de nederzetting, toe. De tussenafstand tussen 
beide sporen bedraagt ca. 4,4m.

10.4. De gebouwen
In het grondplan van Destelbergen – Panhuisstraat/Eenbeekeinde kunnen verschillende 
gebouwen uit de Romeinse periode herkend worden (fig. 56). Twee ervan (gebouwen 4 en 6) 
werden bij het huidig onderzoek aangesneden en reeds tijdens het veldwerk geïdentificeerd. De 
andere plattegronden bevinden zich in de vlakken die in de vorige eeuw werden onderzocht. Door 
de vroegere onderzoekers werden twee mogelijke Romeinse gebouwstructuren gepubliceerd. 
Deze structuren waren opgebouwd uit paalsporen en standgreppels en worden uitgebreid 
besproken in De Laet et al. 1976. Hoewel het mogelijk is dat beide palenclusters gebouwen 
vormen, ontbreken teveel sporen om van duidelijke en overtuigende gebouwstructuren te 
spreken. Ze behoren evenmin tot een van de gekende Romeinse gebouwtypes. Hun datering 
is hoofdzakelijk gebaseerd op de stratigrafische gegevens (De Laet et al. 1976: 34-38). De 
enorme sporendensiteit op het grondplan van de oude campagnes maakte een veelheid aan 
gebouwplattegronden mogelijk. Om hieruit de meest waarschijnlijke gebouwen te filteren 
werden de paalsporen aan de hand van de beschikbare coupetekeningen onderzocht. Hierbij 
werd vooral gezocht naar eventuele nokstaanders, omdat deze bij Romeinse hoofdgebouwen 
in ondertussen goed gekende configuraties zijn ingeplant. Er werd bij het bekijken van de 
doorsnedes en profielen vooral rekening gehouden met de vorm in het vlak en in doorsnede, 
alsook met de diepte van de sporen. Op die manier werden sommige hypotheses verworpen en 
andere bevestigd. Er werd voor geopteerd om enkel de vrij zekere structuren te behouden. Het 
onderzoek van deze gegevens werd enigszins bemoeilijkt door de toenmalige methodologie. 
Sporen werden niet altijd onmiddellijk gecoupeerd. De aangelegde grondvlakken werden 
eerder stelselmatig verdiept, met als gevolg dat sommige sporen op bepaalde diepte niet meer 
aanwezig waren en dus niet meer gecoupeerd konden worden. Soms werden sporen pas vanaf 
een bepaald niveau gecoupeerd, waardoor een deel van het profiel afwezig is, en rekening 
moet gehouden worden met de diepte van het niveau waarop de doorsnede gemaakt werd ten 
opzichte van de hoogte waarop het spoor voor het eerst werd opgemerkt. Daarnaast kunnen 
voor deze gegevens geen beschrijvingen betreffende kleur en textuur gegeven worden: deze 
staan meestal niet vermeld bij de tekeningen, en beschikbaar fotomateriaal is zwart-wit. Er 
moet ook vermeld worden dat nokstaanders bij het onderzoek van de 20ste eeuw meestal niet 
als dusdanig werden herkend, ze werden meestal beschreven als afval- of kelderkuilen (De 
Clercq 2009: 322-323). In het geval van een mogelijk potstalgebouw (structuur 5) dacht men 
dat het om ovenstructuren ging (deze informatie bevindt zich in de veldtekeningen van het jaar 
1974). Het is niet de bedoeling de toenmalige onderzoekers met de vinger te wijzen, de kennis 
over Romeinse gebouwstructuren was toen immers nog zeer beperkt, en de huidige typologie 
nog niet beschikbaar. Wat bijgebouwen betreft: enkel de zeer regelmatige structuren worden 
in dit rapport opgenomen. Het is immers onbegonnen werk alle min of meer rechthoekige 
vierpalige configuraties op te sommen. Hierdoor komen vooral de zwaarder gefundeerde 
spiekers aan bod, wat onvermijdelijk een vertekend beeld van de nederzetting oplevert. 
Hoogstwaarschijnlijk waren meer kleine bijgebouwen en structuren op de erven aanwezig. 
Het is echter zo dat deze vaak opgebouwd zijn uit kleinere en ondiepere paalsporen dan de 
grotere constructies. De vroegere methode van het verdiepen van de archeologische vlakken 
heeft als nadeel dat deze kleinere paalsporen soms niet gecoupeerd werden omdat ze in een 
tweede of derde vlak al verdwenen waren, en bovendien werden de ongecoupeerde sporen 
meestal niet genummerd. Daarenboven is het binnen het huidig tijdsbestek onmogelijk om de 
profielen van al deze kleinere sporen te bekijken, laat staan te digitaliseren. De geïdentificeerde 
gebouwplattegronden worden in de mate van het mogelijke chronologisch voorgesteld, te 
beginnen met de hoofdgebouwen en daarna de eventuele bijgebouwen.
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Figuur 56: Het grondplan met alle Romeinse sporen in donkergrijs ingekleurd, en de herkende gebouwen 
in oranje afgebakend
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10.4.1. De hoofdgebouwen
In totaal werden vijf hoofdgebouwen uit de Romeinse periode herkend (fig. 56 & 57). Met 
uitzondering van gebouw 1, dat typologisch het oudste is, bevinden al deze gebouwen zich in 
de noordelijke sector van de nederzetting. Gebouw 1 heeft daarenboven ook een afwijkende 
oriëntatie in vergelijking met de jongere gebouwen. Mogelijk betekent dit dat er in eerste instantie 
een andere nederzettingsindeling gebruikt werd. En misschien wijst dit er zelfs op dat de eerste 
Romeinse bewoningsperiode moet onderverdeeld worden in een oudere en een jongere fase.

Gebouw 1
Mogelijk het oudste hoofdgebouw aanwezig op het terrein te Destelbergen werd aangesneden 
bij de opgravingscampagnes van 1975 en 1976. De structuur bevindt zich in, en langs de 
oostelijke grens van, zone E, in de opgravingsvlakken 75/333-334-335-336-343-346 en 76/349-
352-354-355-356-357-359 (fig. 56 & 57). Het gebouw werd herkend als een ca. 20m lange rij 
van vijf zware paalsporen (75/333-p, 75/335-336-o, 76/354-z, 76/357-q en 76/357-v) (fig. 58). 
De tussenafstand tussen de drie binnenste paalsporen bedraagt twee maal 4,75m. De afstand 
tussen de binnenste en de buitenste palen is iets groter en bedraagt zowel in het noorden als 
in het zuiden 5,3m. De geregistreerde dieptes van de vier zuidelijke sporen bedragen 0,71 tot 
0,99m onder het archeologisch vlak. Het meest noordelijke spoor (75/333-p) had in coupe een 
diepte van 0,30m. Deze coupe werd echter op de breedte-as van het spoor gezet. Het is dus 
niet onmogelijk dat een eventueel dieper deel van de kuil niet in deze doorsnede zichtbaar is. 
Langs weerszijden van de rij met nokstaanders werd een inplanting van kleinere en ondiepere 
paalsporen (niet genummerd) opgemerkt. Vooral op de westelijke wand is er een regelmatige 
inplanting zichtbaar. Mogelijk zijn dit de bewaarde paalsporen van de wanden van het gebouw. 
In dat geval zou het gebouw een breedte van ca. 6m gehad hebben. Ter hoogte van de meest 
noordelijke travee zijn in de westelijke wand twee schuin op de wand ingeplante palenkoppels 
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Figuur 57: Uitsnede van het grondplan met de zone waarin Romeinse hoofdgebouwen werden aangetroffen
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zichtbaar. Op de oostelijke wand is ter hoogte van het zuidelijke koppel een gelijkaardig ingeplant 
koppel te herkennen. Wellicht zijn deze de restanten van twee tegenover elkaar geplaatste 
ingangspartijen. De oriëntatie van de plattegrond is NNW-ZZO. De gebouwplattegrond, 
inclusief de ingangspartijen, en de afmetingen en hun verhoudingen zijn in overeenkomst met 
een Alphen - Ekeren huis, of type De Clercq IA. De lengte-breedte verhouding van dergelijke 
gebouwen schommelt rond 3-1 (De Clercq 2009: 278-282). De aanwezigheid van bijkomende 
zware paalsporen op de centrale as van het gebouw, kunnen wijzen op  één of meer herstellingen 
aan het huis. De gegevens van het onderzoek in de jaren 1970 situeren de paalsporen tussen 55 
en 175 n.Chr. Voor een precieze datering van deze structuur zouden de vondsten uit de sporen 
opgezocht moeten worden. Voor vlak E zijn echter geen lijsten of gepubliceerde gegevens 
beschikbaar. Het gebouwtype IA komt vooral voor in de 1ste eeuw n.Chr., eventueel nog in de 
vroege 2de eeuw (De Clercq 2009: 311), wat niet in strijd is met de eertijds toegekende datering. 
Vergelijkbare voorbeelden uit de omgeving zijn te vinden op de sites Evergem – Koolstraat (De 
Logi et al. 2009: 40-41) en Knesselare – Kouter (De Clercq et al. 2008: 34-36). Dit is het enige 
hoofdgebouw dat zich (deels) ten zuiden van de vermoede centrale O-W as van de nederzetting 
bevindt. Ook staat de oriëntatie van deze structuur haaks op die van alle andere gebouwen. 
Dit wijst mogelijk op een oudere ruimtelijke indeling van de nederzetting. Ook op de site 
Evergem – Koolstraat was de oriëntatie van het Alphen - Ekeren gebouw licht afwijkend van 
de iets jongere en dominerende richting. Daar behoorde het gebouw tot een andere, oudere, 
ruimtelijke organisatie van de nederzetting (De Logi et al. 2009: 139-142). Op het grondplan van 
Destelbergen werden enkele grachtfragmenten teruggevonden met een oriëntatie gelijkaardig 
aan dit eerste gebouw (fig. 171). Waarschijnlijk horen ook deze sporen bij de eerste fase van 
Romeinse bewoning op het terrein. Een duidelijk tracé van erfgrachten die samengaan met 
gebouw 1 kan echter niet aangeduid worden.
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Figuur 58: Plattegrond en 
doorsnedes van gebouw 1 
(schaal 1/200)
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Gebouw 2
Een tweede gebouw werd herkend in het noordwesten van zone E, in de vlakken 71/240, 
71/241, 71/245-247, 71/250-253 en 71/259 (fig. 56 & 57). De structuur werd gedragen door 
vier zware palen (71/240-241-h2, 71/245-n1, 71/253-w2 = 71/259-n en 71/247-g = 71/252-r2) 
die in een kruisvormig verband werden aangelegd (fig. 59). Deze sporen hebben afmetingen 
in het vlak van 1,8 bij 0,7m tot 2,1 bij 1m. De diepte ervan varieert van 0,7 tot 1,6m onder 
het archeologisch vlak. Op de hoeken van deze constructie zijn paalsporen (71/240-241-n1, 
71/240-241-f2, 71/251-s1 en 71/253-259-x1) aangetroffen die mogelijk de restanten van de 
hoekpalen van dit gebouw zijn. De kleinste hoekpaal (71/240-241-n1) meet 0,75 op 0,78m 
in het vlak, de grootste (71/240-241-f2) meet 1,6 op 0,94m. De diepte van de hoekpalen ten 
opzichte van het archeologisch niveau schommelt van 0,51 tot 0,62m. Op deze manier ontstaat 
een éénschepig rechthoekig gebouw met twee traveeën van 11,5 bij 5,3m met een ONO-WZW 
oriëntatie. Dergelijke gebouwen met een kruisvormige dragende structuur zijn gekend als type 
De Clercq IIB en worden doorgaans gedateerd vanaf de Flavische tijd tot de late 2de eeuw n.Chr. 
(De Clercq 2009: 287-288). De sporen van dit gebouw werden destijds toegeschreven aan fase 
Romeins 1, wat erop wijst dat het vondstmateriaal dateert uit de periode 55 tot 150 n.Chr. 
wat min of meer samenvalt met de situering van het gebouwtype. Vergelijkbare voorbeelden 
van types IIB werden al onderzocht op sites als Flanders Expo (Hoorne et al. 2009: 102-103; 
Hoorne 2010: 51-85; Hoorne 2011: 65-74), Merelbeke – Axxes (De Clercq et al. 2003: 133-
134), Evergem – Kluizendok (Laloo et al. 2009), Evergem – Koolstraat (De Logi et al. 2009: 42-43, 
51-52, 55) en Evergem – Molenhoek (Schynkel & Urmel 2009: 25-27). Een aantal paalsporen 
in de nabijheid van deze structuur duiden misschien op een heraanleg (of herstelling) van het 
gebouw op dezelfde locatie, zij het met een verschuiving van ca. 0,75m in zuidelijke richting. 
Mogelijke palen van deze herbouw/herstelling zijn 71/240-b2, 71/241-d, 71/242-g en 71/251-
253-d. Aangezien voor een duidelijke herbouw enkele palen ontbreken, zoals een nokstaander 
op de noordoostelijke kant en een hoekpaal in het zuidoosten, blijft dit hypothetisch.

Gebouw 3 
In het noordoosten van zone E kan in de opgravingsvlakken uit de jaren 1971 en 1974 een 
rechthoekig Romeins gebouw met kruisvormige plaatsing van de dakdragende palen worden 
herkend (fig. 56 & 57). De structuur bestaat uit zes zware paalsporen (71/265-b2, 71/269-
d1, 71/271-q3, 71/270-v1/w1, 74/313-l en 74/312-z), op elke korte wand één, op de lange 
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Figuur 59: Plattegrond en 
doorsnedes van gebouw 2 

(schaal 1/200)
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wanden telkens twee (fig. 60). Op die manier ontstaat een éénschepig gebouw met drie 
traveeën. Het gebouw meet ongeveer 13,7 bij 6,5m en is met haar lengte-as ONO-WZW 
gericht. De afstand tussen de staanders op de lange wand is ca. 4,3m. De diepte van de zes 
dakondersteunende palen varieert tussen 0,45 en 0,86m onder het archeologisch niveau. 
Deze gegevens komen goed overeen met de kenmerken van gebouwtype De Clercq IIC (De 
Clercq 2009: 288-289). Een deel van de sporen van structuur 3 werden op het grondplan 
aangeduid als “Romeins 1”, een deel als “Romeins 2”(tweede helft 2de - begin 3de eeuw). Het 
type gebouw komt voor vanaf de Flavische periode, ca. 70 n.Chr., tot de late 2de eeuw (De 
Clercq 2009: 288). Gelijkaardige gebouwen uit de streek werden gevonden te Flanders Expo 
(Hoorne et al. 2009: 97-112; Hoorne 2010: 65-90;  Hoorne 2011: 73-83) en te Merelbeke – 
Axxes (De Clercq et al. 2003: 132-134). 

Gebouw 4
Bij het huidig archeologisch onderzoek werden in de zuidelijke helft van zone M een aantal zeer 
diepe paalsporen uit de Romeinse periode (M0138, M0170, M0190/M0497/M0188, M0194, 
M0212 = 78/410-q en M2004) aangesneden die samen met twee sporen uit de campagnes 
van 1971 en 1978 (71/242-b1 en 78/410-k) een gebouwplattegrond vormen (fig. 56 & 57). 
De dragende structuur van dit gebouw lijkt te bestaan uit vier diep gefundeerde palen in 
kruisvormig verband, aangevuld met vier zware hoekpalen (fig. 61). De paalsporen hebben een 
lengte variërend van 1,4 tot 2,7m en een breedte gaande van 0,60 tot 0,98m. De dieptes van de 
sporen hebben een minimum van 0,40 tot maximaal 0,82m onder het opgravingniveau (6,18m 
TAW in het zuiden, 6,43m TAW in het noorden) (fig. 62). Ze vormen samen een éénschepig 
rechthoekig gebouw met een ONO-WZW oriëntatie en zijden van 13 en 6,7m. De structuur kan 
opgevat worden als een type De Clercq IIB, of De Clercq IIE – zij het met slechts twee traveeën 
–  waarbij de hoekpalen een latere aanpassing zijn aan de structuur. Voor beide types geldt dat 
het vaak potstalgebouwen betreft (De Clercq 2009: 287-290). In dit licht kunnen sporen M0161 
en M0162 misschien als restanten van een potstal begrepen worden. In tegenstelling tot alle 
andere Romeinse sporen hebben beide een zeer donkere grijze vulling en zijn ze vrij ondiep 
met een vlakke bodem (fig. 63). Spoor M0161 meet in het vlak 2 bij 1,1m, M0162 is eerder 
rond van vorm en heeft een diameter van 0,9m. De diepte van beide sporen schommelt rond 
0,20m (t.o.v. 6,34m TAW). Als deze sporen inderdaad restanten van een potstal zouden zijn, dan 
bevindt het stalgedeelte van het gebouw zich in de westzuidwestelijke zijde.
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N Figuur 60: Plattegrond en 
doorsnedes van gebouw 3 
(schaal 1/200)
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Figuur 61: Plattegrond en 
doorsnedes van gebouw 4 
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Figuur 62: Doorsnede op paalspoor M0190/M0497/M0188 met links 
een fragment van de handgevormde kookpot

Figuur 63: Doorsnede op spoor M0161

Figuur 64: De handgemaakte 
kookpot afkomstig uit 
twee van de dakdragende 
paalsporen van gebouw 4

Figuur 65: Een greep uit de vondsten gedaan in de vulling van 
paalspoor M0194

Figuur 66: Enkele scherven uit spoor M0161
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Paalspoor M0138 bevatte een totaal van 27 scherven in aardewerk. Het betreft 10 wanden en 1 
gegladde bodemscherf in handgevormde waar, 1 rand en 10 wanden in grijs gebakken gedraaid 
aardewerk, 1 wand van een mortarium, 1 wand van een dolium en 1 rand en 1 wand van een 
zeer grote zoutcontainer. Best te dateren is een bodemscherf in terra sigillata van een Drag. 
36 uit de 2de eeuw n.Chr. (Webster 1996: 46). Het spoor leverde ook nog een haakje in metaal 
en rundertanden op. Uit tegenoverliggende nokstaander M0190/M0497/M0188 werden
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Figuur 67: Aardewerk 
afkomstig uit de paalsporen 
van gebouw 4 (schaal 1/3)
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33 scherven gerecupereerd. In terra nigra werden 3 wanden gevonden, 1 ervan is versierd met een 
ingesneden zigzaglijn, 2 zijn in veloutétechniek uit de 2de eeuw en 1 is vrij dunwandig; in Keulse 
geverniste waar 1 wandscherfje met kleibestrooiing; 2 wandscherven in grijsgebakken gedraaid 
aardewerk waarvan 1 versierd met dubbele radstempels (fig. 67); in kruikwaar 2 wanden en 1 
oor met grove kwartsverschraling (oorsprong voorlopig onbekend); 1 wand van een dolium; en 7 
wandscherven van zoutcontainers. In handgevormde waar werden nog 2 randen en 13 wanden 
gevonden in spoor M0188 (fig. 62). Deze scherven passen op de handgevormde waar uit spoor 
M0138 en vormen samen een kookpot (fig. 64 & 67). Spoor M0188 is een kuiltje dat ingegraven 
werd in de vulling van de aanleg van spoor M0190/M0497. Mogelijk moet deze kookpot als een 
depositie geïnterpreteerd worden. Het feit dat de scherven van één recipiënt verdeeld werden 
over verschillende funderingskuilen van één gebouw kan als een bouwoffer gezien worden. 
Behalve aardewerk bevatten deze sporen ook nog 1 stuk verbrande huttenleem, 1 fragment 
van een afslag in vuursteen, 3 stukken dakpan en fragmenten dierlijk bot. Nokstaander M2004 
bevatte slechts 2 bodem- en 2 wandscherven in handgevormde waar in prehistorische techniek, 
een spijker en een metalen D-vormige ring. Tegenoverliggende nokstaander M0212 werd slechts 
gedeeltelijk aangesneden, het grootste deel van dit spoor bevond zich in het opgravingsvlak van 
de oudere campagnes, er werden geen scherven gevonden in het recent onderzochte deel van 
het spoor. Op de oude plannen stond het spoor aangeduid als “Romeins 1” (ca. 55-150 n.Chr.). 
In hoekpaal M0170 werden 1 wand in kruikwaar, 1 rand- en 11 wandscherven in handgemaakte 
waar, 1 wand van een zoutcontainer, 2 fragmenten verbrande silex, 1 stuk zandsteen en 1 stukje 
mortel gevonden. Specifieker dan Romeins kan dit materiaal niet gedateerd worden. Spoor 
M0194 had in totaal 110 aardewerkscherven in zijn vulling (fig. 65 & 67). Het betreft onder 
andere 1 rand- en 1 wandscherf in terra sigillata afkomstig van een Drag. 33 uit de Centraal-
Gallische productiecentra (2de eeuw n.Chr.) (Webster 1996: 45), 2 wanden in geverniste waar 
afkomstig van een 2de-eeuwse beker type Hees 2 versierd met guillochage (Symonds 1999: 294-
295), 17 wanden en 1 bodemfragment van een gedraaide grijsgebakken beker versierd met 
gladdingslijnen uit de 3de eeuw, 1 rand van een mortarium uit Bavay, 1 verticale rand van een 
mortarium type Brunsting 37 uit de Eifel die vanaf het laatste kwart van de 2de eeuw dateert 
(Hiddink 2011: 210-211), 7 randen en 57 wandscherven in handgevormde waar waaronder 
enkele versierd met kruisende gladdingslijnen en 2 met botindrukken op de schouder, 1 wand 
van een zogenaamde kurkurne (Hiddink 2011: 76-77), 3 wandscherven van dolia, 1 rand en 
8 wanden in kruikwaar en 3 wandfragmenten van zoutcontainer. Hoekpalen 71/242-b1 en 
78/410-k staan respectievelijk als “Romeins 2” en “Romeins 1” op het grondplan aangeduid. 
Het gebouw lijkt best te dateren in het laatste kwart van de 2de eeuw n.Chr., de aanwezigheid 
van geverniste waar en de afwezigheid van metaalglanswaar pleiten in elk geval tegen een 
3de-eeuwse situering van de structuur. De sporen (M0161 en M0162) die mogelijke restanten 
van een potstal zijn bevatten ook vondsten. Spoor M0161 leverde 1 spijker en 39 scherven 
op, waaronder een rand in terra sigillata, wandscherven in geverniste waar van een Keulse 
jachtbeker type Hees 2, waarvan 1 versierd met guillochage en 1 met het achterste deel van 
een hert in barbotine (Symonds 1999: 294-295) en 1 wandscherf in metaalglanswaar versierd 
met kerfbandjes (fig. 66). In de vulling van spoor M0162 werden 1 spijker en 31 scherven 
aangetroffen. De meest opvallende zijn een rand in Eifelwaar afkomstig van een kom type 
Niederbieber 104 of Alzey 28 (Brulet et al. 2010: 404-408, 416-418) en een wandscherf in 
metaalglanswaar versierd met een kerfbandje. Een datering in de 2de eeuw - eerste helft 3de 
eeuw lijkt voor deze sporen gepast. Gelijkaardige gebouwen met aanwezigheid van een potstal 
werden al eerder opgegraven te Flanders Expo (Hoorne 2011: 51-60).

Gebouw 5
Net ten zuiden van gebouw 3 werd een mogelijk potstalgebouw herkend in de oude plannen 
van zone E (fig. 56, 57 & 68). De sporen die tot dit hypothetisch gebouw behoren bevinden 
zich in de opgravingsvlakken 71/266, 71/268, 71/271-274, 74/313-316, 74/319-322, 74/327 
en 74/341-342. Het duidelijkst zijn enkele diep gefundeerde palen (74/322-327-a1, 74/322-
327-z, 74/315-316-c2, 74/316-321-c5/x7, 77/379-370-x en 71/273-274-t2). De afmetingen van 
deze paalsporen wijzen erop dat het om dragende palen van een hoofdgebouw gaat. In het 
vlak variëren de lengtes van deze sporen tussen 1,8 en 2,3m, de breedtes schommelen van 1 
tot 2m. De diepste sporen lijken zich in de zuidelijke en westelijke wand te bevinden, met een 
gemiddelde van 1,4m onder het archeologisch niveau. De oostelijke paalsporen hebben dieptes 
van 0,53 en 0,78m. De noordelijke wand blijft problematisch: er werden op het grondplan geen 
sporen met dergelijke dimensies teruggevonden. Mogelijk zijn deze gemist bij het onderzoek. 
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De potstal zelf bevindt zich in de oostelijke zijde van het 
gebouw, meet in het vlak ongeveer 7 op 4m, en is ongeveer 
0,46m diep bewaard met een vrij vlakke bodem. Aangezien 
niet alle paalsporen van dit mogelijke gebouw aanwezig 
zijn, blijft de structuur hypothetisch en is het ook moeilijk 
uitspraken te doen over het gebouwtype en de afmetingen 
ervan. Vermoedelijk moet de structuur minimale afmetingen 
van 12,5 bij 6m gehad hebben en een ONO-WZW oriëntatie. 
Potstalgebouwen zijn doorgaans gebouwen van het type 
II of III. In dit geval gaat het waarschijnlijk om een potstal 
van het type IIIA, gezien de twee herkende hoekpalen zeer 
diep gefundeerd zijn, wat pleit voor een structuur waarbij 
het gewicht van het dak over de palen in korte en lange 
wanden gelijkmatig werden verdeeld. Dit huistype wordt in 
de late 2de en de 3de eeuw n.Chr. gedateerd (De Clercq 2009: 
291). Op het grondplan van de RUG werden zo goed als alle 
sporen die aan dit hypothetisch gebouw verbonden worden 
een situering in de fase “Romeins 1” toegekend, wat voor 
dit gebouwtype te vroeg lijkt uit te vallen. Misschien dat 
een studie van het aangetroffen aardewerk nog inzichten 
kan opleveren betreffende de datering van deze mogelijke 
structuur. Over de andere aspecten zal wellicht nooit 
zekerheid bestaan. 

Interpretatie
Al deze hoofdgebouwen samen beschouwd lijkt er in de huizenbouw op deze nederzetting 
sprake te zijn van minstens drie fases. De eerste twee fases (1a en 1b) situeren zich binnen een 
eerste bewoningsperiode (1ste eeuw tot midden 2de eeuw n.Chr.), de derde fase (fase 2) vormt 
(de aanvang van?) de tweede bewoningsperiode (vanaf het einde van de 2de eeuw n.Chr.). 
Het oudst, vermoedelijk te plaatsen in de eerste helft van de 1ste eeuw n.Chr., is een Alphen-
Ekeren gebouw (gebouw 1) in het zuidoosten van de nederzetting. In de daaropvolgende fase, 
tweede helft 1ste tot midden 2de eeuw n.Chr., zijn de gebouwen met kruisvormig ingeplante 
funderingspalen aanwezig (gebouwen 2 en 3). Het valt vanaf dan op dat de hoofdgebouwen 
zich in de noordelijke sector van de site ophouden. Ook in de tweede bewoningsperiode lijkt 
dit nog het geval te zijn. Gebouwen 4 en 5 moeten mogelijk in deze fase van de bewoning 
gesitueerd worden. Beide structuren liggen iets zuidelijker ingeplant dan die van de voorgaande 
fase. Misschien heeft dit iets te maken met de opgave van de uiterst noordelijke erfbegrenzing, 
waarbij de afbakening, en daarmee samengaand misschien de interne opdeling, van de site 
ietwat naar het zuiden verschoof.

10.4.2. De bijgebouwen
In het grondplan konden een aantal bijgebouwen herkend worden. Slechts één bijgebouw 
bevindt zich op de zones van het huidig onderzoek (fig. 56 & 57). Het gaat om twee vierpalige 
constructies, twee zespalige spiekers en één mogelijk achtpalig bijgebouw. Omdat de 
hoeveelheid mogelijke spiekers op een grondplan met dergelijke densiteit aan paalsporen groot 
is, worden hier slechts de meest in het oog springende constructies vermeld.

Gebouw 6 
Een eerste bijgebouw bevindt zich op de zuidelijke helft van zone M (fig. 56 & 57). De sporen 
van deze constructie (M2039, M2041, M2054, M2055, M2057, M2059 en M2080) werden pas 
zichtbaar nadat het ophogingspakket (M1000) uit de Romeinse periode werd weggegraven, deze 
structuur dateert dus hoogstwaarschijnlijk uit de eerste bewoningsfase. Samen vormen de zeven 
paalsporen vermoedelijk één rechthoekig zespalig bijgebouw (fig. 69 & 70). Gezien de nabijheid 
van de westelijke sleufrand en enkele recente verstoringen, is het mogelijk dat dit gebouw groter 
was en zich verder in die richting uitstrekte. Het is daarenboven ook mogelijk dat het niet om een 
zespalig, maar om twee vierpalige bijgebouwen gaat. Hoe het ook zij, voor zover zichtbaar in zone 
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Figuur 68: Plattegrond van een mogelijk potstalgebouw
(schaal 1/200)
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X Figuur 69: Plattegrond en 
doorsnedes van gebouw 6 
(schaal 1/100)

Figuur 70: Zicht op de 
gecoupeerde sporen van 
gebouw 6
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M, vormen de paalsporen één constructie van 5,5 op 3,6m of twee bijgebouwen van ca. 2,9 op 
3,6m en van 3,5 op 3,6m. De structuur is ONO-WZW georiënteerd en eenschepig van opbouw. Het 
gebouwtje is symmetrisch, maar de tussenafstand tussen de paalsporen is niet regelmatig: van 
west naar oost bedraagt deze 2,9m, 1,6m en 3,5m. De paalsporen zelf zijn afgerond rechthoekig 
tot ovaal van vorm. Het kleinste spoor (M2039) meet 0,68 bij 0,40m, het grootste (M2054) meet 
0,80 op 0,36m. In doorsnede zijn deze paalsporen zeer gelijkaardig. Ze hebben allemaal een breed 
U-vormig profiel met een vlakke bodem, en de vulling bestaat uit een bruingrijs bandje onderaan 
het spoor, waarboven een zeer uitgeloogde bruingrijze vulling zit, die moeilijk te onderscheiden is 
van de moederbodem (fig. 71 & 72). De diepte van deze paalsporen varieert van 0,40 tot 0,53m 
onder het opgravingsniveau (6,00m TAW).

De datering van deze constructie(s) is weinig precies. De sporen leverden enkel wandscherven 
in kruikwaar, handgevormd aardewerk en reducerend gebakken en gedraaide waar op. 
Hoogstwaarschijnlijk dateren ze wel in de Romeinse periode. Alle sporen die stratigrafisch 
gezien jonger zijn dan pakket M1000 dateren vanaf het midden of laatste kwart van de 2de eeuw, 
dit suggereert dat M1000 bij de overgang van “Romeins 1” naar “Romeins 2” moet gesitueerd 
worden. Vermoedelijk dateren de paalsporen van deze constructie in de eerste fase.

Gebouwen 7 en 8
Centraal in zone E werd een aantal paalsporen gevonden die waarschijnlijk twee zespalige spiekers 
vormen, hoewel niet helemaal kan uitgesloten worden dat ze één langer gebouw vormen (fig. 
56 & 57). De meest noordelijke spieker (gebouw 7) wordt samengesteld door paalsporen uit de 
campagnes van 1975 en 1977: 75/337-i, 75/339-l, 77/371-g, 77/372-zonder nummer, 77/373-q 
en 77/373-r. De constructie is rechthoekig, meet ca. 4,3 bij 4,1m en is NO-ZW georiënteerd (fig. 
73). De paalsporen zijn afgerond rechthoekig van vorm en zijn ongeveer even groot, ca. 1 op 
0,65m. In doorsnede hebben deze sporen een brede komvorm en zijn ze 0,30 tot 0,37m diep ten 
opzichte van het toenmalig opgravingsniveau. De datering van deze structuur kan op dit moment 
enkel op basis van het grondplan gebeuren. Vier van de zes paalsporen zouden dan in de periode 
tweede helft 1ste tot en met eerste helft 2de eeuw n.Chr. te situeren zijn. De andere twee sporen 
dateren van de tweede helft van de 2de tot het begin van de 3de eeuw n.Chr. 

Figuur 71: Coupe op paalspoor M2041 van gebouw 6 Figuur 72: Coupe op paalspoor M2057 van gebouw 6
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van structuur 7 (schaal 1/200)
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Op 4m ten ZZO van gebouw 7 werd een gelijkaardige palenconfiguratie opgegraven (gebouw 8). 
De paalsporen van deze constructie werden verstoord door twee middeleeuwse waterputten (K 
en L). Hierdoor zijn enkel de drie zuidwestelijke hoekpalen (76/367-369-h, 76/365-f en 77/375-
m) en mogelijk de centrale paal op de noordwestelijke zijde (76/364-zonder nummer) zichtbaar. 
Het betreft hier dus opnieuw een zespalige constructie of een vierpalig bijgebouw (fig. 74). Ook 
deze paalsporen zijn afgerond rechthoekig van vorm en meten in het vlak zo’n 1m op 0,65m. 
Van twee sporen werd een coupe gemaakt (f en m). Het profiel van deze paalsporen is quasi 
identiek aan de sporen van gebouw 7: een brede komvormige uitgraving met een bewaarde 
diepte van ca. 0,35m. Het gebouw zelf meet zo’n 4,5 op 4m en is NO-ZW georiënteerd. De 
datering van deze sporen op het grondplan duidt voor drie van de vier sporen op een situering 
in “Romeins 1”, één spoor dateert in “Romeins 2”.

Aangezien beide gebouwen quasi identiek zijn qua oriëntatie, afmeting en grootte, vorm, en 
diepte van de paalsporen, kan vermoed worden dat beide structuren op hetzelfde moment 
functioneel waren, of samen één grotere NW-ZO gerichte constructie van 12,4 bij 4m vormden. 
De meerderheid van de sporen lijkt een datering van het midden van de 1ste tot het midden van 
de 2de eeuw n.Chr. te suggereren.

Gebouw 9
In het zuiden van zone A, in de vlakjes 70/212 en 70/214, werden vijf paalsporen aangetroffen die 
een vierkante spieker van 3 op 3m vormen (fig. 56). De structuur is ongeveer N-Z georiënteerd 
en heeft centraal op de noordelijke zijde een vijfde paalspoor. De datering op het grondplan van 
1970 wijst op een situering van de tweede helft van de 2de tot het begin van de 3de eeuw n.Chr.

Gebouw 10
In de zone die tijdens de winter van 2001-2002 werd opgegraven 
werd eveneens een mogelijke vier- of zesposten spieker 
aangetroffen. Deze structuur bevindt zich net ten noordoosten 
van de hier aangetroffen ingang tot de nederzetting, en is NO-ZW 
gericht (fig. 56, 57 & 75). De zijden van het gebouwtje meten 2,5 
op 2,5m. Mogelijk kennen de NW en ZO zijden een licht uitstaande 
acentrale paal: DES-01-22 en DES-01-27. De paalsporen op de 
hoeken van de vermoede structuur (DES-01-21, DES-01-23, DES-
01-26 en DES-01-28) hebben een diepte gaande van 0,06 tot 0,31m 
onder het archeologisch vlak. Van de uitstaande paalsporen is voor 
het noordelijke exemplaar in de diepte niets meer bewaard, het 
zuidelijke spoor is echter nog 0,33m diep. De variabele dieptes 
van deze paalsporen spreken deze hypothetische structuur eerder 
tegen, en dit gebouw mag aldus met een korrel zout genomen 
worden. Wat de datering betreft worden de paalsporen ten 
noorden van de palissade aan het eind van de 2de en de eerste helft 
van de 3de eeuw n.Chr. gesitueerd (Cherretté & Dhaeze 2003: 10).

X

X

X

X X

X

0 5m

N Figuur 74: Plattegrond en 
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van structuur 8 (schaal 1/200)
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Figuur 75: Plattegrond van structuur 10 (schaal 1/100)
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10.5. Clusters paalsporen op zones L en N
In de westelijke sector van zone L werden een aantal paalsporen (L0444, L0445, L0447, L0451, 
L0454, L0457-L0461, L0471, L0477, L0480-L0482, L0489, L0511, L0519, L0520, L0523-L0525 
en L0530) aangesneden waaruit tot op heden geen structuur afgeleid kon worden (fig. 25). 
Deze sporen situeren zich allen ten westen van erfgracht L0431/XXXII, en hebben een grijze tot 
witgrijze vulling (fig. 76 & 77). In het vlak zijn de grootste sporen 1 op 1m (L0454) tot 1,5 bij 
1,5m (L0457) groot. De diepste paalsporen zijn L0457, L0460, L0477, L0480, L0523 en L0530 met 
dieptes gaande van 0,42 tot 0,75m onder het archeologisch vlak (5,80m TAW in het noorden, 
5,66m TAW in het zuiden).

Al het aardewerk dat uit deze sporen gerecupereerd werd duidt op een Romeinse datering. 
Slechts enkele sporen (L0457, L0458 en L0520) leverden beter dateerbaar materiaal op. Spoor 
L0457 bevatte voornamelijk scherven uit de 3de eeuw (fig. 78): verschillende randen, wanden 
en een bodemscherf van een beker in grijs gebakken gedraaide waar voorzien van diagonale 
gladdingslijnen, 1 randscherf en 1 wand in metaalglanswaar uit Trier, 2 wanden in Eifelwaar, en 
dikwandige wanden van een Spaanse amfoor. L0458 dateert ergens tussen de late 1ste en de 
3de eeuw en bevatte een randscherf van een mortarium uit Bavay en wanden van dolia en grijs 
gebakken gedraaide waar. L0520 tenslotte lijkt eerder te situeren in de late 1ste tot de 2de eeuw 
n.Chr., en dit op basis van 2 scherven terra sigillata (1 wand van een Zuid-Gallische Drag. 36, 1 
wand van een Centraal-Gallische Drag. 33) (Webster 1996: 13-14, 45-46), en 1 wand in Keuls 
gevernist aardewerk in oranje techniek (Brulet et al. 2010: 330-336). 

Figuur 76: Coupe op paalspoor L0477 Figuur 77: Doorsnede op paalspoor L0530 en ijzertijdgracht L0486

Figuur 78: Aardewerkscherven 
gevonden in de vulling van 

paalspoor L0457
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Hoewel op zone N geen overtuigende gebouwplattegronden herkend werden, is het 
toch van belang de paalsporen op deze zone te vermelden. Dit om twee redenen: ten 
eerste zijn er mogelijke aanwijzingen dat hier bewoningssporen uit de laat-Romeinse 
periode aanwezig zijn, een periode die in zandig Vlaanderen archeologisch zelden wordt 
vastgesteld, en ten tweede omdat een aantal sporen bijzonder diep gefundeerd werd, en 
misschien een andere functie had.

Wat de laat-Romeinse vondsten betreft is het zo dat deze, en het gaat dan voornamelijk 
om randscherven in Eifelwaar afkomstig van potten uit de Alzey-typologie, verspreid over 
zone N voorkomen, ook residueel in jongere sporen. Dit bewijst misschien dat het terrein 
aan de Panhuisstraat ook in deze periode bewoond werd. Bij het eerdere onderzoek waren 
hiervoor meer naar het oosten toe ook al aanwijzingen aangetroffen in zones A en F. In de 
publicaties is namelijk sprake van verschillende vondsten die in de 4de eeuw thuis horen. Zo 
werden enkele palissades of greppels uit de 3de tot 4de eeuw en één kuil of paalspoor uit de 
4de eeuw (66/64-a) geïdentificeerd. De vondsten omvatten een pot uit Mayen type Alzey 33, 
en randen van de types Alzey 27, 28, 33 en Niederbieber 104 (De Laet et al. 1976: 39, 41, 55-
57; De Laet et al. 1978: 27-28). Daarnaast is er ook sprake van een correctie naar de datering 
toe van enkele vondsten en mogelijk sporen in zone A die eerder vroegmiddeleeuws dan 
prehistorisch zouden zijn (De Laet et al. 1986: 139). Aangezien de materiaalkennis de voorbije 
decennia gegroeid is, zou het misschien geen slecht idee zijn om van enkele grote contexten 
een nieuwe assessment naar datering toe te maken. Dit zou de fasering en interpretatie van 
de site in elk geval ten goede komen. Onder de vondsten gedaan op zone L werd geen enkele 
aanwijzing voor laat-Romeinse aanwezigheid gevonden. Op zone M daarentegen werden hier 
en daar wel randen in Eifelwaar aangetroffen die eerder in deze periode thuishoren. Deze 
vondsten zijn in hoofdzaak afkomstig uit vroegmiddeleeuwse contexten zoals M0098, M0111 
en M0126. Waterput M0414 bevatte iets meer dergelijke vondsten: 1 rand van een Pirling 
128, 1 randscherf mogelijk afkomstig van een Trier III 40 of een variant van een Alzey 31, 1 
rand van een Alzey 33 en 1 randscherf van een Alzey 27 (Brulet et al. 2010: 408, 414-419). 
De weinige vondsten in deze context doen eerder een datering in de vroegmiddeleeuwse 
periode vermoeden. Dendrochronologisch onderzoek kon geen nieuwe inzichten verschaffen.

Het is opvallend dat het onderzoek op zone N meer dergelijke vondsten opleverde. De 
hoeveelheid ouder Romeins materiaal is daarenboven merkelijk kleiner dan in het oostelijk 
deel van het projectgebied. Op basis van de vulling van de sporen leek het op het eerste 
zicht vrij eenvoudig een onderscheid te maken tussen enerzijds de Romeinse en anderzijds 
de middeleeuwse sporen. De eerste hebben een sterk uitgeloogde grijze vulling. De 
Merovingische sporen lijken eerder lichtgrijs tot wit van kleur. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat de vondsten die in deze sporen op zone N werden gedaan heel erg beperkt zijn. 
Voor de vermoedelijk Merovingische sporen gaat het meestal om enkele handgevormde 
scherven verschraald met chamotte, en hier en daar een scherf in Eifelwaar. De vraag is 
echter wanneer dit met chamotte verschraald materiaal op het toneel verschijnt. Is dit een 
duidelijke aanwijzing voor de vroege middeleeuwen of is dit reeds aanwezig in sporen uit 
de laat-Romeinse periode? Het komt er in elk geval op neer dat, hoewel er op basis van de 
waterputten sterke aanwijzingen zijn voor Merovingische bewoning op of nabij dit terrein, de 
scheiding tussen Merovingisch en laat-Romeins op zone N niet geheel duidelijk is. Het lijkt 
er wel sterk op dat de mogelijk laat-Romeinse (paal)sporen zich eerder in de zuidelijke helft 
van het terrein ophouden en de Merovingische in het noordelijk deel, waar ook het wegtracé 
gelegen is. Een aantal paalsporen in deze noordelijke zone bevatten zowel handgevormd 
aardewerk met chamotte-verschraling als laat-Romeinse  – of vroegmiddeleeuwse imitaties 
van – Eifelwaar. Deze sporen oversnijden wel de Romeinse karrensporen in deze zone. 
Verschillende mogelijkheden stellen zich. Ofwel is de Eifelwaar een vroegmiddeleeuwse 
variant van de laat-Romeinse types zoals al eerder werd vastgesteld te Nevele (De Logi 
& Schynkel 2010: 53) en te Kerkhove (Rogge 1981: 82-83). Een andere optie is dat deze 
vondsten opgespit werden uit de Romeinse karrensporen bij het uitgraven van de latere 
sporen. Tenslotte is het ook mogelijk dat het toch om laat-Romeinse sporen gaat als dergelijk 
handgevormd materiaal reeds voorkomt in deze periode. Voorlopig wordt uitgegaan van het 
idee van opspit uit de karrensporen, en worden deze paalsporen in de noordelijke zone als 
vroegmiddeleeuws geïnterpreteerd, ook wegens hun stratigrafische positie ten opzichte van 
de Romeinse karrensporen.
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Cluster 1
Mogelijk uit de laat-Romeinse periode stammen dan een aantal paalsporen die zich in de 
zuidelijke sector van zone N ophouden (fig. 79). Centraal tegen de zuidelijke sleufrand werd de 
densiteit aan dergelijke sporen merkelijk hoger. Misschien bevond de kern van de bewoning 
zich meer naar het zuiden toe, op het aanpalend terrein waar de westelijke helft van de 
opgegraven nederzetting wordt vermoed, en waarvan geweten is dat er zich ooit een site met 
walgracht bevond. De paalsporen op zone N laten niet toe er gebouwen of constructies uit 
af te leiden. Waarschijnlijk heeft de drukke bebouwing in de volle middeleeuwen, de aanleg 
van brede gracht N0003/N0006/N0233 en de verstoring door de bouw en afbraak van een 
bakstenen gebouw in de moderne tijden daar ten dele schuld aan. Eén kleine cluster sporen is 
misschien de restant van een houten gebouwtje. Deze groep sporen bevindt zich centraal op 
zone N op 2,5m ten noordwesten van gracht N0003/N0006/N0233. In totaal gaat het om negen 
paalsporen (N0276, N0278/N0607, N0279/N0583, N0283, N0285, N0584, N0606, N0608 en 
N0610) die mogelijk laat-Romeins zijn. In de cluster is een zekere ordening te onderscheiden, 
waaruit verschillende hypothetische structuurtjes kunnen afgeleid worden, maar waarvan 
geen enkele meer dwingend is dan de andere. De paalsporen zelf zijn rond tot ovaal van vorm 
en van variabele grootte: het grootste spoor (N0283) meet 1 op 0,75m, het kleinste (N0278/
N0607) meet 0,32 bij 0,30m in het vlak. In doorsnede vallen deze paalsporen uiteen in twee 
groepen. Een eerste type (fig. 80), bestaande uit de grotere sporen (N0276, N0283, N0285 
en N606), is vrij diep, 0,31 tot 0,62m onder het opgravingsniveau (6,45m TAW), heeft een 
U-vormig profiel met een sterk uitgeloogde beige vulling met lichtgrijze vlekken waarboven 
een grijs pakket zit. Het tweede type (fig. 81) omvat de kleinere paalsporen (N0278/N0607, 
N0279/N0583, N0584, N0608 en N0610), heeft een ondiepe uitgraving, ca. 0,13 tot 0,19m 
onder het vlak, een vlakke bodem en een donkergrijze vulling.
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Figuur 79: Detail van zone N 
met aanduiding van de clusters 
met mogelijk Romeinse sporen
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De vondsten uit de paalsporen van het eerste type bestaan uit 6 fragmenten van tegulae, 2 
randen en 2 wanden in Eifelwaar, 3 wanden in grijsgebakken gedraaid aardewerk en 1 wandscherf 
in handgevormd aardewerk met een sterk organische verschraling, zogenaamde chaff tempered 
ware. De Eifelwaar-randen zijn afkomstig van potten type Alzey 27 en type Alzey 30 of 32 (fig. 
82-84), en dateren de sporen, mogelijk in de laat-Romeinse periode, vanaf de 4de eeuw (Brulet 
et al. 2010: 408, 415-419). Het chaff tempered aardewerk is een verschijnsel dat voorkomt in de 
laat-Romeinse en de vroegmiddeleeuwse periode. Van het tweede type paalsporen leverde enkel 
spoor N0608 een scherf op: een bodemfragment in handgevormd aardewerk.

Cluster 2
Op een zevental meter ten zuidwesten van cluster 1 werd een tweede groep paalsporen 
aangesneden (fig. 79). Behalve één spoor (N0596) liggen ze op een OZO-WNW georiënteerde 
lijn van 11,3m lang (N0589, N0590, N0591, N0595, N0598 en N0600). Het zijn afgerond 
rechthoekige sporen met een homogene donkergrijze vulling van ongeveer 0,24 op 0,20m en 
ca. 0,15m diep ten opzichte van het archeologisch niveau (6,12m TAW) (fig. 85). Deze rij sporen 
kan niet met andere structuren of sporen in verband gebracht worden, maar aangezien ze 
zich net ten noorden van brede gracht N0003/N0006/N0233 ophoudt, is het mogelijk dat de 
voortzetting ervan naar het oosten toe verstoord is. Slechts 2 handgevormde wandscherven 
en 1 dakpanfragment werden uit de vulling van deze sporen gehaald. Hun datering tot de laat-
Romeinse of vroegmiddeleeuwse periode berust op de kleur, aflijning en vorm van de sporen, 
en de gelijkenissen op die vlakken met de sporen van de andere clusters op zone N.

Cluster 3
Centraal tegen de zuidelijke sleufrand van zone N werd een kleine concentratie aan paalsporen 
(N0255, N0257, N0260- N0262, N0264-N0269) aangesneden die zich leek verder te zetten in 
zuidelijke richting (fig. 79). Deze sporen meten 0,24 op 0,22m in het vlak, met uitzondering van 
N0268 dat 1,62 op 1,08m meet. Hun vulling is lichtgrijs tot grijs en vrij sterk uitgeloogd (fig. 86). 

Figuur 80: Doorsnede op spoor N0283 Figuur 81: Doorsnede op spoor N0279/N0583

Figuur 82 & 83: Randscherf van een type Alzey 27 afkomstig uit spoor N0283 Figuur 84: Rand van een Alzey 30 of 32 uit 
spoor N0285
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In profiel zijn de sporen U-vormig en hun diepte schommelt van 0,17 tot 0,34 onder het niveau 
van 6,48m TAW. Enkel N0268 is dieper en is nog tot 0,64m onder dat niveau bewaard. Ook in deze 
cluster van paalsporen kon geen structuur herkend worden. De nabijheid van de sleufrand in het 
zuiden, een brede middeleeuwse gracht (N0003/N0006/N0233) in het noordwesten en veel recente 
verstoringen door landbouwactiviteit in het noordoosten spelen hier ongetwijfeld een rol in.

Sporen N0260-N0262, N0265 en N0269 leverden vondsten op: 1 wandscherf in Eifelwaar, 1 wand 
in kruikwaar, 3 wanden in grijs gebakken gedraaid aardewerk, 1 wand in handgevormde waar 
en 1 spijker. Dit dateert de sporen in de Romeinse periode. De kleur, aflijning en uitlogingsgraad 
van de vulling van deze sporen doet naar analogie met de meer noordelijk gelegen sporen op 
zone N een laat-Romeinse of vroegmiddeleeuwse datering vermoeden.

Cluster 4
In de zuidoostelijke hoek van zone N werden tussen de post- en volmiddeleeuwse sporen vijf 
vermoedelijk laat-Romeinse of vroegmiddeleeuwse kuilen (N0001/N0235, N0237, N0239, 
N0240 en N0679) aangesneden (fig. 79). Deze sporen zijn variabel van grootte, maar eerder 
ovaal van vorm. In profiel gaat het om komvormige uitgravingen met een vrij vlakke bodem 
en een zeer sterk uitgeloogde lichtgrijze tot beige vulling. De diepte van de kuilen schommelt 
tussen 0,13 (N0240) en 0,45m (N0001/N0235) onder het archeologisch niveau van 6,63m TAW. 
Opnieuw moet opgemerkt worden dat mogelijk heel wat gelijkaardige sporen vergraven zijn bij 
de recente en postmiddeleeuwse activiteiten in deze hoek van het terrein.

Slechts één aardewerkvondst werd gedaan. Het betreft een randscherf in Eifelwaar afkomstig 
uit Mayen, waarschijnlijk van een kruik type Alzey 30 variant E die in de tweede helft 4de tot de 
5de eeuw thuis hoort (Brulet et al. 2010: 417-418, 420-422) (fig. 87 & 88). Andere vondsten 
uit deze sporen zijn 1 stuk Doornikse kalksteen, 2 fragmenten van tegulae en 5 metaalslakken.

Figuur 85: Coupe op paalspoor N0589 Figuur 86: Paalspoor N0260 in profiel

Figuur 87 & 88: Een randscherf van een Alzey 30 variant E, afkomstig uit kuil N0240
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Diepe sporen in het noorden van zone N
Ter hoogte van het wegtracé op zone N werden vier diepe sporen (N0203, N0504, N0653 
en N0671) aangesneden die mogelijk in de laat-Romeinse of vroegmiddeleeuwse periode 
gesitueerd moeten worden (fig. 89). Al deze sporen werden oversneden door de karrensporen 
die in de vroege middeleeuwen ontstonden. Het is niet duidelijk of ze zelf de Romeinse 
karrensporen oversnijden of niet. In het vlak zijn al deze sporen ovaal en vrij groot van omvang: 
van 1,03 op 0,76m (N0504) tot 1,80 op 1,39m (N0653). Sporen N0504, N0653 en N0671 liggen, 
toevallig of niet, op een NW-ZO georiënteerde lijn. In coupe zijn deze sporen, met uitzondering 
van N0203 die trechtervormig is, revolvertasvormig. Hun vulling bestaat uit sterk uitgeloogde 
versmeten moederbodem en lichtgrijs tot beige zand. De diepte van deze sporen gaat van 0,71 
(N0504) tot 1,23m (N0653) onder het archeologisch niveau (6,23m TAW). De profielen ervan 
zijn om nog enkele redenen interessant. Zo is onderaan spoor N0203 een aflijning zichtbaar van 
hout (fig. 90). In het vlak bleek die aftekening een driehoekige vorm te hebben. In de doorsnede 
is de horizontale tussenafstand tussen de lijnen onderaan 0,34m en bovenaan 0,14m. Mogelijk 
is de houtaftekening afkomstig van een houten container of vorm van bekisting die op de 
bodem van het spoor was geplaatst of gaat het om een schuin ingeplante paal, waardoor de 
aftekening naar boven toe versmalt. Binnen de houtaftekening is op de bodem van het spoor 
een pakketje vondsten zichtbaar. Het lijkt erop dat het hier of een depositie in een houten 
container, of een paalspoor met versteviging onder de paal betreft. Het pakket met vondsten op 
de bodem van dit spoor bevat 2 stukken Doornikse kalksteen, 1 stuk kwartsietische zandsteen, 
2 fragmenten van tegulae, in Eifelwaar 1 randscherf van een Romeinse honingpot en 1 wand, 
en 2 handgevormde wandscherven. Het meer westelijke gelegen spoor N0504 (fig. 91) werd 
eveneens gekenmerkt door een pakket met vondsten, ditmaal zonder aflijning van hout. Het 
vondstensemble bevindt zich in het bovenste gedeelte van het spoor, net onder de laag met 
vroegmiddeleeuwse karrensporen. Dit pakket bevatte geen aardewerk, maar wel verschillende 
fragmenten van tegulae en Doornikse kalksteen, kwartsietische zandsteen en vrij veel dierlijk 
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Figuur 89: Uitsnede van het 
grondplan. Met rood zijn de 
diepe sporen in het noorden 
van zone N aangeduid
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bot, onder andere bot van paard, een hoornpit en tanden van rund. In het profiel van N0653 is 
ook een eigenaardigheid zichtbaar (fig. 92). Zo is centraal in het spoor duidelijk de donkergrijze 
verkleuring van een verticaal ingeplante paal, met een doorsnede van ca. 0,20m, zichtbaar. 
Deze paal reikt tot een diepte van 0,80m onder het opgravingsvlak. Aan de onderzijde van de 
paal is een donkergrijze tot zwarte, min of meer rechthoekige maar duidelijk afgelijnde vlek 
zichtbaar die de voet van de paal lijkt te omvatten, en zelf aan weerszijden geflankeerd wordt 
door verticale aftekeningen van houten plankjes. Wat deze constructie precies betekent is niet 
geheel duidelijk. Mogelijk is dit een soort van versteviging van de paal. Uit de gelaagdheid van 
het profiel kan in elk geval ook opgemaakt worden dat de opvulling van de insteek tot tegen de 
verticale plankjes ging. De vulling tussen de planken vertoont een andere kleur en geen duidelijke 
gelaagdheid. In dit paalspoor werden 3 fragmenten van dakpannen en 1 chaff tempered 
handgemaakte wandscherf 
gevonden. Spoor N0671 
tenslotte leverde 1 fragment 
in Eifelwaar, 3 reducerend 
gebakken en gedraaide 
wanden, rundertanden, 
dierlijk botmateriaal en een 
dakpanfragment op.

Het lijkt erop dat zich in 
de noordelijke regio van 
zone N een aantal zeer 
zware, diep gefundeerde 
palen bevonden. Wat hun 
functie kan geweest zijn, 
blijft onduidelijk, aangezien 
geen structurele gehelen in 
hun configuratie herkend 
konden worden.

Figuur 91: Coupe op spoor N0504, waarin een pakket met dierlijk bot, 
tegulae en natuursteenfragmenten werd aangetroffen Figuur 92: Doorsnede op sporen N0653 (links) en N0654 (rechts)

Figuur 90: Coupe op N0203, met onderaan een pakketje vondsten 
waarrond een vage aflijning van vergaan hout zichtbaar is.
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Figuur 93: Grondplan met alle Romeinse sporen donkergrijs ingekleurd. De waterputten aangesneden in 
2011 zijn rood omcirkeld, die aangetroffen bij eerder onderzoek zijn in blauw aangeduid
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10.6. De waterputten
Romeinse waterputten werden met zekerheid aangetroffen bij het onderzoek van zones L en 
M (fig. 93). Op zone N werden een aantal waterputten gevonden waarvan, door de weinige en 
moeilijk dateerbare vondsten, niet met zekerheid kon uitgemaakt worden of ze Romeins dan wel 
vroegmiddeleeuws zijn. Enkele van de waterputten op zone M waren eerder al het onderwerp van 
archeologisch onderzoek. Zo werden waterputten M0414 en M3000 al gedeeltelijk opgegraven bij 
de campagnes van de RUG. Aangezien de grondwatertafel het onderzoek toen bemoeilijkte en de 
waterputten slechts gedeeltelijk in het opgravingsvlak lagen, werden ze niet volledig uitgegraven. 
De verstoring aangericht door dit eerdere onderzoek bemoeilijkte het huidig onderzoek op het 
terrein, maar ook de verwerking ondervond hiervan problemen. Zo was in het geval van waterput 
M0414 het vondstmateriaal mogelijk hierdoor beperkt, wat de datering bemoeilijkte. Op het 
veld zorgde de oude verstoring dan weer voor wateroverlast, aangezien deze pakketten meer 
water vasthielden dan de onverstoorde delen van de sporen. Op twee van deze waterputten 
(M0407 en M3000) werd dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd. De pollen- en bulkstalen 
van drie Romeinse waterputten (M0100, M0407 en M3000) werden aan een waarderend 
archeobotanisch onderzoek onderworpen. Op basis van de resultaten hiervan werd op twee van 
de drie contexten (M0100 en M3000) een voortgezet archeobotanisch onderzoek uitgevoerd. Het 
dendrochronologisch luik van het onderzoek leverde slechts beperkte resultaten op voor op deze 
periode. Het archeobotanisch onderzoek bracht een aantal interessante bevindingen aan het 
licht die de voorgestelde hypotheses bevestigen, maar ook een beeld scheppen van de Romeinse 
nederzetting en haar ruime omgeving in de 3de eeuw. Op basis van vondsten en kenmerken van 
spoorvulling werden zes waterputten aan de Romeinse periode toegeschreven. Deze sporen 
worden chronologisch toegelicht.

Waterput L0448
Bij het archeologisch onderzoek op zone L werd slechts één waterput uit de Romeinse periode 
aangesneden. Dit spoor bevindt zich in het westelijk gedeelte van de zone – het deel waar 
de meeste Romeinse sporen zich ophielden en dat binnen de vermoede omgrachting ligt – 
in de zuidelijke helft dicht tegen postmiddeleeuwse gracht L0001/LXIX (fig. 93). Spoor L0448 
manifesteerde zich als een lichtgrijze tot witte ronde vlek met een diameter van ca. 1,9m (5,60m 
TAW). In doorsnede had het spoor een getrapte trechtervorm en bleek het minimaal 1,10m diep 
(fig. 94, 95 & 96). De totale diepte kon wegens wateroverlast niet worden vastgesteld, maar de 
profieltekeningen doen vermoeden dat het einde van het spoor bijna bereikt was. De ligging 
van deze waterput in de lager gelegen en nattere zone van het terrein zou de vermoedelijk 
beperkte diepte van het spoor kunnen verklaren. De grondwatertafel bleek zich op het moment 
van het onderzoek alvast op een diepte van ongeveer 0,95m onder het archeologisch niveau 
te bevinden. In het profiel zijn verschillende lagen van opvulling zichtbaar. Sporen of restanten 
van een bekisting binnen de put werden niet vastgesteld. De onderste gedocumenteerde lagen 
(8 en 12) bestonden uit verspoelde beige tot grijsbeige moederbodem die sterk uitgeloogd 
was. Daarboven een homogeen lichtgrijs tot wit zandig pakket (7) waarop een laag (6) van 
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Figuur 94: Grondplan en 
coupetekeningen van waterput 

L0448 (schaal 1/50)
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ingespoelde beige moederbodem vermengd met laagjes donkergrijs zand zat. Hierbovenop 
bevond zich laag 4 die bestond uit versmeten ijzerhoudende moederbodem. Laag 5 doorsneed 
dit pakket en heeft een homogene donkergrijze vulling. Daarboven bevindt zich een witgrijs 
pakket (3/9) dat bedekt werd door een homogeen bruinbeige laag (10). Zowel laag 10 als laag 
3/9 werden gesneden door een grijsbruin pakket (2). De bovenste laag van de waterput bestaat 
uit een vrij homogeen lichtgrijze tot witte opvulling (1/11).

De vondsten afkomstig uit waterput L0448 (fig. 97 & 98) worden per laag, van oud naar jong, 
besproken. Lagen 8, 12, 7 en 6 leverden geen vondsten op. In laag 4 werd 1 wandscherf in 
kruikwaar gevonden. Laag 5 bevatte 2 wandjes in handgevormd aardewerk vervaardigd in 
prehistorische techniek. Uit pakket 3/9 is 1 wandscherf in terra nigra en 1 handgevormde 
wand met organische verschraling afkomstig. Laag 10 leverde 11 wanden op die afkomstig 
bleken van 1 kruik in Lowlandsware (De Clercq & Degryse 2008: 448-458), en 1 rand, 1 bodem 
en verschillende wandscherven van een handgevormde kom in prehistorische techniek. 
Laag 2 bevatte 1 wandje in kruikwaar en 1 wandscherf in handgevormde waar. De meeste 
aardewerkscherven werden echter in het bovenste pakket (laag 1/11) aangetroffen. Eén 
randscherf in Pompejaans rood met een grijze kern (vroeg Flavisch tot eerste helft 2de eeuw 
n.Chr.) is afkomstig van een bord type Blicquy 1 (De Laet & Thoen 1969: 28-38). In kruikwaar 
van Bavay (1ste-2de eeuw n.Chr.) werden 1 rand, 1 greep en 12 wandscherven gevonden. 2 
randen en 5 wandjes behoren toe aan dolia, 1 wandscherf is afkomstig van een Spaanse amfoor 
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Figuur 95: Waterput L0448 in het grondvlak Figuur 96: Waterput L0448 in doorsnede

Figuur 97: Een greep uit het vondstmateriaal afkomstig uit de vulling van waterput L0448 (schaal 1/3)
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type Dressel 20 (Martin-Kilcher 1987: 49-58). 1 Bodem- en 4 wandscherven zijn reducerend 
gebakken en gedraaid. In handgevormd aardewerk werden 2 randjes en verscheidene 
wandscherven verzameld. Deze zijn afkomstig van dezelfde kom in prehistorische techniek, 
waarvan scherven in laag 10 aangetroffen zijn. Het aardewerkspectrum wordt vervolledigd door 2 
randscherven, waarvan 1 met vingertopindrukken op de lip, en drie wanden van zoutcontainers. 
Naast keramiekfragmenten bevatte deze waterput nog 2 afslagen in silex, 5 metaalslakken en 
1 stuk zandsteen. De aangetroffen vondsten wijzen duidelijk op een datering in de Romeinse 
periode. Een meer precieze datering is op basis van het vondstmateriaal echter niet mogelijk. 

Waterput M0100
Centraal in de zuidelijke helft van zone M werd een cluster van zes waterputten aangesneden. 
Twee van deze sporen (M0100 en M3000) dateerden in de Romeinse periode (fig. 93 & 99). Spoor 
M0100 bevindt zich ongeveer 6m ten zuiden van gebouw 5, en werd opgemerkt als een circulaire 
grijsbruine verkleuring (fig. 102). In het vlak (6,09m TAW) had het spoor een diameter van ca. 
2,8m en raakte het in het noordoosten tegen waterput M0102 (zie infra) (fig. 100). Het spoor 
had een totale diepte van 2,1m en bevatte nog de restanten van een houten bekisting (fig. 101, 
103 & 104). Dit hout werd aangetroffen vanaf een diepte van 1,2m, waar het spoor nog een 
doorsnede had van 1,8m. De bekisting bestond uit een vlechtwerk van twijgen geweven tussen 

Figuur 98: Enkele vondsten uit 
waterput L0448

Figuur 99: Zicht op de 
waterputten in het zuidelijk 

deel van zone M.
Links: M0100 en M0102, 

centraal achteraan M0098, 
centraal vooraan M3000 en 

M0111, en rechts M0126
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min of meer circulair geplaatste en verticaal in de grond geheide ronde paaltjes (fig. 104). Het 
vlechtwerk was in zeer slechte staat en slechts over een hoogte van 0,40m bewaard. De in de 
bodem geheide paaltjes waren nog maximaal 0,63m lang. In de doorsnede van de waterput zijn 
lagen te onderscheiden die tot verschillende fasen in de opvulling van het spoor te herleiden zijn. 
De oudste opvullingslagen (lagen 12/27, 15/24, 17-19, 25, 28, 29, 31-33 en 36-38) zijn terug te 
brengen tot de aanlegfase van de structuur. Al deze pakketten zijn sterk uitgeloogd en bestaan 
grotendeels uit versmeten moederbodem. Eén laag (laag 9/35) bevindt zich binnen de beschoeiing. 
Deze bestaat uit een afwisseling van fijne donkergrijze en lichtgrijze laagjes. De laatste fase in de 
vulling van deze waterput is de zogenaamde inzak die door verschillende lagen (lagen 1-3, 8, 10, 
11/23, 13, 14, 16 en 20-22) gevormd wordt. Deze pakketten zijn licht- tot donkergrijs van kleur.
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Figuur 102: Zicht op waterput 
M0100 in het vlak
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Figuur 103: Het onderste deel 
van de coupe op M0100

Figuur 104: Zicht op het slecht 
bewaarde vlechtwerk in M0100

Figuur 105: Randscherf van 
een versierde Drag. 37
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Waterput M0100 leverde aardewerk, lithisch materiaal, metaalvondsten, metaalslakken, bot, 
glas en bouwmateriaal op. Enkel laag 12/27 van de aanlegtrechter bevatte vondsten. Het 
betreft 1 wandscherf in kruikwaar, 1 bodem- en een wandscherf in grijsbakken en gedraaid 
aardewerk, 1 afgebroken kling uit silex en dakpanfragmenten. Binnen de bekisting leverde 
laag 9/35 een totaal van 54 keramiekscherven en 1 rundertand op. Het aardewerkensemble 
bestaat uit terra sigillata, terra nigra, gevernist aardewerk, metaalglanswaar, Pompejaans rood, 
Eifelwaar, kruikwaar, dolium, mortarium, grijs gebakken en gedraaid aardewerk (waarvan 2 
wanden versierd met gladdingslijnen), handgevormde waar (waaronder 4 wandscherven met 
kamstreepversiering) en zoutcontainer (fig. 106). In terra sigillata werd 1 randscherf van een 
Drag. 37 uit Trier aangetroffen daterend uit de late 2de en de 3de eeuw n.Chr. en versierd met een 
tafereel waarin een konijn of ree en een vogel te onderscheiden zijn (Webster 1996: 14, 47-48) 
(fig. 105 & 106). Ook in terra sigillata is 1 bodem van een Drag. 18/31 of 31 (Webster 1996: 32-
35) waarop nog de aanzet van een pottenbakkersstempel zichtbaar is. Deze scherven brengen, 
samen met de aanwezigheid van metaalglanswaar die voorkomt vanaf 200 n.Chr., de datering 
van dit pakket op de 3de eeuw n.Chr.

De lagen die de inzak van deze waterput samenstellen bevatten 22 scherven in terra sigillata, 
waaronder randen van types Drag. 33, 37 en 18/31 of 31 afkomstig uit Trier en Rheinzabern, 
die dateren in de late 2de en de 3de eeuw n.Chr. (Webster 1996: 14, 32-35, 45, 47-48) Daarnaast 
25 scherven in terra nigra, 4 exemplaren in geverniste waar, 2 wandjes in metaalglanswaar, 
7 scherven in Pompejaans rood, 2 scherven in Eifelwaar, 156 fragmenten kruikwaar, 41 
scherven van dolia, 9 stukken van amforen, 13 scherven afkomstig van mortaria met baksels 
uit Bavay en het Maasland, 190 scherven in reducerend gebakken en gedraaide waar, 11 stuks 
in roodbakken gedraaid aardewerk, 139 fragmenten handgevormde waar en 5 scherven van 
zoutcontainers. Onder het grijsgebakken en gedraaid aardewerk zitten verschillende scherven 
met een golflijnversiering die vanaf de 2de tot en met de 3de eeuw n.Chr. dateren, wandscherven 
met gladdingslijnen, scherven van knobbelpotten en een rand van een Holwerda 139/142 
met overhangende rand die vanaf de late 2de tot de 3de eeuw gesitueerd wordt (Hiddink 2011: 
226-227). Daarnaast wijzen ook de mortaria met boven de rand uitstekende opstaande lijst 
op een datering vanaf 200 n.Chr. (fig. 107). Een volledig bekertje op hoge voet in grijsbakken 
gedraaid aardewerk werd bovenaan in de inzak aangetroffen (fig. 108). Eventueel gaat het om 
een intentionele depositie die gedaan werd na de opgave van de waterput. Er zijn echter geen 
aanwijzingen om deze hypothese verder te sterken. Behalve aardewerk leverde de inzak van 
het spoor nog fragmenten dierlijk bot, 21 spijkers, enkele gecorrodeerde metaalfragmenten en 
twee stukjes lichtblauw Romeins glas op. Op basis van deze vondsten kan waterput M0100 in 
de 3de eeuw n.Chr. gedateerd worden, vermoedelijk iets vroeger dan vlakbij gelegen 3de-eeuwse 
waterput M3000. Een meer nauwkeurige situering op basis van dendrochronologie bleek 
onmogelijk (persoonlijke mededeling K. Haneca).
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Figuur 106: Selectie uit het aardewerk afkomstig uit de lagen binnen de bekisting van waterput M0100 (schaal 1/3)
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Figuur 107: Aardewerk afkomstig uit de lagen van de inzak van waterput M0100 (schaal 1/3)
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Figuur 108: Een volledig potje gevonden in de bovenste lagen van waterput M0100
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De pollen- en bulkstalen van lagen 14 en 9/35 werden onderworpen aan verder 
natuurwetenschappelijk onderzoek (fig. 109). Beide lagen leverden een vergelijkbaar beeld op 
wat aanwezigheid van pollen en macroresten betreft, wat zou betekenen dat de pakketten kort 
na elkaar ontstaan zijn (van Beurden & Verbruggen 2013: 8). In de onderzochte lagen van 
waterput M0100 werden veel taxa binnen de zogenaamde gebruiksplanten aangetroffen, maar 
het betreft geen grote aantallen per taxon. Dit wijst op een lokale teelt van graangewassen 
(o.a. gerst, pluimgierst, emmer, spelt, tarwe en mogelijk rogge en haver), en niet op een 
grootschalige graanbouw. Van de haverresten kan niet met zekerheid gesteld worden of het om 
het graangewas dan wel om het akkeronkruid gaat. De aanwezigheid van pollen en graanresten 
van rogge is, hoewel gering in aantal, toch zeer opmerkelijk, want eerder zeldzaam  voor de 
Romeinse periode in België en Nederland. De oudste indicaties voor de teelt van rogge ten 
zuiden van de Limes dateren in de 3de eeuw en worden in verband gebracht met Germaanse 
kolonisten uit het noorden en het oosten. Voor de resten van rogge aangetroffen in Destelbergen 
is echter niet uit te maken of het resten van een cultuurgewas of een akkeronkruid zijn (van 
Beurden & Verbruggen 2013: 8-9, 20). 

Naast graangewassen werden in lagen 14 en 9/35 ook sporen van de teelt van biet, koriander, 
zoete kers, walnoot en tuinpeterselie gevonden. Vooral deze laatste is opmerkelijk. Er zijn 
in België geen vondsten gekend die op verbouw van tuinpeterselie wijzen in de Romeinse 
periode. De oudste vondsten in Nederland  dateren allen, met uitzondering van de 
peterselieresten aangetroffen te Romeins Venray-Hoogriebroek, vanaf de 13de eeuw n.Chr. 
Naast eetbare cultuurgewassen werden ook restanten van wouw aangetroffen. Deze plant 
levert een kleurstof op die gebruikt werd om onder andere wol en linnen geel te verven. In 
het wild groeiende vruchten werden ook door de gebruikers van waterput M0100 verzameld 
en gegeten. Zo werden hazelnoten, de vruchten van sleedoorn, braam en vlier in de lagen 
vastgesteld (van Beurden & Verbruggen 2013: 8-10).

De aanwezigheid van pollen en macroresten van “onkruiden van akkers en tuinen op voedselrijke 
grond” zoals uitstaande melde, gewone duivenkervel, paarse dovenetel, perzikkruid, zwarte 
nachtschade, kleine brandnetel, vogelmuur en melganzevoet wijzen erop dat zich binnen 
de nederzetting één of meer moestuin bevond. Andere akkeronkruiden (o.a. zwaluwtong, 
hanenpoot, glad vingergras en vierzadige wikke) tonen aan dat de graanakkers zich vermoedelijk 
op zandige, matig voedselrijke grond bevonden. Het voorkomen van smalle weegbree in de 
stalen kan erop wijzen dat braakliggende akkers als weidegronden gebruikt werden (van 
Beurden & Verbruggen 2013: 10). Gevlekte scheerling, groot kaasjeskruid, ridderzuring, 
hondsdraf, grote brandnetel en boerenwormkruid komen vooral op minder intensief gebruikte 
ruderale gronden voor. Interessant is bovendien de aanwezigheid van vingerhoedskruid

Figuur 109: Opname van de 
monstername voor pollen-
analyse op waterput M0100
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(fig. 110) en knopig helmkruid in de vulling van waterput M0100. Deze soorten komen voor op 
recent ontgonnen grond (afgebrande terreinen, kap- en stormvlakten). Vingerhoedskruid werd 
bovendien nooit eerder in een archeobotanische context in België of Nederland aangetroffen 
(van Beurden & Verbruggen 2013: 11-12).

De monsters van waterput M0100 vertonen een zeer lage hoeveelheid boompollen, die op 
een quasi boomloze omgeving wijst. De meeste pollen zijn afkomstig van composieten en 
kruisbloemen die wellicht op het erf of in de moestuinen aanwezig waren, zoals melkdistel, 
akkerkool en boerenwormkruid. Pollen van grassen zoals blauwe knoop en addertong 
suggereren de aanwezigheid van nat schraal hooiland nabij de nederzetting. Ook moeten in de 
directe omgeving van de waterput ook natte contexten geweest zijn, zoals sloten en greppels. 
Dit werd aangegeven door de resten van waterweegbree, waterbies en pijptorkruid (van 
Beurden & Verbruggen 2013: 12-13).

Tenslotte werden in de lagen van M0100 schimmels die op mest wijzen, alsook restanten 
van spoel- en zweepworm gevonden. Er moeten dus uitwerpselen van mens en/of dier in de 
waterput terecht gekomen zijn (van Beurden  & Verbruggen 2013: 12-13).

Waterput M3000
Op ongeveer 2m ten NO van voorgaande spoor werd nog een dergelijke structuur (M3000) 
aangesneden. Dit spoor was in het vlak slechts gedeeltelijk zichtbaar, aangezien het oversneden 
werd door de verstoring van opgravingsvlak E (deze waterput kreeg toen spoornummer T), een 
vroegmiddeleeuwse waterput (M0111), en het traject van middeleeuwse gracht M0004 (zie 
infra) (fig. 93 & 99). Spoor M3000 had in het vlak een ovale tot ronde vorm en was lichtgrijs 
van kleur. De diameter van de structuur bedroeg vermoedelijk 4,5m, de totaal bewaarde diepte 
3,1m onder het archeologisch vlak (6,18m TAW) (fig. 111 & 113). Bij het onderzoek op deze 
waterput werden op een diepte van ongeveer 1,1m de eerste bewaarde restanten van een 
beschoeiing aangetroffen. Op dit niveau werd een derde grondvlak aangelegd waarin zichtbaar 
was dat het om een afgerond vierkante beschoeiing uit vlechtwerk ging (fig. 111 & 112). Dit 
slecht bewaarde vlechtwerk was nog ongeveer 0,24m diep bewaard (fig. 114). De verticale 
paaltjes waarrond de twijgen gebogen waren hadden een maximale lengte van 0,35m. Op een 
diepte van ca. 1,5m onder het opgravingsniveau bleek dat dit vlechtwerk rondom een tweede 
bekisting was aangelegd. Deze laatste bestond uit verticaal in de grond geheide planken en 
hoekbalken in een rechthoekige configuratie (fig. 115). Het hout bleek afkomstig van eik 
(persoonlijke mededeling K. Haneca). Deze bekisting had zijden van ongeveer 1,3 op 1,4m en 
was voor een hoogte van 2,2m bewaard. De hoekbalken werden recht gehouden met behulp 
van horizontale dwarsstijlen die in uitsparingen in de balken vastgehecht zaten.

Drie aanwezige stukken hout leken niet functioneel te zijn voor de beschoeiing van de waterput. 
Het zijn radiaal gekliefde stamdelen met een min of meer driehoekige doorsnede, één zijde 
met schors en mogelijk afkomstig van eenzelfde boomstam. Er werden geen bijkomstige 

Figuur 110: Zaad van vingerhoedskruid, afkomstig uit 
laag 14 van waterput M0100 (©BIAX Consult)
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Figuur 111: Waterput  M3000 op drie niveaus (schaal 1/50)
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van waterput M3000
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Figuur 114: Zicht op de 
restanten van een vlechtwerk 
beschoeiing in waterput M3000

Figuur 115: Onder het vlechtwerk bleek nog een houten beschoeiing bestaande uit verticaal in de grond geheide planken te zitten.
Buiten de bekisting werden enkele balken met ingestempelde kapitalen aangetroffen (zie rechterzijde van de bekisting)
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Figuur 117: Houten element H34 waarop duidelijk de letters RVER zichtbaar zijn

Figuur 116: Doorsnede op waterputten M3000 (links) en M0111 (rechts)
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bewerkingssporen, zoals uitsparingen, vastgesteld. Alledrie de stammen waren horizontaal tegen 
de oostelijke buitenzijde van de bekisting geplaatst (fig. 115). Hoewel ze geen functie hadden 
binnen de constructie van de waterput, zijn ze zeker het vermelden waard. Op het kapvlak 
vertoonde elk van deze balken letters in Romeins kapitaal. Zo zijn op balk H34 de gestempelde 
letters “RVER” zichtbaar (fig. 117). Op H19 zijn minstens twee lettercombinaties gedeeltelijk 
leesbaar: “MAR” en “VER” (fig. 118). De laatste balk (H47) toont vermoedelijk driemaal de 
letters “MARV” of “MARVV”. De letters zijn ongeveer 1,3cm hoog en lijken in het hout geslagen 
te zijn. Er werden geen sporen vastgesteld die op gebruik van een brandmerk zouden kunnen 
wijzen. De vraag naar de oorsprong en de betekenis van deze stempels dringt zich op. Aangezien 
het hout, en bij uitbreiding de merktekens, geen functie had binnen de constructie van de 
waterput, moet de betekenis van de stempels elders gezocht worden. Mogelijkheden zijn binnen 
de houtwinning, -transport en/of -verwerking. In eerste instantie kan gedacht worden aan de 
saltuarii, een groep die de bomen die geselecteerd waren voor de kap merkte met behulp van 
een bijl, de securis (Visser 2010: 15). Deze hypothese moet echter terzijde geschoven worden, 
aangezien de stempels uit waterput M3000 zich op het kapvlak van het hout situeren. Het 
merken van geselecteerde bomen voor omhakken, moet op de flanken van de stam gebeuren.

Figuur 118: Balk H19 gevonden 
in waterput M3000 met de 
ingestempelde letters MAR...
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De stempels kunnen ook iets te maken met een vexillatio. Dit onderdeel van het Romeinse 
legioen betrof hulptroepen die instonden voor een specifieke taak. Zo bestond er een vexillatio 
voor de (brand)houtvoorziening. Zij merkten het hout door middel van een slagstempel of een 
brandmerk, eveneens afkomstig van de achterzijde van een bijl. De reden voor het merken 
was wellicht om aan te duiden dat het hout eigendom was van het legioen en misschien ook 
om zo bepaalde taksen te vermijden (Visser 2009: 6; persoonlijke mededeling J. Deschieter). 
Een andere mogelijkheid blijkt uit gelijkaardige stempels aangetroffen op het kapvlak van een 
balk van het Romeins amfitheater van Londen. Hier werden twee combinaties van vier letters 
aangetroffen die mogelijk de officiële houtverdeler voor dit bouwwerk identificeerden (Bateman 
2011: 28). De “MA” zou in dat opzicht ook kunnen staan voor een negotiator materiarius, of een 
handelaar in constructiehout (persoonlijke mededeling J. Deschieter). Dergelijke merktekens 
zijn bijzonder zeldzaam in archeologische contexten. Verder onderzoek op de merktekens is 
nodig. Ook kan het nuttig zijn na te gaan of de drie stamdelen van eenzelfde boom afkomstig 
zijn, wat de houtsoort is en eventueel een dendrochronologisch onderzoek om het hout te 
dateren. Dit alles kan echter pas gebeuren eens de houten balken geconserveerd zijn.

In de doorsnede op deze waterput zijn vrij duidelijk de pakketten van de inzak (lagen 1, 5, 20, 
21, 29, 34, 35, 41, 42, 44, 60, 61, 100 en 101a), de opvulling van de bekisting (lagen 77, 78, 
101b, 101c, 102a-102e, 103a en 103b) en de aanlegtrechter (lagen 38-40, 49, 59, 62, 74-76, 79 
en 83) zichtbaar (fig. 113 & 116). Aangezien de oostelijke helft van het spoor verstoord is door 
het onderzoek op vlak E en de noordelijke helft gesneden werd door waterput M0111, is het 
beeld op de fases van opbouw, gebruik en verval van de waterput beperkt. Het is dan ook niet 
uit de lagen op te maken of de vlechtwerkbeschoeiing een oorspronkelijk element of een later 
aangebrachte herstelling van de waterput is.

De vulling van deze waterput was bijzonder rijk aan vondsten. Het aardewerk alleen besloeg 
een totaal van 908 scherven. Hiervan zijn 201 stuks afkomstig uit de aanlegtrechter (fig. 119. 
Deze pakketten bevatten in terra sigillata (fig. 120): 3 randen van een Drag. 31 (1 afkomstig uit 
Rheinzabern, 1 uit Trier), 2 randen type Drag. 33 uit Rheinzabern, 1 randscherf van een Drag. 32 
uit Rheinzabern, 1 bodem van een Drag. 32, 33 of 36 afkomstig uit Rheinzabern, 2 wanden van 
een Drag. 37 en 1 wandscherf versierd met radstempelversiering afkomstig van een type Drag. 
37R of een bolbuikige beker uit de 3de eeuw (Webster 1996: 14, 32-35, 44-48). In geverniste 
waar werd 1 wandje in Keulse techniek in een imitatie van Trierse waar aangetroffen (vanaf 
de 2de eeuw). In Pompejaans rood werden 2 bodem- en 3 randscherven gevonden. 1 rand en 
5 wandscherven zijn afkomstig van een deukbeker in metaalglanswaar en dateren in de 3de 
eeuw (fig. 121) (Brulet et al. 2010: 351-356). 3 bodems, 4 grepen en 53 wandscherven zijn 
kruikwaar; 13 wanden, 1 rand en 2 bodems zijn afkomstig van dolia, 2 wanden, 2 randen en 1 
bodem van mortaria, 1 randscherf hoorde toe aan een kruikamfoor en 1 wand is afkomstig van 
een Spaanse amfoor. Het grijsgebakken en gedraaid aardewerk beslaat in totaal 12 randen, 52 
wandscherven, 6 bodems en 2 greepelementen. Het merendeel van dit materiaal is afkomstig 
van bekers versierd met diagonale gladdingslijnen, die in de 3de eeuw gesitueerd mogen 
worden. Het aandeel van het handgevormd materiaal in de aanlegtrechter is vrij laag met een 
totaal van 14 wandjes. Tenslotte maken 1 wandscherf en 1 bodemfragment van zoutcontainers 
het aardewerkensemble van de aanlegtrechter volledig. Naast aardewerk recipiënten bevatte 
de insteek een groot stuk van een vuurbok waarvan de nekkam afgebroken is, maar die 
waarschijnlijk een paard of everzwijn voorstelde, fragmenten bouwmateriaal – voornamelijk 
dakpan – een stuk kwartsietische zandsteen, een metaalslak, een stukje glas, dierlijk bot en 
fragmenten van rundertanden. Gezien de typisch 3de-eeuwse bekers, de deukbeker en de Drag. 
37R/bolbuikige beker kan deze aanlegfase in de 3de eeuw n.Chr. gedateerd worden.

De lagen binnen de bekisting bevatten 208 keramiekscherven (fig. 122), opnieuw zowat 
alle typische categorieën van aardewerk: terra sigillata, terra nigra, Pompejaans rood, 
metaalglanswaar, Eifelwaar, Lowlandsware (De Clercq & Degryse 2008: 448-458), stukken 
van mortaria, dolia, kruiken, amforen en zoutcontainers, grijs gebakken en gedraaid, en 
handgevormd aardewerk. Het vermelden waard zijn enkele scherven in terra sigillata 
(fig. 120), zoals 2 Drag. 45 (1 uit Trier, 1 uit Rheinzabern, te dateren na 175 n.Chr.), een 
Drag. 31, 32 en 33 uit Trier, 1 versierde wandscherf van een Drag. 37 met rozet en dierlijke 
afbeelding afkomstig uit Trier en mogelijk van pottenbakker Afer of Marinus (eerste kwart 3de 
eeuw) en 1 wand van een Drag. 37 met afbeelding van een ooievaar of ibis uit Rheinzabern


