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Figuur 119 (boven): Een selectie 
uit de keramiekvondsten 
afkomstig uit de insteek van 
waterput M3000 (schaal 1/3)

Figuur 120: Enkele van de 
scherven in terra sigillata uit de 
vulling van waterput M3000
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Figuur 121: Fragmenten
van een deukbekertje uit 

waterput M3000
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Figuur 122: Een greep uit het aardewerk gevonden in de opvullingspakketten binnen de bekisting van waterput M3000 (schaal 1/3)
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(Webster 1996: 32-35, 44-45, 47, 55-56). Opvallend is opnieuw de grote hoeveelheid scherven 
afkomstig van bekers voorzien van gladdingslijnen (3de eeuw), het voorkomen van mortaria met 
boven de rand uitstekende richel met een baksel uit Bavay (3de eeuw) en 1 mortarium met 
hamerrand uit het Eifel- of Rijnland (late 2de-3de eeuw). Daarnaast bevat de bekisting nog een 
regionale 3de-eeuwse imitatie in Noord-Gallische techniek van een amfoor, een voorraadpot 
Holwerda 139/142 in Lowlandsware (De Clercq & Degryse 2008: 448-458; Hiddink 2011: 226-
227) en metaalglanswaar uit Trier.

Uit de opvulling binnen de bekisting werden naast aardewerk nog vondsten gedaan. Het betreft 
een aantal lederen schoenen en schoenfragmenten, twee houten objecten, een metalen 
recipiënt, fragmenten dierlijk bot en rundertanden, een stuk kwartsietische zandsteen, stukken 
maalsteen uit tefriet en vele fragmenten van dakpannen. Al het leren schoeisel, de metalen pot 
en de twee houten objecten zijn afkomstig uit één laag (101b). Het geclusterd voorkomen van 
deze vrijwel intacte voorwerpen doet vermoeden dat ze deel uitmaken van een intentionele, 
en mogelijk rituele, depositie.

0 5cm

Figuur 123: M3000-leer 9 
(schaal 1/3)
(fig. L. Messiaen)

0 5cm

Figuur 124: De hielversteviging van M3000-leer 3 
(schaal 1/3) (fig. L. Messiaen)

Figuur 125: De binnenzoolconstructie van M3000-leer 3 (schaal 1/3) 
(fig. L. Messiaen)
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De lederfragmenten zijn terug te brengen tot een minimum 
van acht individuen. Samengestelde constructies, waarbij de 
schoen uit meerdere onderdelen bestaat (zolen, bovenleder, 
hielversteviging, laminae, ...), die aan elkaar genageld, genaaid of 
gerijgd werden, maken het grootste deel uit van de aangetroffen 
lederresten. M3000-leer 9 is een goed bewaarde schoen, 
bestaande uit een volledige zool en restanten van het bovenleder 
t.h.v. de tenen en de hiel (fig. 123). Het bovenleder is dunner 
dan de zolen en zeer fragiel. Ook de lederen hielversteviging is 
aanwezig. Op deze zool is een patroon zichtbaar bestaande uit 
een complexe S-vorm op de bal van de voet, een centrale rij, 
en een kruisvormig patroon op de hiel. M3000-leer 3 bestaat 
uit meerdere fragmenten van een schoen, waaronder de 
binnenzool, fragmenten van de buitenzool en het bovenleder en 
de hielversteviging (fig. 124). Aan de onderkant van de binnenzool 
zijn ter hoogte van het geleng twee lange smalle lederen lapjes 
(laminae genaamd) bevestigd door middel van een lederen veter die door de verschillende lagen 
werd gerijgd (fig. 125). Mogelijk werden deze stroken bevestigd opdat de zool tijdens het lopen 
flexibeler was (van Driel-Murray 2001: 350). De zool zelf was bespijkerd met een eenvoudig 
patroon: een buitenrij, mogelijk een centrale rij en ter hoogte van de hiel twee extra spijkers 
aan weerszijden van de centrale rij. M3000-leer 6 is een gedeeltelijk bewaard zoolfragment, 
waarvan nog de helft, t.h.v. de bal van de voet, bewaard is. Spijkers waren in één rij rondom de 
rand aangebracht. De zool lijkt uit minstens twee lagen te bestaan, de binnen- en de buitenzool 
die nog aan elkaar bevestigd zijn. Ter hoogte van de teen loopt een lederen veter, over de 
breedte, mogelijk zijn tussen de beide zolen nog één of meerdere laminae bevestigd. Centraal 
aan de binnenzool is een perforatie of mogelijk stikgat te zien. M3000-leer 5 is een fragment van 
een binnenzool, ook hier zijn één, mogelijk twee extra lederen strips bevestigd aan de onderkant 
van de zool met een lederen veter. Er waren geen spijkergaten aanwezig, wel enkele stikgaatjes 
aan de bovenkant. Deze gaan niet door de volledige dikte van de zool, maar zijn vastgenaaid 
met een “halve leersteek”. Deze stikgaten wijzen er misschien op dat er mogelijk nog een 
voetbekleding aan deze binnenzool was vastgenaaid. M3000-leer 2 is een klein zoolfragment, 
waarschijnlijk een binnenzool. Aan de onderkant zijn enkele stikgaten zichtbaar die de rand 
van de zool volgen, eveneens in halve leersteek. Deze diende mogelijk om de binnenzool aan 
de buitenzool vast te naaien, met als mogelijke intentie dat het stiksel aan de bovenkant van 
de schoen niet zichtbaar was. Ook bij deze zool zijn geen spijkergaten zichtbaar. M3000-leer 
1 is waarschijnlijk een fragment van een buitenzool 
en vertoont een eenvoudig spijkerpatroon langs 
de randen en een C-vormig patroon op de bal van 
de voet (fig. 126). Ook hier werden stiksporen van 
een halve leersteek vastgesteld. Tenslotte werden 
nog drie sterk gefragmenteerde zoolfragmenten 
(M3000-leer 4 en M3000-leer 7) met sporen 
van bespijkering gerecupereerd (persoonlijke 
mededeling L. Messiaen).  

Daarnaast werden enkele carbatinae aangetroffen. 
Dit zijn schoenen uit één stuk, gemaakt uit dik leer, 
vaak met een asymmetrisch patroon en uitsparingen, 
en met slechts één naad (aan de hiel). De schoen 
werd aan de voet bevestigd door middel van veters 
die door de uitsparingen werden getrokken. M3000-
leer 8 is een goed bewaarde carbatina (fig. 127 & 
128), enkel de teen en de hiel ontbreken. Dit was 
een rechterschoen, met driehoekige en vierkante 

0 5cm

Figuur 126: M3000-leer 1 met C-vormig spijkerpatroon en in rood 
sporen van een halve leersteek (schaal 1/3) (fig. L. Messiaen)

0 5cm
Figuur 127: M3000-leer 8 is een vrij goed bewaarde 

carbatina (schaal 1/3) (fig. L. Messiaen)
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uitsparingen om de veters door te rijgen. De zijkanten van de uitsparingen zijn extra uitgedund, 
waarschijnlijk als een soort versiering. De hielnaad is goed bewaard (het “garen” dat werd gebruikt, 
waarschijnlijk dik garen of een lederen veter, echter niet). De gebruikte steek is een edge/flesh 
seam: het garen wordt daarbij door de vleeszijde van het leer gestoken, en komt er aan de zijkant 
terug uit. Een tweede carbatina, M3000-leer 10,  was nog deels bewaard, op het voorstuk en een 
deel van de hiel na. Deze schoen was duidelijk asymmetrisch van opbouw, met smalle langwerpige 
en ook driehoekige uitsparingen. Het is mogelijk een linkerschoen. Een derde, M3000-leer 11 is 
fragmentair: de hiel met beide hielnaden is nog bewaard. Deze schoen lijkt symmetrischer van 
opbouw, met rechthoekige, en grote en kleine driehoekige uitsparingen. In de binnenzool centraal 
zat nog één klein spijkertje (géén schoennagel) (persoonlijke mededeling L. Messiaen). Tenslotte 
werden nog enkele losse fragmenten van dergelijke schoenen gerecupereerd.

Een gebrek aan archeologische gegevens enerzijds en een schijnbaar onlogische stijlevolutie 
in Romeins schoeisel anderzijds, maken een typochronologie in Romeinse schoenen voorlopig 
moeilijk (van Driel-Murray 2001: 342). Toch kunnen een aantal trends aangeduid worden 
op basis waarvan het schoeisel uit waterput M3000 voorzichtig gedateerd kan worden. Zo 
hebben de carbatinae een assymmetrische vorm die voorkomt in de 3de eeuw (mogelijk onder 
invloed van de Germaanse assymmetrische carbatinae) (van Driel-Murray 2001: 345). Twee 
buitenzolen vertonen perforaties van schoenspijkers in een figuratief patroon. Dergelijke 
figuratieve bespijkering van schoenzolen is typisch voor de periode vroege 3de tot en met 4de 
eeuw (van Driel-Murray 2001: 351). 

In dezelfde laag van de waterput werd een metalen recipiënt aangetroffen (fig. 129). Wegens 
de grote fragiliteit van dit object werd het in blok uit het profiel gelicht en in een gesloten 
emmer bewaard. Deze pot werd door het pam Velzeke naar Johan Van Cauter (Archeometal) 
gebracht voor conservatie. Het object werd gedetermineerd door Johan Deschieter als een 
bronzen kookpot type Eggers 39, te dateren in de 1ste-2de eeuw n.Chr. Een doorboring in de 
rand van de pot duidt op de oorspronkelijke aanwezigheid van een hengsel (persoonlijke 
mededeling J. Deschieter).

Tenslotte werden in laag 101b nog twee houten voorwerpen aangetroffen. Een eerste object is 
eigenlijk een bijproduct afkomstig van het gebruik van een draaibank (fig. 130). Het licht conisch 
houten object heeft een achthoekige vlakke bodem met centraal een (gedeeltelijke) doorboring. 
Deze vondst wijst op lokale houtbewerking met behulp van een draaibank. Gelijkaardige 
Romeinse vondsten zijn onder andere gekend in het Zwitserse Oberwinterthur (persoonlijke 
mededeling J. Deschieter; Hedinger & Leuzinger 2002: 92-93). Het tweede houten object is 
een ondiep kommetje (fig. 131 & 132). Hoewel de vondst door de druk van de bovenliggende 
pakketten vervormd is, had het recipiënt een eerder geblokte rand, vermoedelijk een diameter 
van ca. 16,5cm en was het ongeveer 4cm hoog. De houtsoort waaruit deze twee voorwerpen 
vervaardigd werden is op dit moment nog niet gekend. Al deze vondsten samen beschouwd kan 
de opvulling van de bekisting eveneens in de 3de eeuw n.Chr. gesitueerd worden.

Figuur 128: Carbatina M3000-
leer 8 in zijaanzicht



Archeologisch onderzoek Destelbergen - Panhuisstraat 2011 105

Figuur 129: De bronzen kookpot 
zoals die in de vulling van de 

waterput werd gevonden

Figuur 130: Bijproduct van houtbewerkingsactiviteiten op de draaibank Figuur 131: Houten bord aangetroffen in de pakketten van M3000

Figuur 132: Het houten bord uit 
waterput M3000 in zijaanzicht
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Deposities van objecten in kwetsbaar materiaal zoals hier het geval is, worden niet zo vaak 
aangetroffen. Toch zijn enkele voorbeelden uit Romeinse waterputten gekend. Zo werd een 
intact houten wiel gevonden op de bodem van een Romeinse waterput te Flanders Expo 
(Hoorne 2011: 91). Elders op Flanders Expo (Parkeertoren) werden ook al lederen schoenen 
aangetroffen in een vroegmiddeleeuwse waterput (Hoorne 2012: 73-77). Deposities van 
schoenen, voornamelijk de linkerschoen, in waterputten zijn gekend vanaf de prehistorie. 
Het ritueel offeren van één schoen, en het bijhouden van de tweede, wordt gezien als de 
materialisering van een soort contract tussen de god en degene die het offer schonk. Volledige 
of quasi volledige schoenen komen in waterputten trouwens vaak voor met andere objecten 
die als offer geïnterpreteerd kunnen worden (van Driel-Murray 2001: 337-338). Dit lijkt hier 
ook het geval te zijn.

De inzak van de waterput tenslotte bevatte 499 stuks aardewerk: terra sigillata, terra nigra, 
metaalglanswaar, Pompejaans rood, gevernist aardewerk, zogenaamde Arras- en Eifelwaar, 
stukken van dolia, amforen, kruiken, mortaria en zoutcontainer, reducerend en oxiderend 
gebakken en gedraaid aardewerk en handgevormde waar. Enkele scherven zijn van belang om 
tot een precieze datering van deze fase te komen. In terra sigillata werden nogal wat Oost-
Gallische producten, voornamelijk uit Rheinzabern en Trier, gevonden die van de late 2de tot de 
3de eeuw dateren (fig. 120): 1 bodem- en 2 randscherven type Drag. 31, waarvan 1 rand voorzien 
van een graffito in de vorm van een kruis, 2 randen van een Drag. 33, waarvan 1 mogelijk 
afkomstig is uit de Argonnen, enkele rand- en wandscherven van type Drag. 37, 1 bodem van 
een Drag. 45, en 1 bodem met pottenbakkerstempel [CAPITOLINUS] uit Rheinzabern of Trier 
waarbij de grootte van de stempel een vrij late datering vooropstelt (Webster 1996: 14, 32-
35, 45, 47-48, 55-56). Daarenboven werden opnieuw mortaria-fragmenten met een verticaal 
boven de rand uitstekende richel aangetroffen, alsook een deksel van een Niederbieber 89, 
een wandscherf van een Dressel 20 met witte sliblaag (Martin-Kilcher 1987: 49-58) en een 
bodem en wandfragmenten van een grote deukbeker in metaalglanswaar. Behalve aardewerk 
werden nog verschillende stukken van dakpannen, maalstenen uit tefriet, metaalslakken, 
dierlijk bot, waaronder paarden- en rundertanden, een stukje lood en een metalen object in 
deze inzak aangetroffen. Het metalen voorwerp is best te omschrijven als een dubbelgeplooide 
staaf waarvan de uiteinden verdikt zijn tot een schijfvorm en met elkaar zijn verbonden door 
een metalen pin (fig. 133). Wat dit object precies is, of waarvan het deel uitmaakte is nog niet 
duidelijk. Mogelijk diende het ter bevestiging van iets. Het voorwerp weegt 16g, is 5,05cm lang, 
1,6cm breed op de verdikte uiteinden, en de staaf zelf moet ca. 0,6cm dik geweest zijn. Ook 
deze fase van waterput M3000 kan zo in de 3de eeuw n.Chr. gedateerd worden. Het ensemble 
aan vondsten als geheel beschouwd brengt de datering van de waterput van de eerste helft tot 
het derde kwart van de 3de eeuw n.Chr.

Figuur 133: Metalen object 
gevonden in een van de lagen 
van de inzak van M3000
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Al het hout van de beschoeiing van deze context werd ingezameld voor verdergezet onderzoek.
Dendrochronoloog K. Haneca wees erop dat noch de balken, noch de planken geschikt leken 
voor dendrochronologische studie. Niettemin bemonsterde hij twee planken voor onderzoek. 
Beide elementen waren vervaardigd uit inlandse eik, maar leverden geen hout op dat tot een 
dendrochronologische datering kan leiden (Haneca 2012: 4-5).

Vijf lagen binnen de bekisting van waterput M3000 (101, 102c, 102d, 102e en 103) werden 
onderworpen aan een onderzoek naar pollen en macroresten. De aanwezige botanische resten 
wezen erop dat deze lagen vrij kort na elkaar afgezet werden. De informatie over de in de lagen 
aanwezige gebruiksplanten leert dat onder de granen gecultiveerde haver, gerst, pluimgierst, 
rogge en mogelijk broodtarwe zaten, en geeft specifieke indicaties voor de lokale teelt van 
gerst en tarwe. Ook werden biet, wouw en koriander verbouwd, deze laatste zelfs binnen de 
nederzetting. Fruit dat wellicht in het wild werd verzameld en geconsumeerd was onder andere 
hazelnoot, sleedoorn, braam, vlier en framboos. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat 
deze vruchten en noten binnen de nederzetting geteelt werden. Tenslotte tonen pollen van 
het tuinboontype aan dat de voorloper van de huidige tuinboon, de duivenboon, in of rond de 
nederzetting werd gekweekt (van Beurden & Verbruggen 2013: 13).

De onderzochte lagen van M3000 bevatten zeer veel resten van wilde planten. De grote 
aantallen van enkele soorten wijzen op de aanwezigheid van moestuinen binnen de Romeinse 
nederzetting: uitstaande en/of spiesmelde, gewone duivenkervel, paarse dovenetel, 
perzikkruid, zwarte nachtschade, gekroesde melkdistel en kleine brandnetel (van Beurden & 
Verbruggen 2013: 13). Een opmerkelijke vondst onder de wilde planten is het zaadfragment 
van straalscherm. Dit is een graanakkerplant van kalkrijke gronden die in midden- en zuid-Europa 
voorkomt. Eerdere vondsten van straalscherm dateren steeds Romeins of later. In België is de 
vaststelling van straalscherm in Destelbergen de enige Romeins gedateerde archeobotanische 
vondst tot op heden. Het voorkomen van deze restant in de Lage Landen wordt meestal 
verklaard als een resultaat van Romeinse import van graan en/of zaaigoed, in combinatie met 
een toenmalig milder klimaat in deze streken (van Beurden & Verbruggen 2013: 13-14). Andere 
graanakkeronkruiden (zwaluwtong, ringel- of vierzadige wikke, hanenpoot, knopherik en 
gewone spurrie) wijzen erop dat de graanakkers te Destelbergen op zandige, matig voedselrijke 
gronden gelegen waren (van Beurden & Verbruggen 2013: 14).

In de directe omgeving van de waterput  moet minstens een deel van het terrein begroeid geweest 
zijn met ruigtekruiden (grote brandnetel, groot kaasjeskruid, bilzekruid, wegdistel, klit, gevlekte 
scheerling en ridderzuring), en dus minder gebruikt zijn. De duidelijke en grote aanwezigheid van 
wegdistel is bijzonder. Dit kruid wordt zelden in archeobotanische contexten teruggevonden, en 
dateerde bovendien steeds in de middeleeuwen. Andere soorten die wijzen op de aanwezigheid 
van ruigten en minder gebruikte zones in de buurt van de waterput zijn: kleefkruid, hondsdraf, 
akkerkool, fijne kervel en heggenrank (van Beurden & Verbruggen 2013: 14-15).

Het pollenonderzoek bracht een opvallende discrepantie aan het licht: waar boompollen 
in waterput M0100 zo goed als afwezig waren, blijken ze in waterput M3000 in hoge mate 
aanwezig. Het betreft hoofdzakelijk pollen van els en hazelaar. Els komt voor op een natte 
voedselrijke grond, en de pollen duiden waarschijnlijk op de aanwezigheid van elzenbossen in 
de Scheldevallei. De pollen van hazelaar zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in de stalen, wat 
wijst op bossen met hazelaar in de omgeving, of zelfs op hazelaars binnen de nederzetting. Vrij 
veel pollen komen van lindes. Aangezien de pollen van deze boomsoort geen grote afstanden 
afleggen, moet linde in de omgeving voorgekomen hebben in de bossen, of moet een linde 
binnen de nederzetting gestaan hebben (van Beurden & Verbruggen 2013: 15-16).

Net zoals de archeobotanische resten in M0100, wijzen die in de onderzochte lagen van M3000 
op de aanwezigheid van drassige plaatsen, poelen en/of greppels in de directe omgeving van de 
waterput. Soorten die hierop wijzen zijn waterweegbree, waterbies, pijptorkruid en poelruit. Deze 
soorten kunnen anderzijds ook verklaard worden door de nabijheid van de Schelde (van Beurden 
& Verbruggen 2013: 16). En ook in deze waterput werden schimmels die met mest verband 
houden, en restanten van spoel- en zweepworm aangetroffen. De waterput was dus verontreinigd 
met menselijke en/of dierlijke uitwerpselen (van Beurden & Verbruggen 2013: 16).
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Waterput M0407
In het noordelijk deel van zone M werd in de noordoostelijke hoek van het opgravingsvlak, 
tussen de recente verstoringen, een grote ronde beige tot bleekgrijze vlek met donkerbruine 
kern aangesneden (fig. 93, 134 & 137). In het vlak (6,77m TAW) had dit spoor een diameter 
van 4,7 tot 5m, en werd het langs het noorden, oosten en westen door kuilen van de recente 
ontzandingsactiviteiten gesneden. In het zuiden oversneed het zelf een Romeinse gracht 
(M0291/M0325/M0471, zie supra). Bij het couperen werden vanaf een diepte van 0,75m 
centraal in het spoor een aantal grote stukken Doornikse kalksteen in een circulaire configuratie 
opgemerkt (fig. 136 & 138). Aangezien vermoed werd dat deze de restanten van een stenen 
schacht konden zijn, werd op dit niveau een tweede grondvlak aangelegd, waarna het spoor 
verder gecoupeerd werd (fig. 135 & 139). De totale diepte van de waterput bedroeg 2,2m onder 
het archeologisch vlak. De circulaire beschoeiing was aan de binnenzijde egaal uitgewerkt en 
had daar een diameter van 0,85m. De buitenzijde van de stenen schacht was zeer onregelmatig 
en varieerde in doorsnede van 1,3 tot 1,6m (fig. 140 & 141). Nog 1,1m van de schacht was in 

Figuur 136: Bovenste deel van de doorsnede op waterput M0407

Figuur 134: Waterput M0407 zoals die eerst werd opgemerkt Figuur 135: Op 0,75m diepte werd een tweede grondvlak aangelegd



Archeologisch onderzoek Destelbergen - Panhuisstraat 2011 109

AB

C

D

niveau -1 0 2m

N

niveau 0

AB

C

D 0 2m

N

Figuur 137: Het grondplan 
van waterput M0407 op twee 

niveaus (schaal 1/50)
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Figuur 138: De doorsnedes van waterput M0407 (schaal 1/50)

Figuur 139: Waterput M0407 tijdens het onderzoek
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Figuur 140: Zicht op het onderste deel van de doorsnede op waterput M0407

Figuur 141: De binnenzijde van de beschoeiing van M0407
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opstand bewaard. Eerder aangetroffen Romeinse stenen waterputten zijn meestal opgebouwd 
uit trapeziumvormig uitgewerkte elementen die zo een regelmatige circulaire opbouw toelaten. 
Hier is dit niet het geval: de individuele stenen zijn niet terug te brengen tot een bepaalde 
standaardgrootte en ze zijn zelfs eerder kubusvormig te noemen. Tussen de brokken Doornikse 
kalksteen zaten bovendien ook fragmenten van dakpannen om de holtes in de schacht op te 
vullen. Mogelijk betreft het materiaal dat na de afbraak van een andere stenen structuur, een 
gebouw bijvoorbeeld, werd hergebruikt. De stenen constructie was gebouwd bovenop een 
houten kader gevormd uit vier dikke in elkaar hakende balken (fig. 141). Deze vormden een 
centrale vierkante uitsparing met zijden van 0,8m. De hoeken van het kader zijn NW-NO-ZO-
ZW gericht. De balken van het kader bestonden uit eik (persoonlijke mededeling K. Haneca) 
en hadden afmetingen in de lengte variërend van 1,2 tot 1,8m, in de breedte tussen 0,23 en 
0,32m. De gemaakte doorsneden lieten toe de verschillende opvullingslagen en -fasen van de 
structuur te onderscheiden. De aanlegtrechter bestond uit een aantal beige tot lichtgrijze sterk 
uitgeloogde lagen (lagen 4-6, 10a, 10b, 11, 12, 16-21 en 24-27). Binnen de stenen koker werden 
vier pakketten aangetroffen. Van onder naar boven: een donker grijsbruine laag (33), een beige 
homogeen pakket dat sterk op de moederbodem gelijkt (32), een heterogeen donkergrijze 
laag bestaande uit sliblaagjes (31) en een heterogeen lichter bruingrijs pakket (30). De laatste 
opvulling van het spoor, of de inzak, omvat verschillende lagen van versmeten bruine tot grijze 
grond (1-3, 9, 13-15, 22, 23 en 25) die doen vermoeden dat de stenen schacht gedeeltelijk was 
onmanteld toen deze pakketten gevormd werden. De inzak loopt immers breder uit dan de 
bekisting, en de afwezigheid van voldoende stenen binnen de schacht wijzen erop dat deze 
laatste niet vanzelf is ingestort. Mogelijk werden ook deze stukken Doornikse kalksteen nog 
elders herbruikt. Voorbeelden van stenen Romeinse waterputten uit de regio zijn schaars. Op de 
militaire Romeinse site van Aalter – Loveldlaan is een exemplaar gekend bestaande uit bewerkte 
zandsteen en helemaal onderaan steunend op een vierkante houten waterputconstructie. Deze 
waterput dateert in de tweede helft 2de tot derde kwart 3de eeuw (Thoen & Sas 1993; Hoorne 
et al. 2007: 15-17). In Velzeke werd eveneens een circulaire waterput uit steen opgegraven. 
Deze structuur zou op een zelfde type houten onderbouw gefundeerd zijn als de constructie te 
Destelbergen (persoonlijke mededeling G. De Mulder). 

Het vondstmateriaal uit deze waterput omvat aardewerk, bouwmateriaal, dierlijk bot en 
metaalobjecten. Het aardewerk beslaat een totaal van 420 scherven waarvan 153 stuks uit de 
aanlegfase afkomstig zijn. De aangetroffen categorieën zijn terra sigillata, terra nigra, gevernist 
aardewerk, Pompejaans rood, Eifelwaar, kruikwaar, stukken van mortaria, dolia, amforen en 
zoutcontainers, grijs gebakken en gedraaide waar en handgevormd materiaal. In terra sigillata 
werden onder andere de types Drag. 18/31, 31, 33, 36, 37, 45 en Ludowici Sb aangetroffen. De 
productiecentra zijn te situeren in Oost-Gallië: Trier, Rheinzabern en de Argonnen (Webster 
1996: 14, 32-35, 45-48, 55-56). Daarnaast is ook vrij veel Eifelwaar te bespeuren, waaronder 
ook mortaria met verticaal boven de rand uitstekende richel. Op basis van deze bevindingen 
is een datering in de 3de eeuw ook voor deze waterput gerechtvaardigd. Het dierlijk bot omvat 
naast beenderfragmenten ook tanden van varken en rund. De aanlegfase van waterput M0407 
bevatte 36 metaalslakken en een zestal spijkers.

Binnen de stenen schacht werden in totaal 44 scherven gerecupereerd (fig. 142). Het gaat om 
terra sigillata, terra nigra, kruikwaar, grijs gebakken en gedraaid aardewerk, handgevormde waar 
en scherven van dolia en amforen. In het oog springen een amfoorrand met oor afkomstig van 
een Gauloise 13 (een regionale imitatie van de Dressel 20), die in de 3de eeuw thuishoort, en in 
terra sigillata een bord Drag. 32 met Oost-Gallisch baksel en een bodem van een Drag. 45 uit de 
Argonnen, beide dateren van de late 2de tot de 3de eeuw (Webster 1996: 14, 44, 55-56). Helemaal 
onderaan binnen de stenen schacht werd een volledig intact recipiënt aangetroffen. Het gaat 
om een grijs gebakken en gedraaide beker versierd met diagonale gladdingslijnen (fig. 143), een 
type dat in de 3de eeuw gesitueerd moet worden. Het voorkomen van een volledige pot helemaal 
onderaan een waterput is niet geheel uitzonderlijk. Recent werd een dergelijke vondst gedaan te 
Flanders-Expo (Hoorne 2011: 108). Dergelijke deposities kunnen geïnterpreteerd worden als een 
bouw- of verlatingsoffer. Gezien de positie van het recipiënt helemaal onderaan de waterput, zijn 
beide offertypes mogelijk. Een spijker en 1 metaalslak vervolledigen het geheel aan vondsten uit 
de opvullingslagen binnen de bekisting. Er mag besloten worden dat ook de geleidelijke opvulling 
van de schacht van de waterput in de loop van de 3de eeuw plaats had.
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De inzakfase van deze waterput bevatte een totaal van 224 aardewerkfragmenten uit terra 
sigillata, terra nigra, geverniste waar, Pompejaans rood, Eifelwaar, kruikwaar, dolium, amfoor, 
mortarium, zoutcontainer, grijsgebakken gedraaide en handgemaakte waar. De datering van 
deze laatste fase van de structuur berust op de exclusieve aanwezigheid van terra sigillata uit de 
Oost-Gallische productiecentra (Rheinzabern, Trier en de Argonnen), zoals de vormen Drag. 37, 
Drag. 33, Drag. 54 of Déchelette 72, Drag. 45 en een gestempelde bodem van een Drag. 31, 32 of 
36 waarop nog [CVNI... leesbaar is (Webster 1996: 14, 32-35, 44-48, 55-56, 61-62), en de vondst 

0 5cm

Figuur 142: De grijsgebakken gedraaide beker versierd met diagonale gladdingslijnen (links) en een rand van een amfoor Gauloise 13 
gevonden in  de opvullingslagen binnen de stenen schacht van M0407 (schaal 1/3)

Figuur 143: De intacte beker 
gevonden op de bodem van de 

stenen schacht van M0407
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van een fragment van een Keulse kruik. Deze stukken dateren de inzak van waterput M0407 in 
de 3de eeuw n.Chr. In de vondstcategorie natuursteen werden nog stukken van maalstenen uit 
tefriet en kwartsietische zandsteen, en stukken Doornikse kalksteen (mogelijk afkomstig van 
de schacht) gevonden, alsook een afslag in silex. De inzak leverde verder nog wat dierlijk bot, 
32 metaalslakken, 6 rijtjes van aaneen gecorrodeerde schoenspijkertjes (fig. 144), 2 nog niet te 
bepalen objecten uit metaal en 1 gecorrodeerd object op dat misschien als een fallusvormig 
beeldje geïnterpreteerd mag worden. De schoenspijkers doen vermoeden dat ook in de inzak 
schoenen, al dan niet ritueel, gedeponeerd waren, maar dat het leer in de bodemcondities op 
dit niveau niet is bewaard.

Voor dendrochronologisch onderzoek werd een staal genomen van het houten kader dat de 
stenen schacht ondersteunde. Het warrig groeipatroon van het hout maakte een datering 
echter onmogelijk. Wel kon bepaald worden dat het om eik ging (Haneca 2012: 3-5). Vier lagen 
binnen de bekisting van de waterput (lagen 30 t.e.m. 33) en de inhoud van de volledige pot 
werden onderworpen aan een inventariserend onderzoek naar pollen en macroresten. De 
resultaten waren mager en een volledige analyse van de monsters werd afgeraden. Opmerkelijk 
was wel de aanwezigheid van mestschimmels en restanten van darmparasieten zoals spoel- en 
zweepworm die wijzen op dierlijke en/of menselijke uitwerpselen in de waterput (persoonlijke 
mededeling M. van der Linden).

Waterput M0360
Op ongeveer 1m ten zuiden van waterput M0407 werd een kleinere ovale vlek aangesneden (fig. 
93, 145 & 146). Dit spoor had een diameter van ca. 2,2m en werd gekenmerkt door een buitenste 
beige band met een maximale dikte van 0,30m, waarbinnen een donkergrijze band van ca. 0,35m 
dik zat die een bleekgrijze kern omsloot. Bij het couperen werd reeds op een diepte van 0,18m 
een eerste aftekening van een vergane houten bekisting opgemerkt (fig. 146). Hier had het spoor 
nog een diameter van 2,1m. De totale diepte van het spoor bereikte ongeveer 1,5m onder het 
archeologisch niveau (6,88m TAW). De aflijning van de weggerotte bekisting had een hoogte van 
1,22m. Slechts één plank helemaal onderaan de structuur was nog deels bewaard. Aangezien 
deze plank volledig verbrokkelde kon hierop geen dendrochronologisch onderzoek worden 
uitgevoerd. Op een diepte van 0,52m werd een tweede grondvlak aangelegd waaruit de vorm 
en opbouw van de bekisting kon worden afgeleid (fig. 146 & 147). Het ging om een rechthoekige 
houten beschoeiing van 0,84 bij 0,80m, met de hoeken NO-NW-ZO-ZW georiënteerd. In dit vlak 
waren enkel de hoekbalken in de zuidelijke hoeken zichtbaar, bij het verdiepen werden ook de 
noordelijke hoekbalken zichtbaar. In de coupes konden de verschillende planken in de aflijning 
herkend worden (fig. 148). Zo kon gezien worden dat tegen de buitenzijde van de hoekbalken 
horizontaal planken gestapeld waren. Deze moeten individueel telkens een hoogte van gemiddeld 

Figuur 144: Schoenspijkertjes 
gevonden in een van de lagen 
van de inzak van M0407
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Figuur 145: Waterput M0360 
in het grondvlak

Figuur 146: Plattegronden en coupetekeningen van waterput M0360 (schaal 1/50)
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Figuur 147: Waterput M0360 op het tweede niveau

Figuur 148: Een van de coupes 
op waterput M0360 waarin 
duidelijk de aflijning van 
vergane planken zichtbaar is
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0,18m gehad hebben (minimum 0,11 en maximum 0,25m). In de N-Z georiënteerde doorsnede is 
aan de binnenzijde van de bekisting langs de twee kanten telkens de aftekening van een kleiner 
plankje of balk zichtbaar. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om dwarsstijlen tussen de hoekbalken 
die de constructie beletten in te klappen. Bij het couperen werden verschillende lagen aangeduid 
die de aanleg en latere opvulling van het sporen verduidelijken. De insteek of aanlegfase 
wordt vertegenwoordigd door beige tot lichtbruine lagen (4, 8-14, 18 en 25-27) die bestaan uit 
versmeten moederbodem. De bekisting is opgevuld met verschillende lichtgrijze lagen (16 en 19-
24), waarvan de onderste (laag 24) opgebouwd is uit verschillende sliblaagjes. Daarboven bevindt 
zich de inzak van de waterput die uit donkergrijze lagen (3, 6 en 7) met erboven twee beige tot 
lichtbruine pakketten (lagen 1 en 2) bestaat.

De vondsten uit deze waterput zijn geringer in aantal dan voorgaande exemplaren. Het totaal 
aan aardewerk telt 142 scherven. 19 hiervan zijn afkomstig uit de aanlegfase van het spoor. 
Het betreft scherven in terra sigillata, terra nigra, kruikwaar en handgevormd materiaal. Dit 
materiaal is niet nauwkeurig te dateren, maar plaatst de aanleg van deze waterput wel in 
de Romeinse periode. Verder bevatte de insteek van het spoor dakpanfragmenten, een stuk 
maalsteen in tefriet, 4 metaalslakken, 2 spijkers en wat verbrand dierlijk bot.

De lagen binnen de bekisting bevatten een totaal van 40 keramiekscherven uit terra sigillata, 
terra nigra, Pompejaans rood, kruikwaar, mortarium, dolium, reducerend gebakken en 
gedraaid en handgevormde waar. Andere vondsten zijn fragmenten van dakpannen, 2 rijtjes 
schoennageltjes, een stuk zandsteen, 15 metaalslakken en fragmenten dierlijk bot. Opnieuw 
springen geen precies dateerbare scherven in het oog, het materiaal wijst wel op een Romeinse 
datering. De schoenspijkers suggereren de aanwezigheid van vergaan schoeisel in de opvulling 
van ook deze waterput.

De inzak van de waterput leverde het meest keramiek op, 83 scherven. De aangetroffen 
categorieën zijn terra sigillata, terra nigra, gevernist aardewerk, mortaria, dolia, kruikwaar, 
reducerend gebakken en gedraaide en handgevormde waar. Het enige duidelijk dateerbare 
stuk is een mortariumrand die afkomstig is uit Soller en vanaf 175, maar vooral in de 3de 
eeuw, voorkomt. Verder werden in de inzak nog verschillende dakpanfragmenten, 2 stukken 
maalsteen in tefriet, 8 spijkers, 38 metaalslakken, stukken dierlijk bot en 1 bronzen of koperen 
Romeinse munt gevonden. De munt is niet meer leesbaar maar op basis van het gewicht en de 
afmetingen gaat het om een Romeinse as. Het stuk weegt 4g, is maximaal 3,2mm dik, is ovaal 
van vorm en heeft diameters van 2,37 en 2,66cm. Op basis van deze vondsten is het moeilijk 
waterput M0360 precies te dateren. Een Romeinse datering is wellicht correct, mogelijk met 
een voorkeur voor de 3de eeuw n.Chr.

Waterput N0436
In het noordwestelijk kwart van zone N werd een diep spoor (N0436) aangesneden (fig. 93 & 
149). Het heeft een ronde vorm met een diameter van 1,36m en was lichtgrijs tot wit van kleur. 
N0436 werd aan de westelijke kant oversneden door een volmiddeleeuws paalspoor (N0435). 
In doorsnede heeft het spoor een komvormige aanleg, met acentraal op de westelijke kant een 
verticale strook bestaande uit de afwisseling van fijne lichtgrijze tot witte en donkergrijsbruine 
bandjes. Gezien de verticale aflijning van deze strook is dit waarschijnlijk de schacht van een 
waterput met een volledig vergane organische bekisting. De lagen die dan deel uitmaken van 
de insteek zijn homogeen wit tot lichtgrijs van kleur. De inzak, grotendeels verstoord door het 
volmiddeleeuws paalspoor, was homogeen grijs. Deze waterput haalde een diepte van 0,80m 
onder het archeologisch vlak (6,36m TAW). De schacht heeft een diameter van minimum 0,48m. 
Over de vorm van de bekisting kan verder niets gesteld worden.

De vondsten dateren de waterput in de Romeinse periode en vermoedelijk vanaf de 3de 
eeuw n.Chr. Het geheel omvat 3 wanden in terra nigra, 1 rand- en 4 wanden van een 
olijfolieamfoor met roze baksel (Martin-Kilcher 1987: 49-58), 2 randen en 1 wandscherf in 
grijs gebakken gedraaide waar en 13 handgevormde wanden, waaronder 1 ijzertijdscherf met 
vingertopindrukken, 1 afgebroken afslag in vuursteen, 2 dakpanfragmenten, 1 metaalslak 
en stukjes dierlijk botmateriaal. De vulling van dit spoor lijkt sterk op de vulling van de 
Merovingische waterputten in deze zone (zie infra). Deze laatste bevatten, met uitzondering 
van N0407, steeds een grote fractie Romeins aardewerk in combinatie met het handgevormd 
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aardewerk met rode chamotte verschraling. De vraag dringt zich op of het Romeins aardewerk 
in deze waterput verspit aanwezig is, wat op meerperioden-sites zeker mogelijk is, en het spoor 
misschien toch eerder in de vroege middeleeuwen gesitueerd moet worden. 

10.7. Twee brandrestengraven
Bij de opgraving van 2011 werd met zekerheid één, maar hoogstwaarschijnlijk twee Romeinse 
brandrestengraven aangesneden. Beide situeren ze zich in de noordelijke helft van het 
projectgebied, en zijn daarmee de meest noordelijke graven die op het terrein onderzocht 
werden. Ze werden gedateerd op basis van de vondsten in hun vulling.

Graf M0393
In de zuidoostelijke hoek van het noordelijk deel van zone M werd een eerste crematiegraf 
aangesneden dat waarschijnlijk uit de Romeinse periode dateert. Dit spoor werd in het zuiden 
gesneden door vlak E van de vroegere opgravingen. Aangezien de rest ervan oversneden werd 
door een recente verstoring (M0391), die ook al in vlak E geregistreerd was, bleef enkel de 
noordwestelijke hoek van het graf in het vlak zichtbaar (fig. 150 & 152). Het spoor werd gradueel 
verdiept over drie assen, en op een diepte van 0,05m onder het archeologisch vlak (6,75m TAW) 
werd van het spoor een tweede grondplan getekend (fig. 151 & 152). Op dit niveau was spoor 
M0393 ovaal van vorm en had het een lengte van 0,84m en een breedte van 0,73m. In doorsnede 

Figuur 149: De doorsnede op 
waterput N0436

Figuur 150: Graf M0393 in het grondvlak Figuur 151: Graf M0393 na zo’n 5cm verdiepen
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vertoont deze context een diepte van maximaal 0,14m en heeft het een vlakke bodem. De 
vulling van het spoor bestaat uit een onderste laag van houtskool en oranjebruin verbrande 
grond waarbovenop zich twee pakketjes verbrand bot bevinden. Bovenop deze pakketjes werd 
een groot aantal spijkers gevonden (zie infra). Deze kunnen afkomstig zijn van de organische 
container waarin het bot stak, bijvoorbeeld een kistje, of van de brandstapel afkomstig zijn. Dit 
laatste zou kunnen wijzen op het gebruik van recuperatiehout voor de brandstapel.

De inhoud van spoor M0393 werd per kwadrant volledig in bulk (in totaal 48l) verzameld. Na het 
uitzeven hiervan bleek het graf, naast houtskool, een totaal van 183g verbrand bot te bevatten. 
De resultaten van het fysisch antropologisch onderzoek op deze beenderresten toonden aan 
dat de twee beenderpakjes die in de bovenste laag van het spoor zaten van een dier afkomstig 
zijn. Het noordelijk pakket bevatte 93g bot, het meer zuidelijke pak 73g. De botresten waren 
“slecht tot goed verbrand” (verbrandingsgraad 2-4). Het is opmerkelijk dat de laag onder deze 
pakketten bot wél menselijke crematieresten opleverde. Het gaat in totaal om 8g, waarvan 5g 
gedetermineerd kon worden. 4g is afkomstig van de diafyse extremiteiten (schachtfragmenten 
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Figuur 152: Plattegronden en doorsnedes van graf M0393 (schaal 1/20)
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van pijpbeenderen), 1g behoort tot de epifyse extremiteiten (gewrichtsuiteinden van 
pijpbeenderen), en 3g is residu (te klein om te bepalen). De verbrandingsgraad van deze resten 
is goed (graad 4). De crematieresten waren te klein om verdere vaststellingen, zoals geslacht en 
leeftijd van de gecremeerde, te doen (Smits 2012: 4, 6-7).

De positie van deze beenderresten in het graf wijst erop dat (een deel van) de beenderresten 
van de gecremeerde samen met een gedeelte van de brandstapel in de kuil werden 
gedeponeerd. Daarbovenop werden (minstens) twee pakketjes bestaande uit vrij grote 
stukken dierlijk bot geplaatst. Dit dierlijk bot was eveneens verbrand, wat erop kan wijzen dat 
het ook op de brandstapel gelegen had. Vermoedelijk werd dit alles tenslotte afgedekt met 
brandstapelresten, waarin vele spijkers aanwezig waren (wat gebruik van recuperatiehout 
of een houten lijkkist suggereert), waaronder ook spijkertjes van schoeisel (waarschijnlijk 
afkomstig van de overledene). In totaal werden 114 min of meer volledige spijkers, waaronder 
21 in een rechte hoek gebogen waren, 37 spijkerfragmenten en 1 cluster met kleine aaneen-
gecorrodeerde spijkertjes afkomstig van schoeisel aangetroffen. Andere vondsten werden in 
het spoor niet gedaan. Mogelijk weerspiegelt de verticale stratigrafie binnen het spoor een 
deel van het grafgebruik, en kunnen de dierlijke botresten als een voedseloffer geïnterpreteerd 
worden. In elk geval gaat het in hier niet om een graf type Destelbergen of beenderpakgraf, 
maar om een brandrestengraf (type E). Een 14C-datering op verbrand bot uit het graf gaf een 
slecht resultaat (RICH-20129: 240±29BP). Die datering valt in de postmiddeleeuwse tot recente 
periode. Het bot bleek niet volledig gecremeerd en bevatte grijze tot grijszwarte delen binnenin 
(persoonlijke mededeling M. Boudin & G. De Mulder). Hierdoor was secundaire contaminatie 
mogelijk, wat dan weer tot een te jonge datering leidt (Van Strydonck et al. 2010: 5). De 
locatie van de recente verstoring lijkt niet toevallig pal op deze grafcontext gesitueerd te zijn. 
Het is eventueel mogelijk dat het graf bij vroegere activiteiten werd geraakt en een deel van 
de inhoud ervan werd meegenomen of vernield. In de vulling van deze recente kuil werd zowel 
recent materiaal als Romeins aardewerk (terra sigillata, kruikwaar en reducerend gebakken 
gedraaide waar) gevonden. Mogelijk is het Romeins materiaal verspit aardewerk afkomstig uit 
het crematiegraf. Daarenboven wijst de aanwezigheid van schoenspijkers in brandrestengraf 
M0393 in de richting van een Romeinse datering. Schoenspijkers komen pas voor vanaf de 
Romeinse tijd. Daarna verdwijnt het fenomeen tot de late 18de eeuw (Goubitz 2001: 30).

Graf N0672
In het noordelijk deel van zone N werd eveneens een brandrestengraf aangesneden. Dit spoor 
(N0672) werd door de karrensporen van de vroegmiddeleeuwse fase van de weg oversneden, 
maar sneed zelf karrensporen van Romeinse oorsprong. Het spoor is afgerond rechthoekig van 
vorm en meet in het vlak ca. 1m op 0,66m. In coupe was zichtbaar dat enkel de houtskoollens 
van het brandrestengraf bewaard was (fig. 153). Het graf was 0,10m diep bewaard, maar 
bleek langs de noordoostelijke zijde iets dieper aangelegd, namelijk 0,14m onder het 
opgravingsniveau (6,20m TAW), mogelijk betreft het hier een nis. In de zuidoostelijke hoek, 
en dus in het dieper gedeelte, werd een groot fragment gevonden van een Romeinse kookpot 
in reducerend gedraaid aardewerk versierd met vingertopindrukken bovenop de lip (fig. 154). 
Het graf bevatte daarnaast nog een stukje dakpan en een fragment Doornikse kalksteen. Het 
aardewerk vertoonde geen sporen van verbranding. De vulling van het graf werd uitgezeefd 
en leverde naast een grote hoeveelheid houtskool 3g aan 
botmateriaal. Opmerkelijk is dat dit botmateriaal niet verbrand 
bleek. Op de botfragmenten zijn geen morfologische kenmerken 
aanwezig waardoor het onmogelijk was te bepalen of ze van 
mens of dier afkomstig zijn (Smits 2012: 4). Een datering tot 
de Romeinse periode lijkt wel gerechtvaardigd, gezien de 
oversnijdingen en de aanwezigheid van een Romeinse kookpot 
in de spoorvulling. De vorm, afmeting en vulling van het spoor 
komt overeen met de kenmerken van brandrestengraven uit de 
Romeinse periode. De afwezigheid van verbrand menselijk bot 
betekent niet noodzakelijk dat het niet om een grafcontext gaat. 
Maar misschien moet toch rekening gehouden worden met een 
eventuele andere functie van dit spoor.

Figuur 153: Doorsnede op mogelijk brandrestengraf N0672
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Figuur 154: Fragment van een 
Romeinse kookpot afkomstig 
uit een mogelijke nis horend

bij spoor N0672
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Figuur 155: Uitsnede van het grondplan met de aangetroffen Romeinse kuilen rood omcirkeld
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10.8. Kuilen
Op verschillende plaatsen in het projectgebied werden langwerpige smalle kuilen uit de 
Romeinse periode aangesneden (fig. 155). Het is duidelijk dat het niet om paalsporen gaat, hun 
functie is echter niet meteen duidelijk, hoewel over dergelijke kuilen wel een aantal hypotheses 
bestaan (zie infra). Bij het huidig onderzoek werden vijf kuilen aangetroffen.

Kuil L0424
Een eerste kuil bevindt zich ter hoogte van de noordelijke sleufrand van zone L, tegen de 
westkant van Romeinse gracht L0431/XXXII (fig. 155). Het spoor is een langgerekte rechthoek 
met afgeronde hoeken van 3,5 op 0,5m. De kuil heeft een O-W oriëntatie en een homogene 
witte tot lichtgrijze vulling. De coupe op de lengte-as toont een komvormig profiel met een 
vlakke bodem die tot maximaal 0,36m onder het archeologisch niveau (5,87m TAW) gaat (fig. 
156). In dwarscoupe heeft het spoor eveneens een komvormig uiterlijk. De vulling van het spoor 
bestaat uit twee lagen. De onderste laag is enkel zichtbaar in de oostelijke helft van het spoor en 
betreft een fijn bruingrijs laagje. Het bovenste pakket is homogeen wit tot lichtgrijs. In de vulling 
van deze kuil werd geen enkele vondst gedaan, toch kan het spoor op basis van de kleur van zijn 
vulling en de uitlogingsgraad met grote zekerheid in de Romeinse periode gesitueerd worden. 

Figuur 156: Lengtedoorsnede 
op kuil L0424

Figuur 157: Zicht op kuilen 
L0473 en L0475
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Kuilen L0473 en L0475
11m in westelijke richting bevinden zich nog twee dergelijke sporen (L0473 en L0475) op slechts 
0,5m van elkaar, maar net niet parallel (fig. 155 & 157). Hun oriëntatie is NNW-ZZO. De meest 
oostelijke kuil (L0473) is een ietwat onregelmatig rechthoekig spoor van 4,7 bij 0,60m groot. 
Op de lengtecoupe is het spoor komvormig met een onregelmatige bodem waarop aan de 
onderzijde verschillende uitstulpingen zichtbaar zijn, die doen denken aan sporen van trampling 
(fig. 158). Het zuidelijk uiteinde vertoont een trage hellingsgraad, het noordelijk einde is eerder 
steil. De dwarscoupe op de kuil toont een vrij scherp U-vormig profiel met steile wanden. De 
vulling van het spoor bestaat uit drie pakketten. Het onderste is een dunne donkergrijze laag, 
daarboven zit een eerder homogeen lichtgrijs pakket met erboven tenslotte een lichtgrijs 
pakket met roestkleurige en beige vlekken. Zonder de eventuele tramplingsporen mee te tellen 
heeft de kuil een diepte van 0,52m onder het opgravingsvlak (5,83m TAW aan de noordzijde, 
5,73m TAW aan de zuidkant).

Het onderste pakket van deze kuil leverde 10 scherven op (fig. 159): 1 wandscherf in terra nigra, 
2 wanden in kruikwaar, 1 wand van een dolium, 2 wanden in reducerend gebakken gedraaid 
aardewerk en 4 wanden in handgevormd aardewerk, waarvan 1 versierd met kamstrepen. Het 
middenste pakket bevatte 5 tegulafragmenten, 2 wanden in terra nigra, 1 rand-, 1 bodem- 
en 9 wandscherven in kruikwaar, 4 wanden van dolia, 2 bodems en 5 wandscherven in grijs 
gebakken gedraaide waar, 14 handgevormde wandscherven en 7 wanden van zoutcontainers. 
Ook afkomstig uit deze laag is een spijker en een langwerpig metalen object. Uit de bovenste 
laag van dit spoor werden 1 wand van een mortarium, 1 bodem en 8 wanden in kruikwaar, 
2 randen en 5 wanden in reducerend gebakken gedraaid aardewerk, en 1 rand-, 1 bodem- 
en 4 wandscherven in handgevormd aardewerk gerecupereerd. De kuil moet duidelijk in de 
Romeinse periode gesitueerd worden, een nauwkeuriger datering is op basis van deze vondsten 
echter niet mogelijk.

L0473 - 3L0473 - 2L0473 - 1 L0473 l2 L0473 l2+3L0473 - 4

0 5cm

Figuur 158: De lengtedoorsnede op kuil L0473

Figuur 159: Een greep uit de 
aardewerkvondsten gedaan in 

kuil L0473 (schaal 1/3)
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De meer westelijk gelegen kuil (L0475) lijkt sterk op voorgaand spoor. Deze kuil meet 4,2 
bij 0,86m en heeft een diepte van 0,68m onder het archeologisch vlak (5,80m TAW in het 
noorden en 5,74m TAW in het zuiden). De doorsnede op de lengte-as toont dat het noordelijk 
uiteinde van het spoor iets dieper uitgegraven was (0,68m) en een steile wand heeft. Naar 
het zuiden toe heeft de kuil een vrij vlakke bodem (op 0,42m diepte) en uiteindelijk een 
traag oplopende wand. Ook bij dit exemplaar wijzen de vele onregelmatige uitstulpingen op 
de bodem van het spoor misschien op trampling (fig. 160). Op de dwarscoupe is zichtbaar 
dat de lange wanden van de kuil steil zijn en zo een U-vormig profiel tot gevolg hebben. De 
vulling van het spoor bestaat opnieuw uit verschillende lagen, waarbij de algemene opbouw 
min of meer overeenkomt met die van kuil L0473. De onderste laag bestaat uit een bruingrijs 
bandje, waarboven een lichtgrijs pakket zit. Daarboven zit een beige tot lichtgrijze laag en 
tenslotte helemaal bovenaan een grijs tot donkergrijs pakket.

Het onderste pakket van dit spoor bevatte geen vondsten. De laag daarboven bevatte 42 
aardewerkscherven en enkele stukjes dierlijk botmateriaal. Het aardewerk beslaat 1 wand 
in terra nigra, 2 randen en 1 wandscherf van dolia, 1 wand van een mortarium, 23 grote 
wandscherven versierd met horizontale banden met een dubbele golflijnversiering in 
kruikwaar voorzien van een witte sliblaag, 2 wanden in zeepwaar, en 1 bodem- en 11 wanden 
in handgevormd aardewerk (fig. 161 & 162). Het pakket daarbovenop leverde fragmenten 
dierlijk bot, 1 spijker, 10 metaalslakken en 80 stukken keramiek op. Het aardewerkensemble 
bestaat uit 1 bodem in terra nigra, 2 3de-eeuwse randen in een imitatie van zogenaamde 
Arraswaar, 3 wandscherven in Eifelwaar afkomstig van een Niederbieber 89 te dateren tussen 
190 en 260 n.Chr. (Brulet et al. 2010: 404-405), 1 oor en 6 wanden kruikwaar in Lowlands 
bakseltype 1C (De Clercq & Degryse 2008: 450-457), 1 tuit, 1 oor en 22 wandscherven van 
kruiken versierd met horizontale banden met een dubbele golflijnversiering en voorzien 
van een witte sliblaag, 2 rand- en 3 wandscherven in grijs gebakken gedraaid aardewerk, 3 
wanden van een dolium, 1 rand en 30 wandjes in handgemaakte waar en 4 wandscherven 
van zoutcontainers (fig. 161 & 162). De bovenste laag bevatte geen vondsten. Op basis van 
dit materiaal, en in het bijzonder de aanwezigheid van imitatie van zogenaamde Arraswaar en 
grote kruiken, kan het spoor gedateerd worden van de late 2de tot de 3de eeuw n.Chr. Gezien 
de sterke gelijkenissen naar vorm, kleur, textuur en aflijning met kuil L0473 wordt ook voor 
deze laatste een gelijke datering vermoed.

Figuur 160: Zicht op de lengtecoupe op kuil L0475
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Kuilen M0001 en M0002/M2079
In het zuidoosten van zone M werden tussen de verstoringen afkomstig van de opgravingen op 
zone G de restanten van twee langwerpige kuilen (M0001 en M0002/M2079) opgemerkt (fig. 
155). Beide sporen werden integraal tijdens de campagne van 1978 geregistreerd en bevinden 
zich in opgravingsvlakjes 78/415-418-420-421. Enkel voor de noordelijke (M0002/M2079) 
was het mogelijk een nieuwe coupe te maken. De kuilen lopen parallel op 1,2m van elkaar, 
en hebben een NO-ZW oriëntatie. Het meest zuidelijke exemplaar (M0001) meet in het vlak 
ongeveer 4,5 op 1m. Dit spoor werd in 1978 op twee plaatsen dwars gecoupeerd en leverde zo 
een komvormig profiel op met een diepte van 0,48m onder het toenmalig archeologisch niveau. 
In de coupe werden vier lagen geregistreerd. Op een diepte van ca. 0,30m werd een tweede 
grondplan aangemaakt waaruit bleek dat het spoor een bovenste laag van houtskoolfragmenten 

L0475 l1 - 5

L0475 l1 - 6

L0475 l1 - 8N0475 l1 - 1

L0475 l2+3 - 2

L0475 l2+3 - 3

L0475 l2+3 - 4

L0475 l1 - 7

0 5cm

Figuur 161: Selectie uit de keramiekvondsten gedaan in de verschillende lagen van kuil L0475 (schaal 1/3)

Figuur 162: Enkele stukken 
aardewerk uit kuil L0475
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vermengd met een weinig zand had, en dat de onderste laag (tegen de wanden) van de kuil naast 
houtskoolbrokjes ook veel spijkers bevatte. Dit werd trouwens ook vastgesteld bij parallelle kuil 
M0002/M2079. Dit laatste spoor was tot 0,80m onder het archeologisch niveau bewaard en 
bestond eveneens uit vier lagen. De opbouw van dit spoor lijkt in het tweede grondplan, op een 
diepte van 0,30m, identiek aan die van kuil M0001, met ook bij deze kuil een houtskoolpakket 
bovenaan en vele spijkers tegen de wanden van het spoor. M0002/M2079 meet in het vlak 5,2 
bij 1,2m. Dit spoor werd bij de huidige campagne nogmaals gecoupeerd (fig. 163). Het spoor 
bleek toen nog voor 0,73m diepte bewaard (5,72mTAW), was komvormig in profiel en bestond 
uit vier lagen. De onderste laag was een homogeen beige pakket, daarboven zat een laag met 
eerder donkergrijs zand met veel spikkels houtskool. Het pakket daarboven was lichtgrijs met 
een weinig houtskoolspikkels. Het bovenste pakket tenslotte was iets donkerder en bevatte ook 
weinig houtskoolspikkels. Beide sporen werden door gracht LXVIII oversneden.

Bij de huidige campagne werden enkel in spoor M0002/M2079 vondsten gedaan. Het betreft 
aardewerk, tanden van rund, 1 spijker en 2 rijtjes met schoenspijkertjes. De keramiekvondsten 
bestaan uit 1 wandscherf in terra sigillata van een Drag. 18/31 (Webster 1996: 32-35), 1 oor van 
een amfoor, 1 wandscherf in terra nigra, 3 wanden in reducerend gebakken gedraaid aardewerk, 
3 wandscherven in kruikwaar en 3 handgevormde wanden. Op het grondplan van 1978 worden 
de kuilen oversneden door gracht LXVIII die in de periode van Romeins 2 werd gesitueerd. De 
kuilen zelf werden toen ook in die fase geplaatst, dit is tweede helft 2de tot begin 3de eeuw n.Chr.

Interpretatie
De functie van deze kuilen is niet duidelijk uit te maken. De kuilen op zone L zijn qua vulling 
en opbouw verschillend van die op zone G en M. Ze kunnen eventueel te maken hebben met 
ambachtelijke activiteiten. De eventuele tramplingsporen in de parallelle kuilen op zone L zijn 
moeilijk te verklaren. De kuilen zelf lijken te smal om, bijvoorbeeld, als drenkkuilen voor vee 
geïnterpreteerd te worden. De breedte van de sporen laat niet toe dat een dier in zo’n kuil kan 
draaien. Opvallend bij deze kuilen is het verschil tussen de noordelijke en zuidelijke uiteindes, 
die respectievelijk een steile en een geleidelijke helling kennen. 

De vorm en afmetingen van de sporen doen wel denken aan kuilen die eerder op een Romeinse 
nederzetting te Evergem werden onderzocht. Deze laatste hebben gelijkaardige afmetingen 
(minimum 3 op 1m in het vlak en 0,50m diep, maximum 6,6 op 1,6m in het vlak en 0,98m 
diep) en vertonen één snel hellend uiteinde en één traag tot getrapt uiteinde. De vulling van 
de sporen te Evergem was veel donkerder. Dit laatste lijkt niet van wezenlijk belang aangezien 
de uitlogingsgraad te Destelbergen voor alle sporen veel sterker is dan die te Evergem. De 
sporen werden te Evergem geïnterpreteerd als mest- of afvalkuilen. Natuurwetenschappelijk 
onderzoek om deze hypotheses te bevestigen of ontkrachten gebeurde echter niet (De Logi 

Figuur 163: Spoor M0002/2079 
werd tussen de verstoringen 
door gecoupeerd
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et al. 2009: 122-130). Een andere interpretatie die kan vermeld worden is de functie als 
zaagkuilen. Langwerpige kuilen werden aangelegd om boomstammen en balken te verzagen 
voor de constructie van bijvoorbeeld gebouwen. De stammen of balken werden hiervoor over 
de kuil gelegd en werden verzaagd door minstens twee personen: iemand bovenaan de kuil en 
iemand erin (persoonlijke mededeling W. De Clercq). De mogelijke tramplingsporen zouden 
dan misschien afkomstig zijn van mensen. De trage hellingsgraad van één uiteinde lijkt in elk 
geval aan te tonen dat het mogelijk moest zijn makkelijk in de kuil af te dalen of er terug uit 
te geraken. Dit verklaart echter nog niet waarom deze kuilen een vrij grote lengte hebben. De 
kuilen op zone M en G zijn evenmin duidelijk. De vele houtskoolresten en spijkers zijn opvallend. 
Bij de recent gemaakte coupe werden geen sporen van in situ verbranding opgemerkt. De 
aanwezigheid van aardewerk, schoenspijkers en dierlijke botresten samen wijst mogelijk op 
een, eventueel secundaire, functie als afvalkuil. 

10.9. Karrensporen
10.9.1. Een weg ten noorden van de nederzetting
Langs de noordelijke sleufrand van zone N werd een O-W georiënteerde strook van 13 tot 
17m breed aangesneden die bestond uit twee verschillende opvullingspakketten: langs het 
zuiden een witte homogene strook van ca. 4,9m breed (N0077/N0214) die een homogeen 
grijs pakket van ca. 13m breed (N0070/N0660) oversneed (fig. 164 & 165). Onder deze 
pakketten werden karrensporen zichtbaar met een ONO-WZW oriëntatie. De karrensporen 
die in verband staan met de zuidelijke witte opvulling zijn duidelijk het jongst en dateren in 
de vroege middeleeuwen (zie infra). De noordelijk gelegen karrensporen zijn grijs, ouder en 
bevatten enkel Romeins materiaal (fig. 166 & 167) . Dit wegtracé kon over de gehele breedte 
van zone N worden vastgesteld, nl. over een afstand van 47m. De karrensporen van de 
Romeinse periode hebben een gemiddelde diepte van 0,14m onder het archeologisch niveau 
(6,05 tot 6,25m TAW) en zijn komvormig in profiel. Hun vulling is sterker uitgeloogd dan de 
vroegmiddeleeuwse karrensporen en is dan ook minder scherp afgelijnd. De gemiddelde 
afstand tussen paren van parallelle fragmenten van karrensporen vaststellen is niet eenvoudig 
gezien de fragmentaire aard van de sporen en de aanwezigheid van verschillende sporen over 
mekaar. Toch lijkt de meest voorkomende tussenafstand zo’n 1,4m te bedragen, wat dan zou 
overeenkomen met de wielafstand van een Romeinse kar. Tijdens het veldwerk viel op dat 
deze Romeinse karrensporen vol grote stukken Doornikse kalksteen, dakpanfragmenten en 
metaalslakken zaten, alsook veel dierlijk bot, voornamelijk kanonbeenderen. Waarschijnlijk 
diende dit afval als een soort van wegdekversteviging in het zand (fig. 168).

Figuur 164: Zicht op de noordoostelijke hoek van zone N, met in het noorden, tegen de Dendermondsesteenweg aan, een lichtgrijze tot grijze 
strook die deel bleek te zijn van een wegtracé uit de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode
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Figuur 165: Algemeen grondplan met in rood karrensporen en wegtracés aangesneden in 2011. In het 
blauw werden de eventuele karrensporen aangeduid die bij eerder onderzoek gevonden werden. 
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Figuur 166: Zicht op een coupe op het wegtracé, met op de voorgrond: 
witte vroegmiddeleeuwe karrensporen links, en rechts donkergrijze 
Romeinse karrensporen

Figuur 167: Na verdiepen werden de Romeinse karrensporen 
nauwgezet opgetekend

Figuur 168: In de karrensporen werden vele fragmenten dakpan, stukken Doornikse kalksteen en kanonbeenderen gevonden, wellicht ter 
versteviging van het wegdek
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De vondsten afkomstig uit deze karrensporen bestaan uit veel dierlijk botmateriaal, in vrij 
slechte staat, tanden van rund en varken, stukken Doornikse kalksteen, dakpanfragmenten, 
stukken tefrietische maalsteen, brokken kwartsiet zandsteen, 2 stukken blauwgroen vlak glas, 
3 onbepaalbare gecorrodeerde metalen objecten, 25 metaalslakken en 44 aardewerkscherven 
(fig. 169). Deze laatste categorie beslaat in terra sigillata een wandscherf van een Drag. 37 
uit de Argonnen (2de eeuw n.Chr.) (Webster 1996: 47-48); 3 wanden in terra nigra (2de eeuw 
n.Chr.); 1 wand van een vroeg-Romeinse kurkurne; in Eifelwaar 4 wanden in een baksel uit 
Mayen en 2 randen – 1 van een Alzey 28 subtype H (4de eeuw, Brulet et al. 2010: 416-420) 
en 1 mogelijk afkomstig van een Alzey 27 (4de eeuw, Brulet et al. 2010: 415-418); 1 wand- en 
1 randscherf van een 3de-eeuws groot mortarium afkomstig van pottenbakker Verecundus 
uit Soller; 7 wanden en 1 oor van een amfoor; 1 oor en 13 wanden in kruikwaar, onder 
andere afkomstig uit Keulen (2de eeuw); 3 randen, 1 bodem en 6 wanden in grijs gebakken en 
gedraaid aardewerk; en 7 wanden in handgevormd aardewerk (waaronder 1 met een rode 
chamotte verschraling). Dit aardewerk wijst op een Romeinse datering voor dit deel van het 
wegtracé. Tenzij de kurkurne residueel is zou deze weg al in gebruik kunnen zijn vanaf de 
vroeg Romeinse periode, anders zeker vanaf de 2de eeuw. De aanwezigheid van 3de- en 4de-
eeuwse vondsten in zowel deze als in de vroegmiddeleeuwse karrensporen lijkt te wijzen 
op een doorlopend gebruik tot in deze periode. Of er echt sprake is van een continuïteit 
naar de vroege middeleeuwen is moeilijk waar te nemen, aangezien overduidelijk 5de-eeuws 
materiaal niet werd aangetroffen. Deze datering op basis van het aardewerk stemt in elk 
geval overeen met de oversnijdingen. De Romeinse karrensporen werden gesneden door 
vroegmiddeleeuwse karrensporen en volmiddeleeuwse opvullingspakketten (zie infra). Een 
Romeins brandrestengraf op dit wegtracé werd gesneden door de middeleeuwse sporen en 
lijkt, hoewel het moeilijk zichtbaar is, zelf twee oudere karrensporen te oversnijden. Voor 
een eventueel oudere datering, tot de metaaltijden, zijn geen aanwijzingen: er werd geen 
enkele scherf uit deze periode in de karrensporen gevonden. Mogelijk vormde gracht N0074/
N0209/N0495 (zie supra) de zuidelijke drainagegracht van deze weg, een eventueel noordelijk 
exemplaar kan buiten het projectgebied gelegen hebben. Opmerkelijk is de oriëntatie en 
ligging van deze wegtracés, namelijk tegen en parallel aan de huidige Dendermondsesteenweg. 
Het is goed mogelijk dat deze steenweg teruggaat tot een vroegmiddeleeuwse en zelfs een 
Romeinse voorloper. De Clercq stelt dat supralokale verbindingsassen op de zandruggen langs 
rivieren als de Schelde te verwachten zijn. Deze wegen hoeven daarenboven niet noodzakelijk 
verhard te zijn, zoals vaak wordt aangenomen (De Clercq 2009: 254-256).

Figuur 169: Enkele scherven 
gevonden in de Romeinse fase 
van het wegtracé



Archeologisch onderzoek Destelbergen - Panhuisstraat 2011 131

10.9.2. Sporen van wegen binnen de nederzetting?
Niet alleen ten noorden van de Romeinse nederzetting werden sporen van karrenverkeer 
aangetroffen (fig. 165). Tijdens het onderzoek van 2001-2002 werd ter hoogte van de noordelijke 
ingangspartij een grijs pakket vol Romeins materiaal aangesneden. Na verdiepen viel deze 
laag uiteen in verschillende greppels met een NNW-ZZO oriëntatie (veldnotities Cherretté 
& Dhaeze). Deze beschrijving klinkt zeer gelijkaardig aan het uitzicht van het wegtracé langs 
de Dendermondsesteenweg. Daarenboven werden meer naar het zuiden tijdens dezelfde 
werfopvolging Romeinse karrensporen aangetroffen met eenzelfde oriëntatie als de greppels 
ter hoogte van de ingang (veldnotities Cherretté & Dhaeze). De ligging aan een ingang van 
de nederzetting is in dit opzicht zelfs logisch. Over de precieze vondsten die toen in deze 
opvullingspakketten en karrensporen werden gedaan zijn geen gegevens beschikbaar. Maar er 
wordt wel melding gemaakt van grote hoeveelheden Romeins bouwpuin in het pakket bovenop 
de greppels, en dat de meeste sporen aangetroffen in dit deelproject in de tweede Romeinse 
fase thuishoren (tweede helft 2de eeuw - eerste helft 3de eeuw) (Cherretté & Dhaeze 2003: 10).

Ook bij de campagnes op zones A, E, G en M werden sporen aangetroffen die mogelijk te maken 
hebben met verkeer binnen en rond de nederzetting zelf (fig. 165). In zone A en E werden 
lange smalle greppels of palissades aangesneden met een ONO-WZW verloop (p1a, p1b, 
p2, p2a, p2b, p3a, p3b, p4a en p4b). Deze greppels lijken per twee parallelle paren voor te 
komen: het noordelijke paar is gevormd door p1a/p3a en p1b/p3b, het zuidelijke door p2/
p2a/p4a en p2b/p4b. De afstand tussen de noordelijke palissades bedraagt 1,3m, die tussen 
de zuidelijke is 0,9m. Ze werden geregistreerd over een afstand van 113m. In het verslag over 
zone A worden deze sporen beschreven als 0,10m brede banden die na afschaven in paalsporen 
uiteenvallen. Deze palissaden waren nog 0,10m bewaard onder het archeologisch vlak. Ook 
wordt vermeld dat er sporen zichtbaar waren van herstellingen aan deze palenconstructies 
(De Laet et al. 1976: 38). Het is niet duidelijk op te maken of het om één systeem gaat met 
aan weerskanten een dubbele palissade of om twee fases van één systeem gaat waarbij 
sprake is van een verschuiving naar het noorden of het zuiden. Dit kan ook niet op basis van 
oversnijdingen op het grondplan uitgemaakt worden. De afstand tussen de buitenste palissades 
bedraagt 5,7m, tussen de binnenste sporen is dat 3 tot 3,5m. Deze sporen oversnijden alle 
sporen uit de eerste en de tweede Romeinse periode en moeten dus vanaf het einde van de 2de 
eeuw, en hoogstwaarschijnlijk eerder vanaf de 3de tot de 4de of 5de eeuw gedateerd worden. De 
beschreven dateringselementen zijn fragmenten van een Niederbieber 89 in Urmitz-techniek 
en een Eifelpot uit de 4de of 5de eeuw (De Laet et al. 1976: 38-39; De Laet et al. 1985: 12). De 
toentertijd geponeerde functie van deze palissades luidde afbakeningen van terreinen, zoals 
veekralen, waartussen een (vee)weg liep (De Laet et al. 1976: 39; De Laet et al. 1985: 12). De 
aard van deze sporen is twijfelachtig, maar dergelijke sporen werden in 2011 in het verlengde 
ervan op zone M aangetroffen.

Zeer gelijkaardig ingeplante greppels werden aangetroffen op zones E en M, waar hun 
oriëntatie eerder WNW-OZO is, maar toch in het verlengde ligt van de hierboven beschreven 
sporen (fig. 165). In zone E situeren deze greppels/palissades zich in de zuidwestelijke hoek. 
Het westelijk vervolg van het zuidelijk paar werd in zone M gevonden (M0082/M0101/M0105 
en M0060/M0072), net ten noorden van het eerder vermelde greppelsysteem in het uiterste 

zuiden van die zone (zie supra). Deze greppels werden bij het 
huidig onderzoek zowel dwars als in de lengte gecoupeerd. 
Duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
ingeheide palen waren niet aanwezig. Ze waren donkergrijs 
van kleur en komvormig. De noordelijke greppel (M0082/
M0101/M0105) was het diepst bewaard met een diepte 
van 0,24m onder het archeologisch niveau (6,05m TAW) 
(fig. 170). De zuidelijke greppel (M0060/M0072) haalde 
een diepte van 0,06m onder het opgravingsvlak (6,00m 
TAW). Opmerkelijk is een intentionele onderbreking die op 
dezelfde hoogte in beide greppels zichtbaar is. Het betreft 
een opening van 0,60m die zich centraal in zone M bevindt.

Figuur 170: Doorsnede op greppel of karrenspoor M0082
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De vondsten afkomstig uit deze greppels laten niet toe ze nauwkeuriger dan Romeins te 
dateren. Het ensemble bestaat uit varkenstanden, 1 brokje gecorrodeerd metaal, 1 stuk 
leisteen, 6 tegulafragmenten en 20 keramiekscherven. Deze laatste categorie omvat 1 
bodem en 9 wanden in Romeinse kruikwaar, 1 rand-, 1 bodem- en 7 wanden in grijs gebakken 
gedraaid aardewerk, en 1 rand, 1 bodem en 9 wanden in handgevormd aardewerk. De 
greppels oversnijden kuil M0074 die waarschijnlijk gelijktijdig is met gedateerde kuil M0061. 
Dit laatste spoor werd op basis van de vondsten in haar vulling in de late 1ste en de 2de eeuw 
n.Chr. gesitueerd (zie supra). De hier besproken greppels moeten dus jonger zijn. Als deze 
sporen enig verband houden met de palissades op zone A, en dat lijkt wel het geval te zijn, 
vormen ze een min of meer O-W georiënteerde strook die de gehele Romeinse nederzetting 
doorkruist (fig. 165). Het lijkt geen toeval dat deze door greppels en/of palissades afgebakende 
strook door de vermoede oostelijke ingang loopt. De vraag of dit geen tracé voor karren 
doorheen de nederzetting is dringt zich op. In elk geval lopen de karrensporen ter hoogte van 
de noordelijke ingang er mooi haaks op.

In vlakken E en G werden ook haaks hierop georiënteerde parallelle greppels aangetroffen. Deze 
bevinden zich in de zuidoostelijke hoek van zone E en de noordoostelijke hoek van zone G (fig. 
165). De sporen hebben een NNW-ZZO verloop en een tussenafstand van ongeveer 6m. Net ten 
zuiden ervan loopt postmiddeleeuwse gracht L0001/LXIX, waardoor hun verder verloop in die 
richting niet duidelijk is. Volgens het grondplan behoren de greppels tot de tweede fase in de 
Romeinse occupatie en worden ze oversneden door de rechthoekige greppelstructuur die deels 
in het westelijke deel van zone L werd aangesneden (zie supra). De datering van deze laatste 
is echter niet duidelijk, en geeft dus ook geen verdere aanwijzingen. Deze haakse greppels 
bevinden zich net ten noorden van een van de onderbrekingen in de zuidelijke omgrachting/
palissade. Het is dus mogelijk dat het ook hier om sporen van intern verkeer gaat die gebruik 
maakten van één van de ingangen tot de nederzetting.

Over een interne functionele opdeling van Romeinse nederzettingen, waarbij ruimte werd 
voorzien voor (karren)verkeer, is zo goed als niets geweten. De interpretatie als wegen moet 
toch genuanceerd worden. Er mag immers worden aangenomen dat de zone van dergelijke 
wegen leeg zou moeten zijn aan sporen die gelijktijdig zijn met die wegen. Dat lijkt op het 
grondplan van Destelbergen echter niet het geval te zijn. Zo wordt de strook in zone M door 
een 3de-eeuwse waterput (M0100) gesneden. En bevinden zich in de andere zones ook sporen 
in het wegtraject. Het lijkt dus moeilijk een afdoende verklaring te vinden voor deze greppels.

10.10. Synthese en interpretatie
Bij de verschillende campagnes op het terrein te Destelbergen werden restanten van een 
ruimtelijk en chronologisch uitgebreide Romeinse nederzetting aan het licht gebracht. 
De oudste vondsten wijzen erop dat de bewoning hier een aanvang nam in de eerste helft 
van de 1ste eeuw n.Chr. en zeker doorliep tot de tweede helft van de 3de eeuw. Er werden 
ook aanwijzingen gevonden dat er nog occupatie bestond in de laat-Romeinse periode. De 
bewoning zelf situeert zich voornamelijk in de zuidwestelijke helft van het projectgebied, 
maar zonder een totaalplan waarop alle zones en periodes aanwezig zijn, blijft dit voorlopig 
een werkhypothese. De bewoningssporen bestaan uit restanten van erfafbakening onder 
de vorm van grachten en palissades, hoofdgebouwen, bijgebouwen, waterputten, greppels, 
en kuilen van vermoedelijk artisanale aard. Ten noorden van de nederzetting, bovenop de 
zandrug, liep een O-W georiënteerde zandweg, ongeveer op de plaats waar zich momenteel 
de Dendermondsesteenweg bevindt. Uit de funeraire sfeer werden slechts twee sporen 
aangesneden: brandrestengraven in het noorden van zones M en N. In één van beide graven kon 
uit de gelaagdheid van het spoor en de vondsten daarbinnen een deel van de grafritus worden 
afgeleid. Resten van de brandstapel werden samen met (een deel van) de crematieresten in 
de grafkuil geplaatst, waarboven (minstens) twee pakketjes met verbrand dierlijk bot werden 
gedeponeerd. Het geheel werd afgedekt met opnieuw brandstapelresten. 

Behalve gegevens afkomstig van het veldwerk werd ook naar informatie gezocht vanuit 
natuurwetenschappelijke studie van enkele contexten. Zo werden stalen genomen van de 
houten elementen van de waterputten om door telling van de aanwezige jaarringen tot een 
dendrochronologische datering te komen. De onderzochte houten bekistingselementen uit de 
Romeinse periode bleken uit inlandse eik vervaardigd, maar niet geschikt voor een datering aan 



Archeologisch onderzoek Destelbergen - Panhuisstraat 2011 133

de hand van deze methode. De opvulling van twee waterputten, daterend van het einde van de 
2de tot en met de 3de eeuw n.Chr., werd onderzocht op macroresten en pollen die aanwijzingen 
geven met betrekking tot de omgeving van de site en de impact van de mens daarop.

Wanneer al de verzamelde gegevens op een rijtje gezet worden valt het op dat, zoals reeds 
door de onderzoekers in de 20ste eeuw werd geopperd, de occupatie in de Romeinse periode 
grosso modo in twee hoofdfasen uiteen valt: een eerste periode loopt van de 1ste eeuw tot 
het midden of het derde kwart van de 2de eeuw n.Chr., een tweede periode vangt aan rond 
het eind van de 2de eeuw en loopt door in de 3de eeuw. Ook was er al sprake van een eventueel 
derde fase in de 4de, en mogelijk de 5de, eeuw. Dit lijkt ook nu nog steeds een mogelijkheid, 
maar kon niet met zekerheid bevestigd worden. Het is nu mogelijk een hypothetische fasering 
van de nederzetting voor te stellen. 

Fase 1a: een Alphen-Ekeren huis in de eerste helft van de 1ste eeuw n.Chr. (fig. 171)
Het oudste woonhuis dat herkend werd in de grondplannen van Destelbergen – Panhuisstraat/
Eenbeekeinde is van het type Alphen-Ekeren en hoort waarschijnlijk thuis in de eerste helft van 
de 1ste eeuw n.Chr. (gebouw 1). Dit gebouw heeft een NNW-ZZO oriëntatie en is ongeveer 20m 
lang. Een bijgebouw dat mogelijk bij dit erf hoort is gebouw 10, vermoedelijk een zespalige 
spieker, dat een parallelle inplanting heeft en zich 8m ten westen ervan bevindt. Eventuele 
waterputten van dit erf kunnen gevonden worden in L0448 en waterput V, respectievelijk ten 
zuidoosten en ten zuidwesten van het gebouw. Het is niet meteen duidelijk of in deze eerste 
fase al sprake was van een begrenzing van de nederzetting of het erf. Andere sporen uit deze 
oudste fase zijn vermoedelijk de zogenaamde offerkuil in het noorden van zone A, en heel wat 
paalspoortjes in de zone rond gebouw 1.

Fase 1b: de planmatige aanleg van een nederzetting (tweede helft 1ste - midden 2de eeuw 
n.Chr.) (fig. 172)
In de loop van de 1ste eeuw kreeg de nederzetting een meer duidelijke inrichting. De grenzen 
werden benadrukt met de aanleg van een omgrachting, hier en daar in combinatie met 
een palissade aan de binnenzijde ervan. Er ontstond een rechthoekige site met een NO-ZW 
oriëntatie. De zijden van de nederzetting meetten minimum 71 op 100m en mogelijk zelfs 
minimum 71 op 182m. Nergens werden de hoeken van de begrenzing aangesneden, waardoor 
hierover geen zekerheid bestaat. Ingangen tot de site bevonden zich waarschijnlijk centraal in 
afbakenende grachten en palissades. Een grote ingang waartussen karrensporen liepen werd 
in het noordwesten van het terrein aangetroffen. Een onderbreking in de oostelijke gracht en 
palissade duidt wellicht op de hier gelegen ingang. Op een aantal plaatsen waren ook smallere 
doorgangen aanwezig. Tot deze fase van de bewoning horen minimum twee hoofdgebouwen 
(gebouwen 2 en 3). Beide zijn opgebouwd rond een kruisvormige inplanting van dakdragende 
palen, en hebben een NO-ZW oriëntatie. Dit gebouwtype wijst op een datering in de tweede 
helft van de 1ste eeuw en de 2de eeuw n.Chr. Er konden geen bijgebouwen met zekerheid tot 
deze fase benoemd worden. Maar bijgebouw 6 behoort zeker tot fase 1a of 1b, aangezien het 
zich onder het ophogingspakket van de volgende fase bevond. Een waterput die mogelijk in 
deze fase voor het drinkwater zorgde is spoor N, dat zich centraal in het omgrachte areaal 
bevond. Het is opvallend dat de hoofdgebouwen zich ophouden in de noordelijke sector van 
de nederzetting. De zuidelijke helft wordt ingenomen door kuilen en door twee voorlopig 
onduidelijke structuren. In de zuidoostelijke hoek van de nederzetting bevindt zich – mogelijk 
in deze fase – een min of meer rechthoekige greppelstructuur met een ingang in het noorden. 
Zeker in de noordwestelijke hoek van dit kleine enclos bevond zich een diepe paal, andere 
aanduidingen van palen in de structuur zijn afwezig. De precieze functie van de structuur is 
onbekend. De ruimte binnen het enclos geeft evenmin aanwijzingen. Een tweede onverklaard 
verschijnsel uit deze fase zijn de NNO-ZZW georiënteerde parallelle greppels in de zuidwestelijke 
hoek van het projectgebied. Deze greppels hebben een regelmatige tussenafstand en worden in 
het noorden begrensd door een aantal kuilen en twee haaks georiënteerde greppels. Misschien 
hebben ze iets te maken met landbouwactiviteit binnen de nederzetting, of dienen ze louter ter 
drainage van dit lager gelegen terrein?

In elk geval lijkt er in fase 1b sprake te zijn van een uitgedachte aanleg en interne ruimtelijke 
schikking van de nederzetting. Een extra aanwijzing hiervoor is te vinden in de gebruikte 
afmetingen. Zo komen de aangesneden zijden overeen met veelvouden van de actus, en werden 
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Figuur 171: Grondplan met aanduiding van de elementen van de fase 1a van de Romeinse nederzetting 
(eerste helft 1ste eeuw n.Chr.)
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Figuur 172: Aanduiding van de elementen van fase 1b in de Romeinse bewoning (tweede helft 1ste eeuw - 
midden 2de eeuw n.Chr.)
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de palen van de oostelijke palissade op een onderlinge afstand van één passus ingeplant. Sporen 
van een grafveld uit deze periode werden bij het huidig onderzoek niet gevonden. In de oudere 
verslagen is er wel sprake van graven op de zuidelijker gelegen zandrug en de hypothese van 
een grafveld ten noorden van het woonareaal. Ten noorden van de nederzetting en bovenop 
de noordelijke zandrug loopt een zandweg met een O-W oriëntatie. Deze structuur lijkt 
hierdoor ook parallel te lopen met de huidige Dendermondsesteenweg. Een deel van de weg 
werd ook nog gebruikt in de vroege middeleeuwen. Mogelijk kan hier sprake zijn van een 
voorloper van de huidige steenweg. Een weg bestaande uit karrensporen dateren is moeilijk 
omdat hierin residueel materiaal aanwezig kan zijn, en omdat een uitgesleten zone zoals deze 
ook vaak opgevuld raakt met jonger materiaal. De weg lijkt op basis van de oversnijdingen wel 
uit de Romeinse periode te dateren, en was waarschijnlijk al in gebruik in de 2de eeuw n.Chr.

Volgens de onderzoekers van de eerdere campagnes is er sprake van een hiaat in de bewoning 
ergens rond het derde kwart van de 2de eeuw. Bij het huidig onderzoek werden geen aanwijzingen 
gevonden dat de locatie tussen fase 1b en fase 2a werd verlaten. Het is echter wél zeker dat 
de nederzetting structurele wijzigingen onderging, en dat er vanaf het einde van de 2de eeuw 
(opnieuw) bewoning was. Sporen van een of andere vorm van vernieling uit deze periode 
werden evenmin gevonden.

Relatief gezien werden bij de opgravingen van 2001-2002 en 2011 maar weinig sporen 
aangesneden die duidelijk dateerden uit de eerste bewoningsfase. Misschien betekent dit dat 
de nederzettingssporen uit deze periode zich meer oostelijk ophielden, terwijl de campagnes 
van de 21ste eeuw zich vooral op de westelijke sector richtten. Dit zou een verschuiving van de 
bewoning in westelijke richting kunnen suggereren. 

Fase 2: Herinrichting van de nederzetting (fig. 173)
Aan het einde van de 2de eeuw werd de nederzetting heraangelegd. Of hieraan voorafgaand 
een totale opgave van de bewoning plaats had is niet op te maken uit de huidige resultaten. De 
aanwezigheid van een ophogingspakket in de noordelijke helft van de nederzetting duidt erop 
dat voor deze fase wel genivelleerd werd, en dat de oude gebouwen dus hoogstwaarschijnlijk 
ontmanteld waren. Deze fase van heraanleg kan ook aan de hand van het archeobotanisch 
onderzoek herkend worden. Zo wijst het zeer lage aandeel van boompollen in combinatie met 
de vondst van vingerhoedskruid en vermoedelijk knopig helmkruid in waterput M0100 op een 
periode waarin bomen in de omgeving waarschijnlijk gekapt waren en het nederzettingsterrein 
het karakter had van recentelijk ontgonnen gebied. De omgrachting van het terrein werd 
aangepast. De uiterst noordelijke gracht werd volledig opgegeven. Minstens een deel van de 
andere grachten en/of palissades werd hergebruikt. De noordelijke grens van het enclos komt 
hierdoor zo’n 4m zuidelijker te liggen. De noordelijke hoofdingang lijkt in deze fase ook dienst 
te doen. De nederzetting heeft nu mogelijke afmetingen van minimum 65 bij 100m. De interne 
ordening van de bewoning blijft behouden. Zo situeren de herkende gebouwen zich in de 
noordelijke helft van het omgracht areaal. De gebouwen (4 en 5) liggen evenwel enkele meters 
zuidelijker. Misschien om de nodige buffer te behouden ten opzichte van de, eveneens naar het 
zuiden verschoven, noordelijke grens? De gebouwen vertonen al een gelijkmatiger spreiding 
van het dakgewicht over de verschillende palen in de wanden. Mogelijk gaat het trouwens om 
potstalgebouwen. Ze dateren aan het eind van de 2de eeuw, en mogelijk in de 3de eeuw. Gebouw 
4 werd waarschijnlijk vergezeld door waterput M0100 die eerder aan de vroege kant van de 
3de eeuw te plaatsen was. Deze waterput was voorzien van een bekisting uit vlechtwerk. Voor 
gebouw 5 zijn er meerdere kandidaten: M0360, M0407 of J. M0360 was een kleine waterput met 
een rechthoekige houten bekisting die bijna volledig vergaan was. Waterput M0407 dateerde 
eveneens in de 3de eeuw en bestond uit een zeer brede insteek met centraal een circulaire 
bekisting opgetrokken uit brokken Doornikse kalksteen. Over waterput J is enkel geweten dat 
het spoor in de tweede helft van de 2de eeuw of de 3de eeuw dateert. Een duidelijk bijgebouw 
vermoedelijk uit deze fase is gebouw 9, een zware vierpalige spieker die zich aan de oostzijde 
buiten de grenzen van de nederzetting bevindt. In de zuidelijke sector van de nederzetting 
bevinden zich tijdens het einde van de 2de eeuw en de 3de eeuw twee waterputten (U en W) en 
een aantal langgerekte kuilen die misschien met een of andere artisanale activiteit in verband 
gebracht moeten worden. Ook uit de 3de eeuw stammen een aantal brandrestengraven in zones 
A en G. Het eigenlijke grafveld bevond zich echter op de zuidelijke zandrug in zones B, C, D en 
K. Het is opvallend dat voor de 3de eeuw een vrij groot aantal waterputten en een uitgestrekt 


