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Figuur 173: Fase 2 van de Romeinse nederzetting op het Eenbeekeinde (eind 2de eeuw - 3de eeuw n.Chr.)
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grafveld werd gevonden. Het enige huis dat voor deze periode in aanmerking komt is gebouw 5, 
aangezien gebouw 4 eerder aan het einde van de 2de eeuw moet gesitueerd worden. Gezien het 
relatief groot aantal 3de-eeuwse waterputten kan vermoed worden dat zich buiten de grenzen 
van het opgravingsterrein nog 3de-eeuwse huizen bevinden. Waterput M3000 dateert volop 
in de 3de eeuw en leverde bijzonder veel interessante vondsten op. Onderzoek naar pollen en 
macroresten wees op een drastische verandering van de omgeving in deze periode. Waar aan 
het begin van de 3de eeuw geen of nauwelijks boompollen gevonden werden, wijst de grote 
hoeveelheid boompollen nu op een bosrijke omgeving met de aanwezigheid van els, hazelaar, 
eik en linde. Het lijkt er sterk op dat de vegetatie zich op enkele decennia heeft kunnen herstellen. 
De ligging van stenen waterput M0407, namelijk ten noorden van de vermoede erfgrens, kan 
er misschien op wijzen dat de nederzetting zich toch verder naar het noorden uitstrekte dan nu 
wordt aangenomen, of dat er ook activiteiten plaatsvonden net buiten de erfgrenzen.

In deze fase van de bewoning kenden de bewoners van de nederzetting verschillende 
graangewassen: gerst, pluimgierst, rogge, emmer, spelt, haver en mogelijk broodtarwe. 
Kafresten, pollen en akkeronkruiden wijzen op lokale teelt van deze granen. Voor een echte 
grootschalige graanverbouw zijn geen aanwijzingen aangetroffen. De verschillende aangetroffen 
graanakkeronkruiden leren bovendien dat de graanakkers op zandige, matig voedselrijke en 
kalkarme gronden lagen. Andere planten wijzen erop dat er wel degelijk kalkrijke gronden in 
Destelbergen geweest moeten zijn, waarop mogelijk broodtarwe en spelt verbouwd werden. 
Of deze kalkrijke gronden de aanwezigheid van straalscherm onder de botanische resten kan 
verklaren is niet zeker. Deze plant komt niet natuurlijk in deze streken voor, maar kan eventueel 
meegekomen zijn met geïmporteerd graan of zaaigoed. Een eventuele teelt van rogge is vrij 
opmerkelijk. De vroegste vondsten van rogge ten zuiden van de Limes dateren in de 3de eeuw 
en houden steevast verband met de aanwezigheid van Germaanse kolonisten. Het is echter niet 
zeker of het te Destelbergen om verbouwde rogge of rogge als akkeronkruid gaat.

Naast granen werden ook groenten, kruiden en noten plaatselijk verbouwd. Zo werden resten 
van biet, koriander en walnoot aangetroffen. Dit zijn typische Romeinse introducties, die vóór 
de laatromeinse periode vooral in geromaniseerde contexten voorkomen. Bijzonder is de 
vondst van tuinpeterselie, vermoedelijk de oudste vondst van dit kruid in België en Nederland. 
Verschillende onkruiden wijzen erop dat deze groenten en kruiden in moestuinen binnen de 
nederzetting gekweekt werden. Sommige noten en vruchten werden vermoedelijk eerder in het 
wild verzameld: hazelnoot, sleedoorn, braam en vlier. Wat betreft de kers is het niet helemaal 
duidelijk of ze misschien niet plaatselijk geteelt werd. Hier moet nog aan toegevoegd worden dat 
in deze periode ook de plant wouw, nodig voor gele verfstof, in de nederzetting gebruikt werd.

Naast moestuinen en graanakkers zijn er ook voldoende aanwijzingen dat er binnen de 
nederzetting zones waren die minder intensief gebruikt werden. Op deze plaatsen kwamen 
hoogopschietende meerjarige ruigtekruiden  voor. Bovendien werden in beide waterputten ook 
soorten aangetroffen die aantonen dat er in de nabijheid ondiepe natte plaatsen waren. Het 
gaat dan mogelijk om poelen, greppels, of houdt zelfs verband met de nabijgelegen Schelde.

De scherpe tegenstelling in het gehalte boompollen tussen waterputten M0100 en M3000 
wijst op een snelle verandering in de omgeving wat de boomvegetatie betreft. Dit is des te 
opvallend gezien beide waterputten zich op slechts enkele meters van elkaar situeren en in de 
tijd vermoedelijk maar door enkele tientallen jaren gescheiden zijn. Het betreft geen verstoring 
van het pollenbeeld, aangezien de gegevens consistent zijn over de verschillende lagen binnen 
beide contexten. Waar voor de aanvang van de 3de eeuw nauwelijks pollen van bomen worden 
gevonden, worden er in M3000 hoge percentages aangetroffen. De afwezigheid van boompollen 
in M0100 in combinatie met de vondst van vingerhoedskruid en knopig helmkruid duidt op een 
pas ontgonnen landschap. Dit past mooi in het plaatje van een recent heraangelegde nederzetting, 
waar de bomen in de omgeving gekapt werden voor het nodige bouwhout. Het lijkt erop dat de 
bebossing of de bomen in de omgeving zich op enkele (tientallen) jaren hersteld hebben.

Fase 3: de laat-Romeinse periode
De verslagen van de eerdere campagnes maken melding van verschillende vondsten die in de 
laat-Romeinse periode thuis horen. Het betreft hier voornamelijk potten in Eifelwaar die in de 
4de en de 5de eeuw dateren. Op zone A werd één kuil gevonden die in deze periode te situeren is.



Archeologisch onderzoek Destelbergen - Panhuisstraat 2011 139

De min of meer O-W lopende parallelle greppels die het terrein en de nederzetting centraal 
doorkruisen zouden ook in deze periode te plaatsen zijn. In zone A zou het om palissades gaan die 
een afbakenende functie hadden en waartussen zich mogelijk een weg bevond. Het westelijke 
vervolg van deze sporen werd ook bij het huidig onderzoek teruggevonden, maar kon niet nader 
gedateerd worden. De functie ervan blijft voorlopig nog onduidelijk, maar de mogelijkheid van 
een lokale weg, eventueel doorheen de nederzetting, was ook de werkhypothese. Sporen van 
bewoning uit de laat-Romeinse periode werden mogelijk aangetroffen in de zuidelijke helft van 
zone N. Uit de paalsporen kon echter geen gebouw gefilterd worden. Mogelijk bevonden de 
hoofdgebouwen zich zuidelijker, in het verlengde van de opgegraven nederzetting, en buiten het 
op te graven terrein. De vele vondsten van Eifelwaar uit Mayen van vormtypes die voornamelijk 
in de 4de eeuw thuis horen wijzen in elk geval op één of andere activiteit in deze periode. 
Hiermee lijkt er zelfs mogelijk een continuïteit naar de vroege middeleeuwen te bestaan.

Een aantal vondsten zijn in verband te brengen met rituele gebruiken. Zo werden in verschillende 
waterputten schoenspijkers gevonden, en in één waterput fragmenten van een achttal schoenen 
in combinatie met een bronzen pot en een houten bord. Op de bodem van een andere waterput 
werd een intacte keramiek pot gevonden. Andere mogelijk intentionele deposities werden gedaan 
in de dieper gefundeerde paalsporen. Zo werden verspreid over verschillende nokstaanders van 
éénzelfde gebouw de scherven van één quasi volledige Romeinse kookpot gevonden.

Tenslotte is het interessant om even in te gaan op de aard van de nederzetting. Zeker in het 
licht van de eerder geopperde hypotheses zoals de vicus Ganda, en de aanwezigheid van een 
castellum. Op het eerste zicht lijkt de Romeinse nederzetting van Destelbergen – Panhuisstraat/
Eenbeekeinde een meerfasige goed gestructureerde rurale nederzetting bestaande uit hoofd- 
en bijgebouwen met hier en daar aanwijzingen voor artisanale acitiviteiten. De ligging van 
de site op de flank van een zandrug langs de Schelde en bij een (lokale) weg zal wel niet 
toevallig zijn. Directe bewijzen voor een eventueel officieel karakter van de site werden bij 
dit onderzoek niet gevonden. Voor fase 1a en 1b lijkt het dus eerder om een uitgestrekte en 
goed uitgedachte nederzetting te gaan. Wat de 3de-eeuwse nederzetting betreft zijn er wel 
enkele indirecte aanwijzingen dat hier misschien toch iets meer aan de hand was. In de eerste 
plaats is er de vondst van drie balken gemerkt met Romeinse kapitalen. Deze vondst is een 
unicum in Vlaanderen en wijst toch op activiteit met een officieel karakter. Daarnaast is stenen 
waterput M0407, eveneens uit de 3de eeuw, ook een uitzonderlijke vondst. In de regio werden 
dergelijke structuren tot nog toe enkel op officiële sites aangetroffen: te Aalter – Loveldlaan 
(een castellum) en te Velzeke (een vicus). Dit betekent niet noodzakelijk dat de opgegraven 
nederzetting zelf een officieel karakter had. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Zo kan 
uit de rurale nederzetting van fase 1 een occupatie met officiëler karakter gegroeid zijn, dit 
eventueel onder invloed van de aanwezigheid van de Schelde en de zandweg. Maar het kan 
ook omgekeerd: de aanwezigheid van een belangrijk gebouw of een centrale plaats in de buurt 
van het projectgebied kan de reden geweest zijn voor de aanleg van de hier aangesneden rurale 
nederzetting. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk dat de heropbouw van de nederzetting 
aan het eind van de 2de eeuw samenging met het optrekken van bijvoorbeeld een Romeins 
kamp in de nabijheid. Dit laatste past overigens qua timing goed in het algemeen beeld op 
de aanvang van de militaire occupatie in zandig Vlaanderen, die rond 170 n.Chr. te situeren 
is (De Clercq 2009: 393). De mogelijkheden zijn legio en zonder verder onderzoek op de 
nabijgelegen gronden blijft de aard van de Romeinse bewoning onduidelijk. Hier kan misschien 
wel aan toegevoegd worden dat de eventuele continuïteit naar de vroege middeleeuwen een 
aanwijzing kan zijn voor een officiëler karakter van deze locatie. Deze continuïteit wordt door 
De Clercq immers voornamelijk verwacht op dergelijke centrale plaatsen (De Clercq 2009: 253).
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Figuur 174: Algemeen grondplan met de vroegmiddeleeuwse sporen donkergrijs ingekleurd. In lichtgrijs 
werden de algemeen middeleeuws gedateerde sporen aangeduid aangesneden bij vroeger onderzoek.
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11. De vroege middeleeuwen
11.1. Inleiding
De vroegmiddeleeuwse resultaten van het voorgaand onderzoek
De verslagen van de opgravingen uit de 20ste eeuw vermelden wel sporadische vondsten 
van vroegmiddeleeuws aardewerk en een Karolingische fibula, maar de aanwijzingen voor 
bewoning uit die periode waren toen zeer beperkt (De Laet et al. 1967: 24-25; De Laet et al. 
1986: 139). Het vermoeden werd uitgesproken dat de laatmiddeleeuwse grachtsystemen op 
zone A mogelijk al sinds de Karolingische periode in gebruik waren (Verhaeghe 1972: 405). 

Resultaten van het recent onderzoek
Sporen uit de vroege middeleeuwen werden aangesneden op zones M en N (fig. 174). Op 
zone L werd hier en daar eens een handgevormde scherf met rode chamotteverschraling 
gevonden, maar steeds residueel in sporen van latere datering. In de plannen van de 
vroegere onderzoeksprojecten op dit terrein, met uitzondering van zones H en F, staan alle 
middeleeuwse sporen aangeduid. Er werd echter geen onderscheid gemaakt naar subperiode. 
Zonder gepubliceerde gegevens en een uitgebreide materiaalstudie is het enkel mogelijk een 
aantal hypotheses aan te reiken gebaseerd op gebouwtypologie. Zo werden drie mogelijke 
hoofdgebouwen uit de vroegmiddeleeuwse tijd herkend op zone E. Op zones M en N werden 
paalsporen, kuilen en waterputten uit deze fase aangetroffen. Ook werd de Romeinse landweg 
in de vroege middeleeuwen nog – gedeeltelijk – gebruikt (fig. 174). Er is dus zeker sprake van 
bewoning te Destelbergen in deze periode. Uit de configuraties van de paalsporen op zones M 
en N konden echter geen hoofdgebouwen afgeleid worden. Dit heeft grotendeels te maken met 
de verstoring van deze vlakken door de volmiddeleeuwse bebouwing en latere graafactiviteiten.

De vroegmiddeleeuwse bewoning situeerde zich, net zoals de volmiddeleeuwse, in de 
noordelijke sector van de westelijke helft van het projectgebied. De grenzen zijn niet duidelijk 
door grachten aangegeven. De sporen aangetroffen in zone M zijn donkergrijs en laten zich op 
die manier makkelijk onderscheiden van de beige-lichtgrijze uitgeloogde Romeinse sporen, en 
de eerder donkere bruingrijze volmiddeleeuwse sporen. Op vlak N zijn de grondsporen van 
deze periode zeer lichtgrijs en sterk uitgeloogd. In de paalsporen is hier en daar nog de grijze 
tot donkergrijze aftekening van de paal zichtbaar. Qua vulling zijn de sporen hier echter moeilijk 
te onderscheiden van de mogelijke (laat-)Romeinse paalsporen. De aangetroffen sporen en 
structuren uit deze periode zijn hoofd- en bijgebouwen, waterputten, een kuil, enkele greppels 
en een zandweg met karrensporen.

11.2. Grachten en greppelfragmenten
Zones L en M leverden geen vroegmiddeleeuwse sporen van grachten op. Op zone N werden 
enkele fragmenten van greppels gevonden die misschien uit deze periode stammen. Het 
vondstmateriaal is echter zo beperkt dat het te ver zou leiden om deze sporen met zekerheid in 
deze periode te plaatsen. Daarenboven is hun functie evenmin duidelijk. De meeste van deze 
greppels lijken sterk op de Romeinse karrensporen in deze zone. Het is dus niet onmogelijk dat 
het om dergelijke sporen gaat die in de vroege middeleeuwen verder opgevuld zijn geraakt.

De oudste fases van gracht N0003/N0006/N0233 bevatten enkele vroegmiddeleeuwse scherven. 
Deze gracht bevindt zich in het zuiden van zone N en moet zeker in gebruik geweest zijn tijdens 
de volle middeleeuwen (zie infra). De vroegmiddeleeuwse vondsten in dit spoor kunnen residueel 
in de vulling aanwezig zijn. Anderzijds is een vroegmiddeleeuwse aanlegfase van deze gracht ook 
een mogelijke optie. Van deze fases is enkel het onderste gedeelte bewaard. Ze bereikten een 
maximale diepte van 0,88m onder het opgravingsvlak (6,13m TAW) en kenden vermoedelijk een 
komvormige uitgraving. Vondsten uit deze fasen bestaan uit wat verspit Romeins aardewerk, 
1 rand in Eifelwaar van een pot type Alzey 27, 1 rand en 2 wanden in handgevormde waar 
verschraald met rode chamotte en 1 gegladde handgevormde wand (Brulet et al. 2010: 415-416).

11.3. De hoofdgebouwen
Uit de resultaten van het huidig onderzoek te Destelbergen was geen hoofdgebouw uit de 
vroege middeleeuwen te distilleren. Zone N leverde nochtans vrij veel paalsporen uit deze 
periode op, alsook een aantal waterputten die duidelijk Merovingisch en Karolingisch dateren. 
Hier moet dus met vrij grote waarschijnlijkheid ergens een hoofdgebouw gestaan hebben.
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De aanwezigheid van veel sporen uit latere fases verstoren het beeld op de vroege 
middeleeuwen en laten voorlopig niet toe hier met enige zekerheid hoofdgebouwen in te 
herkennen. Het grondplan van de opgravingen van de 20ste eeuw bevat echter wel een aantal 
sporenconfiguraties die aan de middeleeuwen toegekend zijn en grote gelijkenissen vertonen 
met al gekende vroegmiddeleeuwse hoofdgebouwen opgetrokken in een standgreppel (fig. 
175). De vele middeleeuwse paalsporen op de plannen van zones E en G bevatten mogelijk nog 
vroegmiddeleeuwse hoofd- of bijgebouwen. Zonder (kleuren)foto’s van de sporen en/of een 
studie van de betreffende vondstensembles is het echter niet mogelijk hier met enige zekerheid 
gebouwen in aan te duiden.

Gebouw 11
Een eerste eventueel hoofdgebouw uit de vroege middeleeuwen bevindt zich in de 
noordoostelijke hoek van zone E, en wordt langs de oostelijke zijde verstoord door de sporen 
van de recente zandwinning (fig. 175 & 176). De gebouwsporen liggen in het opgravingsvlak 
van 1974 en op de grens met zone M. De structuur bestaat uit een aantal fragmenten van 
standgreppels (deze werden niet genummerd in 1974) en paalsporen (M0387, M0533, M0534, 
M0538, M0537, M0539=74/317-ef3, 74/317-b19, 74/319-cd, 74/319-b9, 74/320-b2, 74/320-
b3, 74/325-kl, 74/325-ij, 74/325-b4, 74/325-cd, 74/323-b2, 74/323-gh, 74/323-cd2, 74/323-
b1, 74/318-gh, enkele sporen kregen geen nummer bij het onderzoek van 1974) die samen 
een rechthoekige constructie van 9 op 4,7m vormen. Dit mogelijk gebouw is N-Z georiënteerd 
en lijkt tweeschepig van opbouw. Op de centrale lengte-as werden binnen het gebouw drie 
koppels paalsporen aangetroffen: 74/318-ef en een ongenummerd spoor, 74/318-320-
b16 (bestaande uit twee sporen) en in 74/320 twee sporen zonder nummer. Op basis van 
de standgreppels langs de westelijke lange wand van het gebouw lijkt enkel een toegang 
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Figuur 175: Uitsnede van het grondplan met aanduiding van de potentiële vroegmiddeleeuwse plattegronden
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mogelijk ter hoogte van een onderbreking in de greppel, van 2,8m tot 4,5m ten zuiden van de 
noordwestelijke hoek van het gebouw. De toegang zou dan maximaal 1,7m breed geweest zijn. 
Op de westelijke flank is een eventuele tegenhanger niet duidelijk zichtbaar. De afmetingen 
en dieptes van de paalsporen bespreken is problematisch aangezien ze werden opgetekend 
en gecoupeerd op verschillende niveaus. Aangezien van de standgreppel afzonderlijk geen 
doorsnede werd gemaakt kan ook hierover niets gezegd worden. De diepste paalsporen lijken 
zich in de noordelijke en zuidelijke wanden en op de centrale as te bevinden en bereiken 
dieptes van minimum 0,24m tot maximaal 0,58m, met een gemiddelde van 0,36m.

Enkele sporen van deze structuur werden, soms slechts gedeeltelijk, aangesneden bij het 
huidig onderzoek in het noordelijk deel van zone M. Deze leverden een zeer beperkt aantal 
vondsten op: 1 rand in terra sigillata van een bord Drag. 18/31 (Webster 1996: 32-35), 3 
wanden in kruikwaar en 1 handgevormde wandscherf. De structuur kan op basis van deze 
vondsten niet gedateerd worden. De toekenning van het gebouw aan de middeleeuwen 
berust op het grondplan van de RUG, waarop ook zichtbaar is dat de sporen ervan Romeinse 
sporen oversnijden. Ook waterput M0414 (zie infra) wordt erdoor gesneden. Deze waterput 
werd in de vroege middeleeuwen gedateerd. Het gebouwtype zelf vertoont grote gelijkenissen 
met greppelgebouwen uit de vroege middeleeuwen zoals die opgegraven te Sint-Andries 
(Hollevoet 1999/2000: 72-73).

Gebouw 12
Op min of meer dezelfde locatie bevindt zich een tweede kanshebber voor een 
vroegmiddeleeuws hoofdgebouw opgetrokken in standgreppels (fig. 175). De sporen van 
gebouw 11 en 12 oversnijden elkaar slechts op één plaats (74/317-b19), waaruit opgemaakt 
kan worden dat gebouw 11 het oudst is. Van het jongste gebouw zijn slechts drie fragmenten 
van standgreppels en enkele paalsporen (74/317-b20, 74/323-ef2, 74/325-ef, 74/326-b3, 
de standgreppels en enkele paalsporen zijn niet genummerd) bewaard, het betreft dus een 
zeer hypothetische structuur (fig. 177). De oriëntatie van het gebouw zal NO-ZW, of haaks 
daarop, geweest zijn. In het eerste geval lijkt de structuur door een haakse standgreppel 
intern opgedeeld te zijn en meet hij minimum 7,5m op minimum 5,6m, met een westelijk 
compartiment van 4,6m diep. In het tweede geval duidt een haaks georiënteerde greppel 
in het westen misschien op een aanbouw of toegang tot het gebouw. De afmetingen van 
het gebouw bedragen in dat geval minimum 5,6m op een breedte van 4,6m. Aangezien 
van de weinige sporen van deze structuur slechts drie sporen gecoupeerd werden kan hier 
niet veel aan toegevoegd worden. De diepte van deze drie sporen (74/323-ef2, 74/325-
ef en 74/326-b3) bereikt waarden tussen 0,3 en 0,4m. Bij gebrek aan vondsten uit de 
huidige campagne wordt het gebouw op basis van haar plaats in de middeleeuwen en het 
gebouwtype voorzichtig ergens in de vroege middeleeuwen gesitueerd. Uit deze periode zijn 
hoofdgebouwen opgetrokken in, en opgedeeld door middel van, standgreppels archeologisch 
al enigszins gekend onder meer uit Sint-Andries (Hollevoet 1999/2000: 72-73).
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Gebouw 13
Eveneens langs de noordelijke grens van zone E en gedeeltelijk in zone M werd een derde 
greppelgebouw gevonden (fig. 175). Deze structuur bestaat uit standgreppels (werden niet 
genummerd in de campagne van 1971, en niet aangetroffen in de huidige) en paalsporen 
(M0220, 69/165-qr, 71/237-e, 71/237-e2, M0217, 71/236-c, 71/236-c2, 71/236-f, 71/236-
r, 71/238-t1, 71/235-gh, 71/235-y, 71/235-v, 71/234-cd, 71/234-m2, 71/234-m1, M0221) 
(fig. 178). Het gebouw is NNO-ZZW georiënteerd. Het zuidelijk uiteinde is verstoord door de 
aanwezigheid van een recente kuil. Het gebouw is 5m breed en vermoedelijk ongeveer 8m lang. 
Langs de westelijke zijde loopt de standgreppel duidelijk aan de binnenzijde, en op ongeveer 
0,5m, van de dakondersteunende palen. Het verloop van de greppel op de tegenoverliggende 
en de zuidelijke wand is niet geheel duidelijk. De greppel werd in de jaren 1970 niet gecoupeerd. 
Sommige van de dakdragende paalsporen wel. Deze bleken allemaal ongeveer even diep: ca. 
0,3m. De paalsporen op de korte zijden lijken iets dieper: 0,44 tot 0,52m onder het toenmalig 
archeologisch niveau. Tegen de zuidwestelijke hoek van de structuur werd bij het huidig 
onderzoek, tegen de recente verstoring aan, nog een duidelijk vroegmiddeleeuws paalspoor 
(M0482) aangesneden. Mogelijk hoort dit ook bij het gebouw, aangezien het zuidelijk uiteinde 
van de structuur niet helemaal duidelijk is.

Drie sporen van dit gebouw werden gecoupeerd tijdens de campagne van 2011 (fig. 179) en 
bevatten vondsten. In totaal gaat het om 31 keramiekscherven. Het gros hiervan bestaat uit 
handgevormde waar met een organische verschraling en al dan niet geglad, 1 rand van een 
buidelvormige pot is gemagerd met rode chamottekorrels. Het resterend materiaal bestaat 
hoofdzakelijk uit verspit Romeins aardewerk (terra sigillata, kruikwaar en de bodemprop van 
een amfoor) en 1 wandscherf in wit baksel met deklaag die waarschijnlijk in Merovingische 
zogenaamde gesmoorde waar is vervaardigd. Deze aardewerkvondsten situeren het gebouw 
in de vroege middeleeuwen, met een voorkeur voor de Merovingische periode. Wordt echter 
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spoor M0482 ook in beschouwing genomen als mogelijk deel van de constructie dan neigt 
de datering eerder naar de 8ste-9de eeuw. Dit laatste spoor leverde, naast residueel Romeins 
materiaal (terra nigra en kruikwaar), immers 2 randen van eivormige recipiënten en 1 bodem 
in handgevormde waar verschraald met rode chamottekorrels, 1 Karolingische handgemaakte 
randscherf van een kogelpotvorm en 2 fijne reducerend gebakken en gedraaide wandscherven 
met rode kern van Noord-Franse import op. Behalve aardewerk werden in deze sporen ook een 
spijker, een langwerpig metalen object, een metaalslak, wat dierlijk botmateriaal, 2 stukken 
Doornikse kalksteen en 15 dakpanfragmenten gevonden.

11.4. Een bijgebouw
Hoewel op zone N geen zekere hoofdgebouwen aangeduid konden worden, is hier wel een 
regelmatige vierpalige constructie uit de vroege middeleeuwen af te leiden (gebouw 14, fig. 175 
& 180). Deze vier paalsporen (N0544, N0626, N0628 en N0642) bevinden zich centraal in het 
noordelijk deel van de zone. De sporen zelf zijn ovaal van vorm en meten ca. 0,6 bij 0,5m in het 
vlak. In doorsnede hebben ze allevier eenzelfde drieledige opbouw (fig. 181 & 182). Onderaan 
de sporen bevindt zich een homogeen grijs laagje, waarboven een sterk uitgeloogd beige tot 
lichtgrijs pakket dat tenslotte door een heterogene bruine komvormige laag wordt afgedekt. De 
vier paalsporen hebben een diepte gaande van 0,46 tot 0,48m onder het archeologisch niveau 
(6,13m TAW). Samen vormen de sporen een vierkant met zijden van ongeveer 3,2m. Mogelijk 
gaat het om een vierpostenspieker.

Deze paalsporen bevatten 12 keramiekscherven, 7 dakpanfragmenten, 2 stukken Doornikse 
kalksteen, 1 brok van een maalsteen uit tefriet, verschillende stukken verbrande huttenleem, 
fragmenten dierlijk botmateriaal en 1 metaalslak. Het aardewerk laat geen precieze datering 

Figuur 179: Doorsnede op 
paalspoor M0220
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toe maar bevat aanwijzingen voor een vroegmiddeleeuwse datering: 7 wanden en 1 rand van 
een buidelvormige pot in handgevormd aardewerk en in Eifelwaar 1 wandscherf die naar een 
vlakke bodem toeloopt.

11.5. Verspreide paalsporen
Op zone N werden naast bijgebouw 14 nog vrij veel paalsporen uit de vroege middeleeuwen 
aangetroffen. Deze situeren zich zo goed als allemaal in de noordwestelijke helft van dit vlak. Ze 
vallen op basis van hun uitzicht en hun situering in drie groepen uiteen (fig. 183).

Een eerste groep bestaat uit de paalsporen met eenzelfde profiel als die behorende tot 
bijgebouw 14, dat middenin deze groep ligt. Deze sporen liggen in een cluster centraal langs de 
noordelijke zijde van zone N (fig. 183). Dateren van deze cluster is problematisch. Het materiaal 
omvat een grote groep Romeins aardewerk (terra sigillata, kruikwaar en enkele stukken van 
amforen) dat een gerold uitzicht heeft en mogelijk afkomstig is uit de karrensporen die erdoor 
oversneden worden. Het jonger materiaal is zeer beperkt: 1 wandscherf in handgevormde waar 
met rode chamotteverschraling en de aanzet van een laat-Romeinse of vroegmiddeleeuwse 
bodem in Eifelwaar. Het materiaal en de oversnijding van de karrensporen suggereert dus een 
datering in de laat-Romeinse of Merovingische periode.

Een tweede cluster situeert zich enkele meters ten zuidwesten van deze eerste groep (fig. 
183) en wordt gekenmerkt door een profiel dat opgebouwd is uit een beige tot witgrijze kuil 
waarbinnen zich soms een donkergrijze kern van de vergane paal toont (fig. 184). Deze sporen 
zijn eerder ondiep met een gemiddelde diepte van 0,18m onder het archeologisch niveau (6,35 
tot 6,40m TAW). De vondsten afkomstig uit deze paalsporen zijn in hoofdzaak handgevormd 
grijs aardewerk, drie wanden zijn Rijnlandse Karolingische importen. Deze cluster paalsporen 
wijst dus op de aanwezigheid van Karolingische constructies in deze zone, mogelijk zelfs op een 
Karolingische voorloper van volmiddeleeuws gebouw 16 (zie infra).

Nog anders van kleur en vorm zijn enkele paalsporen die zich tegen de westelijke sleufrand 
van zone N ophouden (N0520, N0534, N0535, N0537, N0540, N0547, N0548, N0549, N0550 
en N0554) (fig. 183). Deze sporen zijn vrij donkergrijs van kleur en hebben een vlakke bodem 
(fig. 185). Het is goed mogelijk dat zij deel uitmaken van een bewoningsfase of -zone net ten 
westen van het opgravingsvlak. De vondsten zijn opnieuw vrij schaars: 7 wanden en 1 rand 
van een vermoedelijk eivormige pot in handgemaakt grijs aardewerk, 1 wandje in kruikwaar 
en 1 wandscherf in een fijne grijze waar met rode kern afkomstig uit Noord-Frankrijk en te 
dateren in de Karolingische periode. Deze groep sporen lijkt dus vroegmiddeleeuws met een 
lichte voorkeur voor de Karolingische tijd.

Figuur 181: Doorsnede op paalspoor N0628 van bijgebouw 14 Figuur 182: Doorsnede op paalspoor N0642 van bijgebouw 14
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11.6. De waterputten
Een vrij groot deel van de te Destelbergen aangetroffen waterputten dateert in de vroege 
middeleeuwen. Het betreft een hoeveelheid van tien of zelfs elf exemplaren. Ze situeren zich 
op zones M en N (fig. 186). Enkele waterputten op zone N bevatten een kleine hoeveelheid 
vondsten bestaande uit Romeins en vroegmiddeleeuws materiaal, of bevatten aardewerk 
waarvan niet met zekerheid te zeggen is of het Romeins dan wel vroegmiddeleeuws dateert. 
De afwezigheid van een houten bekisting, of van voldoende geschikt hout, maakte ook een 
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Figuur 183: Zone N met 
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Figuur 184: Paalspoor N0514 behorend tot cluster 2 op zone N Figuur 185: Paalspoor N0554 van cluster 3 op zone N



148 DL&H-Rapport 8

dendrochronologische datering voor sommige van de sporen onmogelijk. Bij gebrek aan 
een eenduidige datering werd uitgegaan van de jongste vondsten in de sporen en werden 
ze in dit rapport bij de vroegmiddeleeuwse sporen opgenomen. In totaal werden van zes 
vermoedelijk vroegmiddeleeuwse waterputten stalen van de houten bekisting genomen voor 
dendrochronologisch en houtdeterminerend onderzoek. Enkele lagen van waterput M0126 
werden onderzocht op archeobotanische restanten. Tenslotte blijft de vraag welke van de 
vroeger aangetroffen middeleeuwse waterputten uit deze subperiode stammen onbeantwoord.

Waterput M0102/M0103
Een eerste waterput die in deze periode thuis hoort werd aangesneden in zone M, en bevindt 
zich ten oosten van en net naast Romeinse waterput M0100 (fig. 99 & 186). Dit spoor werd 
oversneden door een laatmiddeleeuwse gracht (M0004), waardoor het in het vlak nauwelijks 
zichtbaar was. De waterput was ovaal, had een grijze tot lichtgrijze kleur en een diameter van 
1,7 tot 1,9m (fig. 100). Bij het verdiepen werd op ca. 0,70m onder het archeologisch niveau 
(6,08m TAW) een eerste verkleuring, van 0,24m hoog, veroorzaakt door vergane planken van 
een bekisting waargenomen (fig. 187 & 101). Op een diepte van 0,92m waren de onderste 
planken van de beschoeiing nog bewaard, zij het in zeer slechte staat. Op een diepte van 1,04m 
werd een tweede grondvlak aangelegd waarin de vorm van de bekisting zichtbaar werd (fig. 
188 & 189). Het bleek om een driehoekige schacht te gaan. Er werden geen aanwijzingen 
waargenomen van hoekbalken. Enkel de horizontaal geplaatste planken waren nog zichtbaar. De 
bekisting had vermoedelijke afmetingen van 0,95 op 0,95 op 0,80m en was met de hoeken naar 
het westen, het noordoosten en het zuidoosten gericht. Het spoor had een totale diepte van 
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Figuur 186: Uitsnede van het grondplan met aanduiding van de vroegmiddeleeuwse sporen in donkergrijs, en in lichtgrijs de algemeen 
middeleeuwse sporen van eerdere campagnes. Rood omcirkeld zijn de vroegmiddeleeuwse waterputten, blauw aangegeven een

mogelijke waterput uit de vroege middeleeuwen
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Figuur 187: Bovenste deel van een van de doorsnedes op waterput M0102/M0103, met in het vlak de enige bewaarde plank van de beschoeiing

Figuur 189: De aanleg van een tweede grondvlak voor waterputten 
M0100 en M0102/M0103 ging gepaard met enige wateroverlast

Figuur 188: Zicht op een tussentijds grondvlak op waterputten 
M0100 (bovenaan) en M0102/M0103 (onderaan)
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1,31m onder het archeologisch vlak. De lagen die de opvulling van de structuur samenstellen 
vallen uiteen in een lichtgrijze aanlegfase (lagen 7-9, 12, 18 en 19), een donkergrijze inzak (lagen 
5 en 6) en de vulling van de bekisting (lagen 10, 11 en 13), waarvan de onderste twee lagen (11 
en 13) opgebouwd zijn uit vele donkergrijze en lichtbruine sliblaagjes (fig. 190).

Er werden in dit spoor 42 aardewerkfragmenten aangetroffen. De aanlegtrechter is goed 
voor 7 scherven. Het gaat om verspit Romeins aardewerk (scherven van een amfoor en een 
mortarium), een wandscherf in Eifelwaar, een wandscherf in grijsbakken gedraaid materiaal, 
een wandscherf met radstempelversiering afkomstig van een Merovingische biconus (fig. 
191) en een wandscherf in handgevormde waar verschraald met rode chamotte. Hoewel het 
slechts een handvol scherven betreft kan toch een Merovingische datering, 6de-7de eeuw n.Chr., 
gesuggereerd worden (De Groote 2008: 139; Rogge 1981: 79-81). Enkele dakpanfragmenten, 
stukken Doornikse kalksteen, een kaak van een paard, enkele dierlijke tanden en 1 metaalslak 
zijn eveneens uit de aanlegfase afkomstig.

De lagen binnen de bekisting van deze waterput leverden 10 stukken keramiek op. Opnieuw is 
een groot deel opgespit Romeins materiaal (terra sigillata, terra nigra, mortarium en dolium), 4 
wanden zijn reducerend gebakken en gedraaid en 1 grijze wand en 1 grijze rand zijn geglad. Dit 
geheel is niet nauwkeurig te dateren en kan zowel Romeins als vroegmiddeleeuws zijn. Uit de 
lagen binnen de bekistingen werden nog dakpanfragmenten, stukken Doornikse kalksteen en 
een stuk van een maalsteen uit tefriet gehaald.

De inzak van het spoor tenslotte bevatte 25 aardewerkstuks. Ook hier gaat het om een deel 
Romeins materiaal dat sterk geërodeerd is (terra sigillata, geverniste waar, kruikwaar en 
doliumfragmenten). De rest van het materiaal is allemaal handgevormd. Hieronder zijn 5 
wandjes verschraald met rode chamotte, 2 wanden en 1 randscherf geglad en 1 randscherf is 
waarschijnlijk afkomstig van een Merovingisch zakvormig recipiënt (Rogge 1981: 79, 90-93). 
Daarnaast werden in deze inzak nog varkenstanden en bouwmateriaal onder de vorm van 
dakpanfragmenten gevonden. Dit geheel aan materiaal dateert wellicht in de Merovingische 
periode, 6de-7de eeuw n.Chr.

Waterput M0126
Ongeveer 6,5m ten noordnoordwesten van voorgaand spoor, en eveneens oversneden 
door laatmiddeleeuwse gracht M0004, werd een tweede vroegmiddeleeuwse waterput 
aangesneden (fig. 99 & 186). Dit spoor manifesteerde zich als een afgerond rechthoekige 
donkergrijze vlek met een diameter van ca. 2m. In het tweede grondvlak, op een diepte 
van ca. 0,24m onder het archeologisch niveau (6,32m TAW), was het spoor eerder ovaal 
van vorm met doorsnedes van 1,9 en 2,4m, en bestond het uit een donkergrijze ronde 
kern (diameter 1,6m) in een lichtgrijze band (fig. 192). De waterput had een totale 
diepte van 1,6m. Ongeveer na 0,85m verdiepen werd een eerste verkleuring van een 
vergane houten bekisting zichtbaar (fig. 193). Bewaard hout werd aangesneden vanaf 
een diepte van 1,08m, op welk niveau een derde grondvlak werd aangelegd (fig. 194).

Figuur 190: Het onderste deel van de doorsnede op M0102/M0103 Figuur 191: Fragment van een versierde biconus
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De bekisting was nog voor een hoogte van 0,39m bewaard. Ze bestond uit vier hoekbalken 
waartegen horizontaal geplaatste planken leunden. De noordwestelijke en zuidoostelijke 
planken staken aan de zuidwestelijke zijde van de bekisting ongeveer 0,23m uit buiten de 
schacht van de waterput (fig. 195 & 196). De planken meten ongeveer 0,95m in de lengte, 
wat een schacht van 0,95 op 0,70m creëert, die met de hoeken naar de windstreken gericht 
is. De breedte en dikte van de planken varieert. De hoekbalken hebben een lengte tussen 
0,70 en 1,15m en hun breedtes schommelen van 0,08 tot 0,10m. Deze balken vertonen op 
verschillende plaatsen uitsparingen en gaten. Deze zouden in verband gebracht kunnen worden 
met de constructie van de bekisting, als zij bijvoorbeeld dienden om dwarsstijlen te bevatten. 
Dergelijke stijlen werden echter niet in de balken aangetroffen. Het is mogelijk dat ze vergaan 
zijn in de bodem, of bij het verval van de waterput van hun plaats gekomen zijn. Anderzijds 
kunnen dergelijke uitsparingen ook te wijten zijn aan hergebruik, waarbij de balken voor ze in 
deze waterput belandden in een andere constructie dienst deden. Binnenin en op de bodem 
van de bekisting, op een diepte van 1,5m, werden een aantal planken gevonden die bedekt 
waren met grote brokken Doornikse kalksteen en enkele fragmenten van dakpannen (fig. 197). 
Eerst werd gedacht aan een vloertje binnen de bekisting, maar dat zou de kriskras liggende 
planken niet verklaren. Vermoedelijk is de bekisting in verval gekomen en vielen enkele van 
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Figuur 192: Plattegronden en coupetekeningen van waterput M0126 (schaal 1/50)
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Figuur 193: Bovenste gedeelte van een van de coupes gemaakt op waterput M0126

Figuur 194: Tussentijds grondvlak op M0126
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Figuur 195: Zicht op het bewaarde deel van de bekisting van waterput M0126

Figuur 196: Doorsnede op de inhoud van de beschoeiing van spoor M0126
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de planken in de schacht, waarop dan de stenen en dakpannen terecht kwamen. Die stenen 
kunnen intentioneel in de waterput gedumpt zijn, maar het is evengoed mogelijk dat ze 
afkomstig zijn van een stenen bovenbouw van de structuur die door het verval van het houten 
skelet deels instortte. Er moet nog opgemerkt worden dat één van de gevallen planken wellicht 
wél een dwarsstijl is. In doorsnede vertoont de waterput een trechtervormige aanleg die uit 
lichtgrijze tot beige lagen (7, 8, 11, 13, 16 en 17) bestaat. De lagen binnen de bekisting (14, 15, 
18-23) zijn donkergrijs tot lichtgrijs van kleur. Het pakket waarbinnen zich de ingevallen stenen 
en planken bevinden is de onderste (laag 22). Waarschijnlijk is dit de enige laag die ten dele 
stamt uit de gebruiksfase van de waterput. De inzak van het spoor wordt gevormd door drie 
zeer donkergrijze pakketten (2, 3 en 12).

Er werd een totaal van 249 aardewerkscherven uit waterput M0126 gerecupereerd (fig. 198). 
De aanlegtrechter leverde hiervan 16 scherven op. Een deel hiervan, 9 stuks, zijn verspitte 
Romeinse scherven (terra nigra, kruikwaar, grijsgebakken en gedraaide waar en een fragment 
van een amfoor). De rest van het materiaal bestaat voornamelijk uit handgevormde waar, 
waarvan 1 rand- en 4 wandscherven met rode chamotte verschraald zijn. Deze scherven doen 
een vroegmiddeleeuwse datering in de 6de-8ste eeuw vermoeden (Rogge 1981: 79). Daarnaast 
leverde de aanlegtrechter enkel nog een aantal fragmenten dakpan en verbrand dierlijk bot op.

In de lagen binnen de bekisting werden 60 keramiekscherven gevonden. Ook hier zit een deel 
verspit Romeins aardewerk tussen, 11 scherven (terra sigillata, kruikwaar en grijsgebakken 
gedraaid aardewerk). Het merendeel van de scherven is echter duidelijk in de vroege 
middeleeuwen te situeren: het zijn vooral handgemaakte scherven verschraald met rode 
chamotte al dan niet voorzien van gladding. Daarnaast werd ook een grijsgebakken en gedraaide 
wandscherf met radstempelversiering en golvende lijnen afkomstig van een Merovingische 

Figuur 197: Mogelijk vielen delen van de beschoeiing en bovenbouw van de waterput in de schacht toen de structuur in verval kwam
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biconus (Van der Gucht 1981: 108-112) en een rand in Eifelwaar van een zogenaamde kraagkom 
gevonden. De opvulling van de schacht van de waterput is op deze manier te dateren in de 
Merovingische periode, en wel in de 7de-8ste eeuw. Verder werden stukken dakpan, Doornikse 
kalksteen, dierlijk bot, tanden van runderen en 44 brokken huttenleem uit de schacht gehaald.

De inzak van deze waterput bevatte in totaal 173 scherven. Een deel daarvan dateert Romeins 
en is residueel (terra sigillata, terra nigra, Pompejaans rood, gevernist aardewerk, kruikwaar, 
scherven van dolia, mortaria, zoutcontainers, handgevormd en reducerend gebakken gedraaid 
aardewerk). Maar de inzak bevat ook jonger materiaal dat in de vroegmiddeleeuwse periode 
thuishoort. Het gaat om 2 grijsgebakken gedraaide wandscherfjes van biconi voorzien van 
radstempels en kamstreepversiering die in de 7de-8ste eeuw horen, verschillende handgevormde 
scherven verschraald met chamotte en/of organisch materiaal, vele handgemaakte stukken met 
gladding, wat Eifelwaar, en 12 handgemaakte Karolingische randen. De inzak moet gedateerd 
worden naar het jongste materiaal en kan bijgevolg in de Karolingische tijd, 8ste-9de eeuw n.Chr., 
geplaatst worden. Andere vondsten uit de inzak zijn dierlijk bot (onder andere tanden van varken 
en rund en bot van schaap of geit), 3 spijkers, 4 metaalslakken en 2 stukjes glas (1 fragment 
is blauwgroen, 1 is een randscherfje van een glas of beker). Deze structuur is waarschijnlijk 
Merovingisch van aanleg en gebruik, en kende een laatste opvulling in de Karolingische periode. 
Gezien de losse stenen en planken binnen de schacht is deze waterput waarschijnlijk tijdens het 
gebruik reeds in verval geraakt en gedeeltelijk ingestort. Een dergelijke datering komt overigens 
goed overeen met het constructietype waarbij planken aan de buitenzijde van de schacht 
uitsteken. Dergelijke bekistingen met een gelijkaardige datering werden in het verleden al 
aangetroffen te Flanders-Expo (Parkeertoren, persoonlijke mededeling J. Hoorne) en te Nevele 
(De Logi & Schynkel 2010: 38-46, De Logi & Van Cauwenbergh 2010: 39-41). 

Van vier planken van de bekisting werd een monster voor dendrochronologisch onderzoek 
genomen. Allevier de elementen bestaan uit inlandse eik. Het onderzoek wees uit dat voor de 
bemonsterde houten elementen eiken werden gekapt die meer dan 250 jaar oud waren. Uit de 
studie van de planken bleek dat de veldatum hoogstwaarschijnlijk te situeren is na 693 n.Chr. 
(Haneca 2012: 3-7). In combinatie met de resultaten van de aardewerkstudie kan vermoed 
worden dat waterput M0126 aangelegd en gebruikt werd eind 7de-8ste eeuw n.Chr., en dus 
dateert in de aanvang van de Karolingische periode.

Lagen 19, 20 en 21, die zich onderaan binnen de bekisting van de waterput ophielden, werden 
bemonsterd en ingestuurd voor een waarderend archeobotanisch onderzoek. De geringe 
hoeveelheid pollen zorgde voor een negatief advies wat een uitgebreide pollenanalyse van de 
stalen betrof. Laag 21 werd geselecteerd voor analyse op macroresten, lagen 19 en 20 werden 
aanvullend gescand op cultuurgewassen en gebruiksplanten, aangezien uit de voorafgaande 
inventarisatie gebleken was dat de lagen een vergelijkbare samenstelling hadden (van 
Beurden & Verbruggen 2013: 6-7).
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Figuur 198: Een selectie uit de aardewerkvondsten gedaan in waterput M0126 (schaal 1/3)



156 DL&H-Rapport 8

De graangewassen in waterput M0126 zijn gerst, rogge en mogelijk haver – gecultiveerd of 
als akkeronkruid. Mogelijk werd rogge lokaal verbouwd. Ook raapzaad kan plaatselijk geteelt 
zijn voor de eetbare knollen en oliehoudende zaden: de zaden hiervan kwamen in alledrie de 
bemonsterde lagen voor. Een uitzonderlijke vondst is een zaadje van echte kervel (fig. 199). 
Dit wordt zelden in archeobotanische contexten gevonden. De pollen van echte kervel komen 
wel vrij regelmatig voor, maar dateren steeds 13de-eeuws of later (behalve een vondst in een 
Romeinse latrine in Alphen aan de Rijn). Mogelijk werden door de vroegmiddeleeuwse bewoners 
van de site ook erwten gekweekt. Vlas en hennep zijn sterk aanwezig in de bemonsterde stalen 
en werden met vrij grote zekerheid lokaal verbouwd voor de eetbare en oliehoudende zaden 
enerzijds en de vezels anderzijds – die gebruikt werden voor het vervaardigen van touw en 
textiel (van Beurden & Verbruggen 2013: 16-17).

Fruit en noten zoals pruimen, hazelnoten, bramen, vlierbessen en mogelijk ook bosbessen (fig. 
200) werden hetzij plaatselijk geteeld of verzameld, hetzij op lokale markten aangekocht. Ook 
resten van eikels werden in de waterputvulling gevonden. Dit kan wijzen op consumptie van 
eikels, wat niet ongewoon was, of op de aanwezigheid van eiken in de buurt. Lage percentages 
van eikenpollen duiden er echter op dat er geen of weinig eiken in de buurt stonden (van 
Beurden & Verbruggen 2013: 17-18). Dit is opmerkelijk gezien met uitzondering van één 
plank, alle waterputbekistingen uit eik vervaardigd waren. Dit kan betekenen dat het hout 
elders gehaald werd. Maar de lage aantallen eikenpollen kunnen ook te maken hebben met 
de herhaaldelijke kap van eik, want bekapte bomen produceren soms enkele jaren geen 
pollen meer (persoonlijke mededeling L. van Beurden). Omdat geen pollenanalyse op deze 
pakketten werd uitgevoerd, zijn er dan ook geen bijkomende gegevens betreffende de al dan 
niet aanwezige bomen in de omgeving.

De vondst van resten van uitstaande/spies melde, gewone duivenkervel, paarse dovenetel, 
perzikkruid, zwarte nachtschade, gekroesde melkdistel en kleine brandnetel wijzen op de 
aanwezigheid van moestuinen in de 8ste-eeuwse nederzetting. Akkeronkruiden als zwaluwtong, 
vierzadige wikke, knopherik, schapenzuring en spurrie komen voor op zandige akkers. 
Waterpeper en waterbies tonen dan weer aan dat op of naast deze zandige akkers natte 
plaatsen voorkwamen. Een zaadje van het akkeronkruid bolderik werd gevonden. Dit giftige 
plantje komt voornamelijk voor op rogge-akkers op löss of zandige klei, en zorgde, wanneer 
meegeoogst, voor meelvergiftiging. Andere onkruiden zoals kromhals en akkerkool komen voor 
op ruderale plaatsen. Blaassilene werd in alledrie de lagen van de waterput gevonden en groeit 
aan akkerranden en op matig vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende grazige gronden (van 
Beurden & Verbruggen 2013: 18-19).

Net zoals dat het geval was bij de 3de-eeuwse waterputten werden ook hier soorten aangetroffen 
die wijzen op de aanwezigheid van ruigten in de nederzetting, plaatsen die minder intensief 
gebruikt werden. Zo werden hondsdraf, grote brandnetel, bilzekruid, klit, gevlekte scheerling, 

Figuur 199: Zaad van echte kervel gevonden in waterput M0126 
(©BIAX Consult)

Figuur 200: Mogelijk een verkoolde bosbes, afkomstig uit de 
opvulling van waterput M0126 (©BIAX Consult)
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ridderzuring en hop opgemerkt. En opnieuw moeten er ondiepe waters in de buurt van de 
waterput geweest zijn. Hierop wijzen de restanten van waterweegbree, waterbies, waterpeper 
en blaartrekkende boterbloem. Mogelijk staat dit ook in de 8ste eeuw in verband met de 
nabijgelegen Schelde (van Beurden & Verbruggen 2013: 19). Een laatste vondst is die van 
kruidvlier. Deze plant komt voor op bosranden, kapvlakten, maar ook in akkers. De bessen zijn 
giftig, maar kunnen medicinaal gebruikt zijn (van Beurden & Verbruggen 2013: 19).

Waterput M0098
Eveneens in het zuidelijk deel van zone M, op ongeveer 3,5m ten zuidwesten van M0126, werd 
een volgende waterput aangetroffen (fig. 99 & 186). Dit spoor had een donkergrijze ronde kern 
(diameter 2,3m) binnen een onregelmatige lichtgrijze band (fig. 201 & 202). In het vlak had de 
waterput een doorsnede gaande van 2,8 tot 3,2m. Bij het verdiepen werden na ca. 1m onder het 
archeologisch niveau (6,24m TAW) de eerste bewaarde restanten van een houten beschoeiing 
aangesneden (fig. 203). Op een diepte van 1,24m werd een nieuw grondvlak aangelegd waaruit 
bleek dat het een circulaire houten bekisting betrof (fig. 204). De totale diepte van de waterput 
bedroeg 2,27m. De bekisting bestond uit een uitgeholde boomstam van een eik (Haneca 
2012: 3-4) waarvan nog 1,20m in opstand was (fig. 205). De diameter van deze boomstam 
was aan de binnenzijde 0,64m, aan de buitenzijde gemeten maximaal 0,80m. De onderzijde 
van de boomstam was met een dikte van 0,12m het dikst. De stam was niet in één stuk in 
de aanlegtrechter van de waterput geplaatst. Deze was in de lengte in drie stukken gezaagd 
(fig. 207). In één van de elementen was bovenaan een ronde uitsparing te zien. Dit gat kan 
gediend hebben om de houten elementen in de put te laten zakken, of om eventueel bovenop 
geplaatste stukken aan de onderliggende te bevestigen. Van onderaan naar boven gemeten 
bevond zich op ca. 0,57m een dikke twijg of tak, eveneens in eikenhout (Haneca 2012: 3-4), die 
rond de trommel gebonden was met de bedoeling de verschillende elementen op hun plaats te 
houden. Aan de onderzijde van de houten trommel werden enkele kleinere plankjes gevonden. 
Deze kunnen mogelijk verklaard worden als stukken hout die de elementen van de boomstam 
ondersteunden zodat hij mooi rechtop stond. De waterput is in doorsnede trechtervormig en 
opgebouwd uit een zeer heterogene donkergrijze aanlegtrechter van versmeten grond (lagen 
3, 4, 7-9, 11, 12, 16, 18 en 19). De lagen binnen de boomstam zijn zeer humeus en donkergrijs 
tot donkerbruin van kleur (lagen 15 en 20-23) (fig. 206). De inzak wordt gevormd door vrij 
homogene donkergrijze lagen (1 en 2).

Figuur 201: Het grondvlak van 
waterput M0098 na ongeveer 

20cm verdiepen
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Figuur 202: Waterput M0098 op verschillende niveaus en gecoupeerd op telkens twee assen (schaal 1/50)
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Figuur 203: Zicht op het bovenste deel van een van de coupes op spoor M0098

Figuur 204: Een tussentijds grondvlak op waterput M0098 met zicht op de aanwezige houten beschoeiing
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Figuur 205: De beschoeiing van waterput M0098 bestaat uit een uitgeholde eikenstam

Figuur 206: Doorsnede op de inhoud van de beschoeiing van spoor M0098, met centraal rechts de bodem van een houten emmer
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In totaal werden in waterput M0098 315 stukken aardewerk gevonden (fig. 208). De 
aanlegtrechter van het spoor bevatte 159 scherven. Een deel van het aardewerk bestaat uit 
residueel Romeins materiaal (terra sigillata, terra nigra, Pompejaans rood, kruikwaar en stukken 
van amforen, mortaria en dolia) (fig. 209). De jongere vondsten dateren deze aanlegfase: 2 
randen en 27 wandscherven in handgevormde waar verschraald met rode chamottekorrels, 
2 randen en 9 wanden in handgemaakt aardewerk met gladding, 26 wandscherven in 
handgevormde keramiek met organische magering, 1 wand in Eifelwaar en 1 grijsbakken 
gedraaide wand voorzien van radstempelversiering die mogelijk tot een biconus behoort. Een 
datering in de Merovingische periode, meer bepaald 6de-7de eeuw n.Chr., is op zijn plaats. De 
resterende vondsten uit de aanleg zijn bouwmateriaal (dakpanfragmenten), een stuk Doornikse 
kalksteen, een fragment van een maalsteen in tefriet, een stuk zandsteen, dierlijk botmateriaal 
(ondermeer bot van paard, tanden van varken en rund), 1 spijker en 3 metaalslakken.

Binnen de boomstam werden 28 scherven gevonden. Opnieuw is een deel hiervan 
Romeins (terra sigillata, kruikwaar, amfoor en dolium). Daarnaast werden 3 wandscherven 
in handgevormd aardewerk met rode chamotteverschraling, 2 randen en 9 wanden in 
handgemaakte waar met organische verschraling en 2 wanden in Eifelwaar gevonden. 
Wellicht kan ook deze fase van de waterput zo in de vroege middeleeuwen gesitueerd 
worden. De inhoud van de schacht leverde ook dakpanfragmenten, stukken dierlijk bot 
(waaronder bot van paard en tanden van varken), 1 metaalslak en 1 houten schijf op. Dit 
laatste object is waarschijnlijk de bodem van een houten emmer (fig. 206 & 210), zoals er ook 
al één op Flanders Expo werd gevonden (Hoorne 2012: 76-77). Het heeft een diameter van 
26,7cm, heeft een schuin afgewerkte rand en vertoont op minstens twee plaatsen mogelijke 
uitsparingen of slijtage. Deze uitsparingen kunnen verband houden met de bevestiging van 
het lichaam van de emmer aan de bodem.

Figuur 207: Na uithalen van de opvulling van de schacht bleek de uitgeholde stam uit drie elementen te bestaan die door een rondom rond 
gebonden tak (restant zichtbaar aan rechterzijde van de stam) samengehouden werden
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De nazak van de structuur bevatte 128 stukken aardewerk. Het verspit Romeins materiaal 
omvat terra sigillata, Pompejaans rood, geverniste waar, kruikwaar en scherven van dolia. 
Het vroegmiddeleeuws aardewerk wordt vertegenwoordigd door 1 wand in Eifelwaar en in 
handgevormde waar: 1 rand, 1 bodem en 15 wandscherven met chamotteverschraling, 4 
randen en 30 wanden met organische magering, en 8 wandscherven met gladding. Andere 
vondstcategorieën omvatten dakpanfragmenten, Doornikse kalksteen, 15 metaalslakken, 
2 spijkers, 1 plat metalen object en dierlijk bot (waaronder ook tanden van varken en 
rund). Het aardewerk lijkt opnieuw een vroegmiddeleeuwse datering te rechtvaardigen. 
De afwezigheid van typisch Karolingische randen doen de voorkeur naar de 6de-7de eeuw 
neigen, een datering die voor alle fasen van deze waterput lijkt te gelden.
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Figuur 208: Een aantal van de vondsten gedaan in de pakketten van waterput M0098 (schaal 1/3)
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Een dendrochronologische datering op de boomstam gaf een terminus post quem op 1004 
n.Chr. Dit valt een stuk jonger uit dan verwacht. Een dendrochronologische datering op één 
stuk hout waarop noch schors noch spinthout aanwezig is, blijkt echter niet 100% betrouwbaar 
(Haneca 2012: 5-7). Gezien grote consistentie van de datering van het aangetroffen aardewerk, 
en de totale afwezigheid van Karolingisch en volmiddeleeuws vondstmateriaal in de structuur 
wordt voorlopig de voorkeur gegeven aan een Merovingische datering voor het spoor.

Waterput M0414 
In het noordelijk deel van zone M werd een waterput aangesneden die eerder al gedeeltelijk was 
onderzocht (hij kreeg toen spoornummer I) (fig. 186 & 211). De zuidelijke helft van het spoor 
werd gesneden door de verstoring te wijten aan opgravingsvlak E. Waterput M0414 bevindt zich 
7,3m ten zuidoosten van 3de-eeuwse stenen waterput M0407. In het vlak (6,78m TAW) was het 
spoor opgebouwd uit een lichtgrijze-beige band waarbinnen een bruine kern zichtbaar was. Op 
dit niveau was slechts een halve cirkel onverstoord zichtbaar, de diameter daarvan was 3,7m. Na 
0,20m verdiepen werd reeds een tweede grondvlak aangelegd (fig. 213). Op die manier konden 
de coupe-assen verlegd worden zodat meer van het spoor, en minder van de verstoring, werd 
aangesneden. De diameter van de waterput bedroeg op deze diepte nog ca. 3m. Op een diepte 
van 0,93m werd een derde grondvlak gemaakt. Hier werd de kern van de structuur beter zichtbaar 
en was het verkiesbaar de assen van de coupe licht bij te sturen. De totale diepte van waterput 
M0414 werd vastgesteld op 1,7m. Op een diepte van 1,05m werd hout van een bekisting geraakt 
(fig. 212). Het betrof een rechthoekige beschoeiing met zijden van 0,65 op 0,70m, waarvan de 
hoeken naar de windstreken gericht waren. Er was nog ongeveer 0,55m opstaande beschoeiing 
bewaard. De constructie van de schacht was gedeeltelijk ingezakt, wat het herkennen van 
de opbouw bemoeilijkte. Toch kan gesteld worden dat de structuur bestond uit horizontaal 
geplaatste planken die hier en daar buiten de rechthoek van de schacht uitstaken (fig. 214). Aan 
de binnenkant van de noordoostzijde werden twee verticale balken in de hoeken, en één balk 
ertussen gevonden. De andere zijden of hoeken werden niet (meer) ondersteund door verticale 
balken aan de binnenzijde van de schacht (fig. 216). De westelijke hoek van de bekisting werd 
wel door een verticale balk aan de buitenkant gesteund. Deze verticaal geplaatste balken waren 
aan de onderzijde aangepunt en in de grond geheid. De kortste balk meet 0,58m in de lengte, 
de andere drie meten tussen 0,96 en 1,15m lang. Hun breedte varieert van 8,5 tot 13cm. De 
constructie oogt vrij rommelig. Dit kan te maken hebben met verval van de waterput tijdens of 
vlak na gebruik. Anderzijds kan dit ook te wijten zijn aan de impact van het vroeger onderzoek. 
Hierbij werd de grond rondom, en ook een groot deel binnen, de bekisting danig verstoord 
dat verdere ineenstorting van de constructie en degradatie van het hout in de hand werden 
gewerkt. Het is zelfs mogelijk dat stukken hout tijdens de oudere opgravingscampagne werden 
meegenomen voor determinatie of datering. De aanlegkuil van deze waterput is trechtervormig 
en wordt vertegenwoordigd door enkele beigebruine en lichtgrijze lagen (3, 9, 12, 15, 16, 18-26 en 
32). De lagen binnen de bekisting zijn donkergrijs en vrij humeus (29-31). De inzak tenslotte wordt 
gevormd door grijze en zeer donkergrijze pakketten (1, 2, 8, 14 en 28) (fig. 215).

Figuur 209: Bodemscherf in terra sigillata met stempel van 
pottenbakker CAPITOLINUS, gevonden in M0098

Figuur 210: Houten schijf gevonden in de opvulling van M0098. 
Wellicht betreft het de bodem van een houten emmer
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Figuur 211: De niveaus waarop een grondvlak werd aangelegd voor waterput M0414 (schaal 1/50)
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Figuur 212: De doorsnedes 
gemaakt op waterput M0414 
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Figuur 213: Grondvlak van M0414 op een diepte van zo’n 20cm. Op de zuidzijde van het spoor zijn de rechthoekige opgravingsvlakken van 
een eerdere campagne zichtbaar
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Figuur 214: Zicht op het onderste deel van de coupe en de bekisting van waterput M0414

Figuur 215: Zicht op het onderste deel van de coupe en de inhoud van de bekisting van waterput M0414
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Het aardewerk dat verzameld werd, beslaat een totaal van 80 scherven (fig. 217 & 218). Dit 
aantal is echter niet representatief voor de gehele structuur aangezien een aanzienlijk deel van 
het spoor reeds opgegraven was, en die vondsten hierin niet opgenomen werden. Opnieuw 
werden in alle lagen van dit spoor Romeinse scherven aangetroffen (terra sigillata, terra nigra, 
gevernist aardewerk, dolium, mortarium, kruikwaar en amforen). In de aanlegtrechter werden 
30 aardewerkfragmenten gevonden, 2 spijkers en 2 metaalslakken. Naast het verspit Romeins 
materiaal vallen de handgemaakte scherven met rode chamotte verschraling op – 1 rand- en 
3 wandscherven, naast handgevormde scherven met organische verschraling – 1 bodem en 9 
wanden – en 1 gebroken randscherf in Eifelwaar – waarschijnlijk een Alzey 31-variant of Trier III 
40 (Brulet et al. 2010: 414-417). Dit wijst waarschijnlijk op een vroegmiddeleeuwse situering 
van de aanlegfase van M0414.

Figuur 216: De bekisting van waterput M0414 leeggemaakt

Figuur 217: Enkele scherven afkomstig uit waterput M0414 (schaal 1/3)

0 5cmM0414 l31 - 1

M0414 l20

M0414 l31 - 2

M0414 l2 - 1/2

M0414 l2 - 2

M0414 l8 - 1

M0414 l14+18

M0414 l8 - 2

M0414 l9



168 DL&H-Rapport 8

De lagen binnen de bekisting geven hetzelfde beeld: de jongste scherven zijn handgevormd en 
verschraald met chamotte en wijzen zo in de richting van de vroege middeleeuwen. De inzak 
van het spoor bevatte 11 handgemaakte wanden uit de laat-Romeinse of vroegmiddeleeuwse 
periode. Het zijn 12 wanden en 1 randscherf in handgevormd aardewerk met organische 
verschraling, en in Eifelwaar 1 wand, 1 rand type Alzey 33 uit Mayen (4de-5de eeuw), 1 rand 
van een Alzey 27 (4de-5de eeuw) en 1 rand van een bord type Pirling 128 (3de-begin 4de eeuw) 
(Brulet et al. 2010: 407-422). Mogelijk zijn deze laat-Romeinse randtypes eerder Merovingische 
varianten, en moet ook de inzak van deze waterput in die periode gesitueerd worden (Rogge 
1981: 82-83). De inzak leverde daarnaast nog stukken dierlijk bot, 2 spijkers, 2 metaalslakken en 
1 gebogen plat metalen object op. 

Negen balken en planken van de bekisting van deze waterput werden onderworpen aan 
dendrochronologisch onderzoek. Al deze bouwelementen waren vervaardigd uit inlandse eik 
en op één plank was boomschors aanwezig. Vier planken waren zeker afkomstig van eenzelfde 
boom. De planken leverden acht groeireeksen op, goed voor een periode van 131 jaar, die 
samengevoegd konden worden tot een middelcurve (DES12.PHS.m4). Er werden echter geen 
correlaties aangetroffen met absoluut gedateerde referentiechronologieën uit de ruime 
omgeving (Haneca 2012: 4-7). Dit betekent dat er op dit moment geen datering aan de reeksen 
en curve van dit spoor kan toegekend worden. Wat niet wegneemt dat dit in de toekomst niet 
mogelijk zou zijn.

Waterput N0407
In vlak N ter hoogte van volmiddeleeuwse gebouwen 16 en 17 (zie infra) werd een 
vroegmiddeleeuwse waterput aangesneden (fig. 186). Dit spoor werd verstoord door 
paalsporen N0405, N0406 en N0408 die tot gebouw 16 behoren (fig. 219 & 220). In het vlak 
(6,42m TAW) had het spoor een licht bruingrijze kleur en een ronde vorm met een doorsnede 
van ca. 2,40m. Bij het couperen werd vastgesteld dat de structuur een totale diepte van 1,45m 
had. Na 0,45m verdiepen werd een verkleuring aangetroffen die te wijten was aan het vergane 
hout van een bekisting. De verkleuring was echter slechts in het westelijk deel waar te nemen. 
Op een diepte van 0,83m werden ook in het oostelijk deel resten van een verrotte beschoeiing 
uit hout aangesneden (fig. 222). Het was echter niet mogelijk af te leiden wat de vorm van 
de bekisting geweest was, en hoe die opgebouwd was (fig. 221). Wel zichtbaar was dat de 
beschoeiing scheefgezakt was in westelijke richting. De vorm van de structuur in coupe is eerder 
komvormig. Ze bestaat uit een aanlegfase die gevormd wordt door lichtgrijze lagen (1, 7, 13, 15 
en 23-25), een fase van opvulling binnen de bekisting die bruingrijze pakketten met sliblaagjes 
omvat (18-22) en een zogenaamde inzak die eerder grijs van kleur was (3, 5, 6, 6’, 8 en 9).

Figuur 218: Enkele scherven 
afkomstig uit waterput M0414
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Figuur 219: Grondplannen en coupetekeningen van waterput N0407 (schaal 1/50)

Figuur 220: Waterput N0407 in 
het grondvlak
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Figuur 221: Waterput N0407 op een tussentijds niveau

Figuur 222: Het onderste deel van de doorsnede op waterput N0407
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Waterput N0407 bevatte een totaal van 97 keramiekscherven (fig. 223 & 224). Hiervan zijn 30 
stuks uit de lagen van de aanlegtrechter afkomstig. Een kleine fractie hiervan bestaat uit verspit 
Romeins aardewerk, zoals een wandscherf van een Drag. 45 in terra sigillata (Webster 1996: 
55-56). Het gros van het materiaal bestaat uit handgevormde waar verschraald met chamotte, 
soms in combinatie met een organische magering: 2 randen van buidelvormige potten en 15 
wandscherven. Behalve aardewerk bevatte de insteek nog fragmenten dierlijk bot (o.a. een 
kanonbeen van een paard en varkenstanden), en bouwmaterialen zoals stukken dakpan en 
Doornikse kalksteen. Een datering in de Merovingische periode, 6de-7de eeuw n.Chr. lijkt hier 
correct (Rogge 1981: 90-91).

De pakketten binnen de bekisting leverden dierlijk bot (paardenbeenderen en tanden van 
varkens), 1 metaalslak, 1 langwerpig plat metalen object, 1 stukje glas en vele dakpanfragmenten 
op. Het aardewerk beslaat 20 scherven en bestaat hoofdzakelijk uit handgevormd materiaal met 
een chamotte- of een organische verschraling: 3 randen, 6 wanden en 1 bodemscherf. Daarnaast 
werden enkele grijs gebakken gedraaide scherven verzameld: 1 wand van een biconus versierd 
met ovale rozasstempeltjes op de knik en 1 randscherf van een imitatie van een Rijnlandse 
wolbwandtopfe. Opnieuw kan dit materiaal in de 6de-7de eeuw gedateerd worden (Rogge 1981: 
81-82, 90-91, Van der Gucht 1981: 110,113).
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Figuur 223: Selectie uit de vondsten afkomstig uit waterput N0407 (schaal 1/3)
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De lagen die de inzak van waterput N0407 vormen leverden dierlijk bot (o.a. van paard), 1 
metaalslak, stukken Doornikse kalksteen, dakpanfragmenten, brokken huttenleem en 47 
stukken aardewerk. De jongste stukken aardewerk zijn handgevormd en verschraald met 
chamotte en/of organisch materiaal, en afkomstig van eerder buidelvormige potten. Eén object 
is vervaardigd uit een dakpanfragment. Het is hoogstwaarschijnlijk een spinschijfje dat versierd 
werd met groeven: op de zijkant een afwisseling van drie verticale sleufjes en een kruisje; op 
de boven- of onderzijde een kruisvorm (fig. 223 & 225). Zeer gelijkaardig versierde exemplaren 
werden opgegraven op een vroegmiddeleeuwse site te Sint-Andries (Hollevoet 1999/2000: 
77-78). Onversierde voorbeelden zijn ook dichterbij gekend zoals uit vroegmiddeleeuwse 
contexten op Flanders-Expo Parkeertoren (Hoorne 2012: 82, 104-105, 119).

Waterput N0566
In de zuidwestelijke hoek van zone N werd, op ongeveer 21m ten zuidwesten van waterput N407, 
een lichtgrijs rond spoor met donkergrijze kern aangesneden (fig. 186, 226 & 227). Deze vlek had 
een diameter van ca. 2,2m in het vlak (6,28m TAW). Bij het verdiepen werd vanaf een diepte van 
0,8m een verkleuring opgemerkt die ontstaan is door het verrotten van een houten beschoeiing 
(fig. 227 & 228). Op 1,15m diep werden de eerste restanten van bewaard hout gevonden. Op dit 
niveau werd een tweede grondvlak aangelegd (fig. 227 & 229). De bekisting van deze waterput 
is ovaal van vorm en heeft een diameter gaande van 0,65 
tot 0,89m. Het hout zelf is fragmentair en slecht bewaard 
(maximale hoogte 0,28m) (fig. 230). Een dendrochronologische 
datering bleek onmogelijk. Wel kan met zekerheid gesteld 
worden dat het de uitgeholde boomstam van een eik betreft 
(Haneca 2012: 3-5). De totale diepte van de waterput bedroeg 
1,56m. De insteek van het spoor bestond uit verschillende 
lichtgrijze tot beige lagen van versmeten moederbodem 
(2-9 en 11-13). De lagen binnen de bekisting bestonden uit 
zeer donkergrijze sliblaagjes (10 en 14-16). De inzak van de 
waterput werd gevormd door een donkergrijs en een donker 
bruingrijs pakket (1 en 1b). Het profiel van het spoor verraadt 
een getrapte trechtervormige aanleg.

Figuur 224: Aardewerk uit 
waterput N0407

0 2cm
Figuur 225: Uit de vulling van N0407 werd dit spinschijfje gehaald, 

vervaardigd uit een stuk dakpan en versierd met groefjes
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Figuur 226: Waterput N0566 in het grondvlak

Figuur 227: Waterput N0566 plattegronden en coupetekeningen (schaal 1/50)
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Figuur 228: Het bovenste deel van de doorsnede op waterput N0566

Figuur 229: Het tweede 
grondvlak van waterput N0566
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Deze context leverde in totaal 37 scherven aardewerk op, 
die een consistent beeld naar datering toe geven. De oudste 
fase, de aanleg, bevatte 9 scherven. Op 1 Romeinse scherf 
na dateert al het materiaal in de vroege middeleeuwen: 
7 handgevormde wanden waarvan 5 met chamotte 
verschraling en 2 met organische verschraling, en 1 wand 
in een Noord-Franse import. Dit laatste stuk preciseert de 
datering in de vroege middeleeuwen vanaf de 8ste eeuw. 
Een aantal stukken dierlijk bot, dakpanfragmenten en 

brokken Doornikse kalksteen vervolledigen het ensemble. De pakketten binnen de bekisting 
bevatten een totaal van 19 keramiekscherven. Het merendeel is handgevormd, waaronder 
1 duidelijk Karolingische rand, en 4 wanden en 1 bodemscherf met organische verschraling. 
Daarnaast werden nog 1 randscherf met tuit van een zogenaamde spouted pitcher, 1 bodem- 
en 1 wandscherf van Noord-Franse import en 1 rand met bandoor van een reliëfbandamfoor 
aangetroffen (fig. 231). Dit materiaal is heel typisch voor de Karolingische periode, 8ste-9de 
eeuw. Deze lagen bevatten daarnaast ook bouwmateriaal: dakpanfragmenten, huttenleem en 
stukken Doornikse kalksteen, wat op nabijgelegen bewoning uit deze periode kan wijzen. Ook 
werden nog stukken dierlijk bot uit de bekisting gehaald, waaronder enkele varkenstanden. 
De jongste fase van deze structuur leverde 9 stukken aardewerk op: 2 wanden in Noord-Franse 
import en in handgevormde waar 5 gegladde wandjes, 1 wand met chamotte verschraling en 
1 rand met chamotte en organische verschraling. Ook hier is de datering in de 8ste-9de eeuw 
duidelijk. Tenslotte moeten nog 2 dakpanfragmenten, dierlijk bot (waaronder tanden van 
rund) en 1 spijker worden vermeld.

Figuur 230: Het onderste deel van de coupe op N0566

Figuur 231: Enkele typisch 
Karolingische scherven 

afkomstig uit waterput N0566
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Waterput N0120
In de noordoostelijke hoek van zone N werd een kleine waterput aangesneden (fig. 186). 
Dit spoor bevindt zich op ca. 15m van de oostelijke en ongeveer 4m van de noordelijke 
sleufrand. Het manifesteerde zich in het vlak (6,09m TAW) als een lichtgrijs rond spoor 
met een diameter van ongeveer 0,96m (fig. 232). De totale diepte van deze structuur 
bedroeg 0,80m. Na 0,35m verdiepen werd een eerste verkleuring van een vergane 
bekisting aangetroffen, die in totaal een lengte van maximaal 0,56m had (fig. 233). De 
houtverkleuringen waren het langst in het zuidelijk en oostelijk profiel, en liepen daar 
dieper door dan de aanleg van de waterput. Mogelijk betreft het ingeheide planken of 
balken. Er was echter nergens nog hout bewaard. De vulling van deze waterput is sterk 
gelijkend op die van vroegmiddeleeuwse waterput N0407, maar sluit misschien nog beter 
aan bij die van N0436 die onder voorbehoud in de Romeinse periode werd gesitueerd. 
De insteek wordt gevormd door een beige pakket (1). De lagen binnen de schacht van de 
waterput zijn een afwisseling van donkergrijze en lichtgrijze tot zelfs witte pakketten (2-7). 
De inzak bestaat uit heterogene bruine tot lichtgrijze lagen (8-10).

De aanlegtrechter bevatte geen vondsten. Uit de lagen binnen de schacht van de 
waterputten werden 4 handgevormde wandjes gehaald, waarvan 2 verschraald zijn met 
rode chamottekorrels, en 1 grijze rand die op de trage schijf werd gedraaid of handgevormd 
en nagedraaid is. Deze laatste scherf kan vroegmiddeleeuws zijn, maar ook Romeins (fig. 
233). De inzak bevatte 3 handgemaakte wanden met chamotte verschraling, 1 grijze rand 
(quasi identiek aan die uit de bekisting), 1 randje in terra sigillata van een Drag. 31 of 18/31 
(Webster 1996: 32-35) (fig. 233), 1 spijker en 3 metaalslakken. Voor de datering van dit 
spoor wijzen zowel de jongste vondsten als de vormelijke kenmerken in de richting van de 
vroege middeleeuwen. In de vulling van het spoor werd geen ander dateerbaar materiaal 
zoals houtskool gevonden.

A C

D B
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C

D B

0 1m

N

Figuur 232: Waterput N0120 in grondvlak en in doorsnede (schaal 1/20)
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Waterput N0411
Tegen de zuidkant van Merovingische waterput N0407 bevindt zich een zeer gelijkaardige 
structuur (fig. 186). Dit spoor is misschien iets bleker van kleur en verschijnt als een ronde beige 
tot lichtgrijze vlek met een lichtgrijze kern (fig. 235). De diameter van deze waterput in het vlak 
(6,42m TAW) bedraagt ca. 1,6m. Het spoor wordt net als N0407 oversneden door een paalspoor 
van volmiddeleeuws gebouw 16. Spoor N0411 bereikt een totale diepte van ongeveer 1,5m 
onder het archeologisch niveau (fig. 235 & 236). Bij het verdiepen werd in de zuidelijke helft 
een aftekening van een vergane houten bekisting opgemerkt vanaf 0,62m onder het vlak. 
Fragmenten van intact hout bevonden zich vanaf 1,1m tot 1,35m diep. De aanlegtrechter van 
de constructie bleek nog een kleine 0,15m dieper te gaan. De aangetroffen beschoeiing betrof 
een uitgeholde stam van een inlandse eik met een interne diameter van ca. 0,6m. Het hout 
zelf was in te slechte staat om een dendrochronologische datering toe te laten (Haneca 2012: 
3-5). Na het couperen van de inhoud van de beschoeiing werd duidelijk dat zich op de bodem 
van de schacht een horizontale houten plaat moet bevonden hebben die slechts zichtbaar was 
als een verkleuring. Daarbovenop lag een vrij groot stuk Doornikse kalksteen centraal in de 
schacht (fig. 237). Houten waterputbekistingen met bodemplaten zijn in de ruime regio gekend. 
Eén voorbeeld, zij het wel Romeins van datering, werd opgegraven in Knesselare. Het betrof 
een boomstamwaterput met geperforeerde bodemschijf die op zijn plaats werd gehouden 
met behulp van een stuk stam. De schijf diende wellicht als een filtersysteem en bevond zich 
ongeveer 0,3m boven de onderkant van de beschoeiing (Hoorne et al. 2006: 16). Of het in 
het geval van waterput N0411 een geperforeerde schijf met filterfunctie betreft is onmogelijk 
vast te stellen. Wel kan vermoed worden dat het stuk Doornikse kalksteen de bodemplaat op 
zijn plaats moest houden. De aanleg van de waterput had een slank trechtervormig profiel en 
bestond uit witbeige lagen bovenaan en donkergrijze tot grijsbruine pakketten onderaan het 
spoor (2-6 en 11-17). In coupe is duidelijk te zien dat enkele pakketten de verticale schacht 

Figuur 233: Waterput N0120 in doorsnede Figuur 234: Enkele randscherven uit N0120

0 2m

NFiguur 235: Waterput N0411 
in grondvlak en in doorsnede 

(schaal 1/50)
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van de (vergane) bekisting volgen, wellicht stamt deze opvulling uit de periode dat de houten 
bekisting nog niet (volledig) weggerot was. De bovenste laag is lichtgrijs (7’), daaronder bevindt 
zich een donkergrijs pakket (8) en onderaan de beschoeiing tenslotte werd een afwisseling 
van zeer donkergrijze en beige bruine sliblaagjes vastgesteld (9 en 10). De inzak van het spoor 
bestaat uit een beigegrijs pakket (7) met erboven een grijze laag (1).

Het beperkt aantal scherven uit deze waterput telt 41 stuks in totaal. In de aanlegtrechter 
werden slechts 2 scherven gevonden, die beide sterk gecorrodeerde Romeinse wandjes zijn 
in kruikwaar. De pakketten die de schacht van de waterput opvulden bevatten het meeste 
vondsten. Een aantal zijn Romeins van datering, maar zien er vrij gerold uit (geverniste waar, 
kruikwaar, zoutcontainer en Lowlandsware). De meeste stukken aardewerk zijn handgevormd 
met organische, soms in combinatie met chamotte-, verschraling en dateren dus mogelijk 
in de vroege middeleeuwen. 4 scherven zijn grijs van kleur en dunwandig en kunnen uit de 
vroege middeleeuwen dateren. Deze lagen bevatten verder nog dakpanfragmenten, wat dierlijk 
botmateriaal, 1 spijker en 3 platte langwerpige gecorrodeerde metalen objecten.

De inzak van de waterput leverde opnieuw wat Romeins aardewerk op (kruikwaar en gevernist 
aardewerk), 4 dunwandige mogelijk vroegmiddeleeuwse scherven, 12 handgevormde wandjes 
met organische verschraling en 5 handgemaakte wanden verschraald met chamotte en 
organisch materiaal, waarvan enkele voorzien van gladding. Vermoedelijk residueel zijn een 
microkling en een kleine schrabber in vuursteen. Hoewel deze waterput slechts een kleine 
hoeveelheid vondsten opleverde, lijken ze toch in de richting van een vroegmiddeleeuwse 
datering te wijzen. Dit vermoeden wordt gesterkt door de kleur, textuur en aflijning van de 
opvulling van het spoor die zeer sterk gelijkend zijn op die van nabijgelegen waterput N0407, 
die duidelijk in de Merovingische periode geplaatst moest worden. Misschien kan ook de vorm 
van bekisting, een uitgeholde boomstam, een aanwijzing hiervoor zijn, aangezien alle hier 
aangetroffen beschoeiing van dit type in de vroege middeleeuwen gedateerd zijn. Anderzijds 
moet ook gewezen worden op de gelijkaardige vulling van waterput N0436 die eerder tot de 
Romeinse periode lijkt te behoren.

Waterput N0644
Ongeveer 2m ten westen van waterput N0120 werd waterput N0644 aangesneden (fig. 186). 
In het vlak (6,08m TAW) betreft het een lichtgrijze tot witte ronde vlek met een diameter van 
ca. 1,7m (fig. 238). In het noordoostelijk deel werd het spoor gesneden door een recente kuil. 
Deze waterput bereikte een diepte van 1m onder het opgravingsniveau (fig. 239 & 241). Dit lijkt 
heel ondiep voor een waterput, toch zijn er aanwijzingen dat het wel degelijk een dergelijke 
structuur betreft. Reeds vanaf een diepte van 0,05m onder het vlak werd een aftekening van een 
vergane houten beschoeiing waargenomen (fig. 239). Aangezien na ca. 0,65m verdiepen geen 
resten van hout werden aangetroffen, werd op dat niveau een tweede grondvlak aangelegd 
om een beter inzicht in de constructie van de bekisting te krijgen (fig. 240). Het bleek om een 

Figuur 236: Waterput N0411 in doorsnede Figuur 237: Op de bodem van N0411 bevond zich een (vergane) 
houten plank waarop centraal een groot stuk Doornikse kalksteen lag
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Figuur 238: Waterput N0644 op verschillende niveaus en de tekeningen van de verschillende doorsnedes (schaal 1/50)

Figuur 239: Bovenste deel van een van de coupes op waterput N0644
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trapeziumvormige schacht te gaan waarvan de hoeken NNO-OZO-ZZW-WNW georiënteerd 
waren. De noordwestelijke zijde was het kortst met een lengte van 0,80m, de zuidoostelijke 
het langst, 1m lengte, de noordoostelijk en zuidwestelijke zijden hebben een lengte van 0,95m. 
De zuidwestelijke plank loopt aan haar noordelijk uiteinde iets verder door dan de schacht, 
ongeveer 0,10m. In de vier hoeken van de schacht werd telkens een verkleuring van een 
verticaal ingeplante hoekbalk vastgesteld, aan de buitenkant waarvan de planken horizontaal 
waren geplaatst. In coupe heeft het spoor een komvorm met vlakke bodem. De lagen die de 
aanlegtrechter van de structuur vormen zijn sterk uitgeloogde lichtgrijze tot beige pakketten (5-
9’, 11-13, 15 en 18). Binnen de bekisting bestaat de opvulling uit enkele pakketten opgebouwd 
uit smalle grijze, lichtgrijze en beige spoellaagjes (3, 4 en 14). De twee bovenste lagen van het 
spoor vormen de inzak, ze zijn grijs en bruin van kleur (2 en 10).

De vondsten uit deze waterput zijn alle afkomstig uit de lagen binnen de bekisting en de inzak, 
in totaal 39 keramiekfragmenten. Enkele scherven zijn Romeins, maar zijn sterk aangeladen 
met ijzer en kunnen als verspit geïnterpreteerd worden. Een aantal handgevormde wanden 
en één rand kunnen een vroegmiddeleeuwse datering suggereren. Zo werden 17 wanden en 
1 rand met organische verschraling herkend, en 3 wandjes met chamotte magering. Daarnaast 
werden nog 6 metaalslakken en tanden van runderen in de opvulling gevonden. Ook hier is de 
datering op basis van het aardewerk vaag. De kleur, textuur en aflijning van het spoor vertonen 
echter grote gelijkenissen met de Merovingische en de Romeinse waterputten in deze zone. 
Voorlopig wordt voor dit spoor uitgegaan van een vroegmiddeleeuwse datering.

Waterput M0111
In zone M werd Romeinse waterput M3000 oversneden door een kleiner exemplaar (M0111) 
dat er bijna volledig in uitgegraven was (fig. 99, 186, 244 & 245). M0111 werd zelf nog eens 
oversneden door middeleeuwse gracht M0004 en in de oostelijke helft door de verstoringen 
die het gevolg zijn van de vroegere archeologische campagnes. Daardoor werd aanvankelijk 
niet herkend dat hier twee waterputten elkaar oversneden. Er werd uitgegaan van één grote 
waterput met een ietwat acentrale donkergrijze kern. Na 0,2m verdiepen was de situatie 
duidelijk en werd een tweede grondvlak aangelegd en geregistreerd. In het eerste vlak 
(6,23m TAW) heeft deze waterput een diameter van ca. 4m, vermoedelijk een ronde tot ovale 
vorm, en een zeer donkergrijze kleur. Bij het couperen werd op een diepte van 0,82m onder 
het archeologisch niveau op de eerste restanten van een houten beschoeiing gestoten (fig. 
242). Op 0,98m werd een derde vlak aangelegd, waarin een bovenaanzicht van deze bekisting 
zichtbaar was (fig. 243). Het slordig uitzicht ervan maakte duidelijk dat de houten beschoeiing 
ten dele vergaan of verzakt was. Aan de zuidkant konden wel meteen twee hoekbalken aan 
de binnenzijde van de schacht herkend worden. Het betreft waarschijnlijk een rechthoekig 
exemplaar met vermoedelijke afmetingen van ca. 0,85 bij 0,77m, waarvan de hoeken naar 
de hoofdwindstreken georiënteerd waren. Na verder verdiepen werd de constructiemethode 
zichtbaar (fig. 246). Aan de buitenzijde van de hoekbalken waren aan de noordwestelijke 
en zuidoostelijke zijden eerst enkele planken horizontaal geplaatst, waartegen dan verticaal 

Figuur 240: Tweede niveau op waterput N0644 Figuur 241: Onderste deel van N0644 gecoupeerd
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Figuur 242: Doorsnede op waterput M0111 (rechts) die bijna volledig in Romeinse waterput M3000 (links) werd uitgegraven 

Figuur 243: Tussentijds grondvlak waarbij de beschoeiing van M0111 (links) al zichtbaar wordt
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Figuur 244: Waterput M0111 (steeds links) op verschillende niveaus (schaal 1/50)
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planken waren gepositioneerd. Voor de noordoostelijke en zuidwestelijke zijde was omgekeerd 
gewerkt: tegen en tussen de hoekbalken verticaal ingeheide planken, waartegen dan tenslotte 
enkele horizontaal geplaatste planken rustten. De beschoeiing bleek naar binnen ineengeklapt 
te zijn, en was nog over een hoogte van ca. 0,45m in opstand bewaard. In doorsnede heeft 
de waterput een trechter- tot komvormig uiterlijk bestaande uit verschillende lagen. De 
aanlegtrechter van het spoor omvat voornamelijk grijze tot donkergrijze pakketten (5, 25-
27, 30-32b, 45-49, 51, 52, 63-69 en 76) die wellicht grotendeels afkomstig zijn uit waterput 
M3000 waarin het spoor werd uitgegraven. De lagen binnen de bekisting zijn allemaal zeer 
donkergrijs en humeus (70-74), enkel het onderste pakket (75) bestaat uit een afwisseling 
van donkergrijze en beige spoellaagjes (fig. 247). De inzak van het spoor wordt gevormd door 
verschillende grijze tot donkergrijze lagen (1-3, 10-20, 24, 28, 29, 44 en 50).
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Figuur 245: Waterput M0111 
in doorsnede (schaal 1/50)

Figuur 246: De bekisting van M0111 was ineengeklapt Figuur 247: Doorsnede op de lagen binnen de bekisting van M0111
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Het aardewerk uit deze waterput beslaat een totaal van 471 scherven (fig. 248 & 249). Er 
moet rekening gehouden worden met het feit dat een deel van dit materiaal oorspronkelijk 
uit M3000 afkomstig zal zijn en bij de aanleg van M0111 in de aanlegtrechter verzeild is 
geraakt. Er kan dus alvast 3de-eeuws aardewerk verwacht worden. De jongere vondsten in de 
insteek zouden de structuur moeten dateren. Op de 73 scherven afkomstig uit de aanlegfase 
zijn er 44 met zekerheid in de Romeinse periode te situeren. Het betreft terra sigillata, terra 
nigra, metaalglanswaar, kruikwaar, Eifelwaar, dolium, mortarium en zoutcontainer. De terra 
sigillata is afkomstig uit Rheinzabern, Trier en de Argonnen (Webster 1996: 14). De Eifelwaar 
omvat een randscherf van een Alzey 27, die voorkomt van de late 3de tot de 5de eeuw (Brulet 
et al. 2010: 416-417). Het Romeins materiaal lijkt dus vanaf de 3de eeuw te dateren. Onder 
de rest van het aardewerk uit de insteek zitten enkele scherven die misschien in de richting 
van een jongere datering wijzen. Het gaat om 6 wandjes en 1 randscherf in handgevormde 
waar gemagerd met rode chamotte. Doorgaans worden dergelijke scherven in de vroege 
middeleeuwen, 6de-7de eeuw gedateerd. Ook enkele fragmenten dierlijk bot en tanden van 
runderen zijn uit de insteek afkomstig.

Uit de pakketten binnen de bekisting werden 11 scherven en stukjes dierlijk bot gerecupereerd. 
Daarvan zijn 6 scherven zeker Romeins (terra sigillata en kruikwaar). De andere scherven zijn 
niet meteen als Romeins of vroegmiddeleeuws te bestempelen. De inzak leverde het meest 
scherven op, 387 in totaal. Het grootste deel is Romeins en beslaat terra sigillata, terra nigra, 
metaalglanswaar, gevernist aardewerk, Pompejaans rood, Eifelwaar, kruikwaar, dolium, amfoor, 
mortarium, zoutcontainer en reducerend gebakken gedraaid aardewerk. De terra sigillata is 
afkomstig uit Rheinzabern en Trier en hoort waarschijnlijk in de 3de eeuw thuis (Webster 1996: 
14). Onder het handgevormd materiaal zitten 19 wanden, 1 rand- en 1 bodemscherf verschraald 
met rode chamotte en 2 wandjes voorzien van gladding. Deze scherven kunnen opnieuw op een 
vroegmiddeleeuwse datering wijzen.

Zes planken van de bekisting werden bemonsterd voor houtsoortdeterminatie en 
dendrochronologisch onderzoek. Alle zes de bestudeerde planken werden vervaardigd uit 
éénzelfde eik (Haneca 2012: 3-5). Op basis van de aanwezige ringen konden zes groeireeksen, 
goed voor 59 jaar, geïdentificeerd worden, wat resulteerde in de middelcurve DES12.PHS.
m3. Net zoals het geval was bij waterput M0414 kan, wegens gebrek aan correlaties met 
gedateerde chronologieën, geen datering aan de reeksen en curves verbonden worden (Haneca 
2012: 6). De studie van dit hout draagt echter wel bij aan de beschikbare gegevens voor de 
dendrochronologie, en kan in de toekomst misschien wel gedateerd worden en bijdragen tot de 
datering van andere sites en structuren.

Figuur 249: Enkele vondsten 
gedaan in waterput M0111
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11.7. Spoor N0230/N0231: een afvalkuil of een waterput?
Centraal op zone N werd een afgerond vierkant spoor (N0230/N0231) aangetroffen dat 
langs de noordelijke zijde door een bakstenen fundering werd verstoord (fig. 186). Dit spoor 
had een beige kern waarrond een grijze band liep. In het vlak (6,36m TAW) had het zijden 
van ca. 1,52m lang. Bij couperen bleek dit spoor een komvormig profiel te hebben dat 
opgebouwd was uit verschillende lagen (fig. 250). Onderaan fijne beige en lichtgrijze laagjes, 
daarbovenop vijf pakketten die afwisselend grijs en donkerbruingrijs waren en waarin alle 
vondsten gedaan werden, bovenaan tenslotte zat een beige pakket. De totale diepte van dit 
spoor bedroeg 0,78m onder het opgravingsniveau. Vermoedelijk gaat het hier niet om een 
paalspoor, maar eerder om een kuil. De geringe diepte zou kunnen suggereren dat het niet 
om een waterput gaat, hoewel in het noorden van zone N waterputten met bekistingsresten 
werden aangetroffen die nog minder diep waren. Behalve watervoorziening is een, mogelijk 
secundaire, functie als afvalkuil ook een optie.

Dit spoor bevatte naast aardewerk ook 2 stukken Doornikse kalksteen, verschillende brokjes 
van een of meer maalstenen uit tefriet, 3 stukken dakpan, fragmenten van dierlijk botmateriaal 
en tanden van varken en rund. De keramiek bestaat in hoofdzaak uit reducerend gebakken 
en traag gedraaide waar: 7 randen, 21 wandscherven en 4 bodems. De randen zijn duidelijk 
Karolingisch en horen toe aan een spouted pitcher versierd met kruisende gladdingslijnen 
(Rogge 1981: 85-87) en 3 kogelpotten, waarvan zeker 1 eivormig, met verticale schraapsporen 
op de rand en hals (fig. 251). In handgevormde waar met rode chamotteverschraling werden 
1 rand- en 4 wandscherven gevonden. Het overige materiaal (1 rand in terra sigillata van 
een Drag. 18/31 (Webster 1996: 32-35) (fig. 251) en 1 rand- en 1 wandscherf in kruikwaar) is 
wellicht residueel. Het aardewerk dateert het spoor vrij duidelijk in de 8ste-9de eeuw.

Figuur 250: Spoor N0230/N0231 in doorsnede
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11.8. De vroegmiddeleeuwse fase in de zandweg
In het noorden van zone N werd een tracé van karrensporen uit de Romeinse periode 
aangesneden (zie supra). De zuidelijke helft van deze O-W georiënteerde strook werd ook 
in de vroege middeleeuwen als landweg gebruikt (fig. 253). Het is opvallend dat de witte 
opvulling (N0214 en N0077) van deze zuidelijke helft de eerder grijze tot donkergrijze 
karrensporen uit de Romeinse periode snijdt en zelf ook uit bundels witte karrensporen 
bestaat (fig. 252). In tegenstelling tot de Romeinse karrensporen die een consistent 
rechtlijnig O-W verloop hebben, schuift het vroegmiddeleeuws tracé, ongeveer in het 
midden van zone N, zo’n 4m naar het noorden toe op. Deze kronkel in het wegtraject lijkt 
hiermee de vroegmiddeleeuwse sporenclusters 2 en 3 (zie supra) te omzeilen. Mogelijk 
stonden hier één of meer gebouwen in deze periode.

Figuur 251: Typisch 
Karolingische randen en 

één residueel randje in terra 
sigillata uit N0230/N0231

Figuur 252: De 
vroegmiddeleeuwse 

karrensporen zijn eerder wit 
van kleur en oversnijden de 

grijze Romeinse sporen
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Figuur 253: De vroegmiddeleeuwse sporen zijn donkergrijs ingekleurd en het wegtracé uit deze periode aangeduid met rode stippellijn

Figuur 254: Samengestelde foto van een doorsnede op de vroegmiddeleeuwse fase in het wegtrace
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In de doorsnedes van dit wegtracé zijn de karrensporen zelf duidelijk te zien als diepgaande 
uitstulpingen waarvan het onderste deel bestaat uit fijne lichtgrijze en witte laagjes die een 
soort bladerdeegstructuur vormen (fig. 254). Deze laagjes ontstaan door het samendrukken van 
de bodem onder het gewicht van het verkeer. Lokaal werden zones van dit wegtracé geleidelijk 
aan verdiept om de individuele karrensporen zichtbaar te maken in het vlak. Deze zones werden 
ingetekend op een plattegrond. In de mate van het mogelijke werd de onderlinge afstand tussen 
de meest parallelle karrensporen opgemeten. Er werd vastgesteld dat deze steeds schommelde 
tussen 1,2 en 1,4m. Dit kan een indicatie geven van de wielafstand van de vroegmiddeleeuwse 
karren. De breedte van het vroegmiddeleeuwse wegtracé bedraagt in het oosten 4,0 tot 4,4m, 
in de knik ongeveer 4m, daarna 4,7 à 5m, om verder naar het westen toe terug te versmallen tot 
3,4m. Deze breedte laat overal toe dat twee karren mekaar konden passeren.

De vondsten afkomstig uit deze witte pakketten en karrensporen bevatten materiaal uit de (laat-)
Romeinse en de vroegmiddeleeuwse periode (fig. 255 & 256). Mogelijk is het Romeins aardewerk 
eerder residueel aanwezig, of is een deel van de karrensporen in deze strook toe te schrijven aan 
de Romeinse fase van de weg. Dit oudste materiaal omvat in 3de-eeuwse terra sigillata: 1 rand 
van een Drag. 45 uit Trier (Webster 1996: 14, 55-56) en een bodemscherf van een Drag. 37 uit 
Rheinzabern (Webster 1996: 14, 47-33); in Eifelwaar 4 wanden, en 4 randen: twee maal type 
Alzey 27 uit Mayen (Brulet et al. 2010: 415-422), een Alzey 33 en een Alzey 30 of 33 (Brulet et al. 
2010: 408-419); 5 wanden van dolia; 1 rand en 8 wanden van amforen, 1 wand in kurkurnwaar, 
en tenslotte nog 1 rand, 16 wanden en 2 oren in kruikwaar. 50 Wandscherven, waarvan enkele 
geglad, zijn handgevormd in prehistorische techniek en kunnen vroegmiddeleeuws zijn. Eerder 
Merovingisch van datering zijn 2 randen en 5 wandscherven in handgemaakte waar en verschraald 
met rode chamottekorrels en 1 wandscherf van een biconus versierd met rozasstempels. Onder 

het materiaal zit ook 1 reducerend 
gebakken gedraaide wandscherf met 
rode kern die wellicht een Noord-
Franse import uit de Karolingische 
periode is. De grote hoeveelheid 
Romeins aardewerk heeft 
waarschijnlijk grotendeels te maken 
met residueel materiaal afkomstig 
uit de eerste, onderliggende, fase 
van de weg. Het jonger materiaal 
wijst op een tweede gebruiksfase in 
de vroege middeleeuwen.

N0214 - 1 N0124 - 2 N0214 - 3

N0214 - 6

N0214 - 4

N0214 - 5

N0214 - 7 N0077 - 3 N0077 - 5

N0077 - 2
N0077 - 1

N0077 - 4

N0077 - 6

0 5cm

Figuur 255: Keramiek afkomstig uit de vroegmiddeleeuwse karrensporen (schaal 1/3)

Figuur 256: Enkele randscherven uit de 
vroegmiddeleeuwse karrensporen
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11.9. Synthese en interpretatie
In de vroege middeleeuwen blijkt het terrein in Destelbergen ook bewoond te zijn. Er zijn 
aanwijzingen van occupatie gedurende de Merovingische en de Karolingische periode. In totaal 
werden drie hoofdgebouwen uit de plannen van de vroegere campagnes gedistilleerd die naar 
constructietype, met gebruik van een standgreppel, aansluiten bij gekende vroegmiddeleeuwse 
voorbeelden. Een nauwkeurige datering van deze gebouwen is binnen het huidige kader niet 
mogelijk, en vereist een studie van de eerder gedane vondsten. De drie hoofdgebouwen 
bevinden zich alle tegen de noordelijke grens van zone E. In zone M werden weinig paalsporen 
uit deze periode herkend. Op zone N daarentegen, en voornamelijk in de noordelijke helft, 
werden wel vele vroegmiddeleeuwse paalsporen aangetroffen. Het was echter niet mogelijk 
hierin woonhuizen te herkennen, omdat het beeld op deze periode door latere graafactiviteiten 
danig is verstoord. Een vierkante vierpalige constructie in het noorden van zone N is mogelijk 
een bijgebouw, of maakt deel uit van een niet duidelijk af te lijnen groter gebouw. Bij het huidig 
onderzoek werd een vrij grote hoeveelheid vroegmiddeleeuwse waterputten aangesneden in 
zones M en N. Van Merovingische aanleg zijn waterputten M0098, M0102/103, M0111, M0414 
en N0407. Eén waterput had mogelijk een driehoekige houten schacht (M0102/103), drie 
waterputten waren voorzien van een rechthoekige bekisting (M0111, M0414 en N0407) en één 
heeft een beschoeiing bestaande uit een uitgeholde boomstam (M0098). Met uitzondering van 
waterput M0126, die in de vroege Karolingische periode dateert, lijken alle vroegmiddeleeuwse 
waterputten op zone M Merovingisch van datering. Mogelijk stammen de hier aangetroffen 
hoofdgebouwen uit dezelfde periode. Waterput N0566 is duidelijk Karolingisch en bevindt 
zich nabij de westelijke sleufrand van zone N. Dit spoor had een uitgeholde boomstam als 
beschoeiing. Drie andere waterputten in zone N (N0120, N0411 en N0644) waren niet meteen 
scherp te dateren, maar lijken wel vroegmiddeleeuws te zijn. De houten bekisting van deze 
waterputten is rechthoekig, behalve bij N0411 waar een uitgeholde boomstam werd gebruikt. 
Daarnaast werd op zone N een kuil met vrij veel Karolingisch bewoningsafval aangetroffen. 
Waarschijnlijk gaat deze samen met waterput N0566. Tot slot is het duidelijk dat de eerder 
vermelde Romeinse zandweg in het noorden van zone N ook in de vroege middeleeuwen nog 
gebruikt werd. Langs de zuidelijke rand van de weg werden karrensporen aangesneden die de 
Romeinse oversneden en op basis van de vondsten tot de vroege middeleeuwen behoren. Het 
is dus duidelijk dat er bewoning was tijdens de vroege middeleeuwen. Het is opmerkelijk dat 
het woonareaal niet werd afgebakend met greppels of grachten, of dat deze niet bewaard zijn. 
Daarnaast is wat de vondsten betreft een vrij hoge aanwezigheid van botmateriaal afkomstig 
van paarden op te merken in de sporen.

Op basis van archeobotanisch onderzoek op waterput M0126 is er iets meer inzicht in de 
gewassen die voor de vroege middeleeuwer beschikbaar waren in het Destelbergen van de 8ste 

eeuw. De granen gerst, rogge en mogelijk haver werden door de bewoners gebruikt. Mogelijk 
werd rogge ook plaatselijk verbouwd. Bepaalde onkruidresten wijzen op de aanwezigheid van 
moestuinen binnen de toenmalige nederzetting. Hier werden vlas, raapzaad, hennep en kervel 
verbouwd, en mogelijk ook erwten. Vruchten en noten werden waarschijnlijk deels in het wild 
verzameld (hazelnoot, braam, vlier en mogelijk bosbes), deels ter plaatse gekweekt of gekocht 
(pruimen). Voorts wijzen de gevonden onkruiden opnieuw op de aanwezigheid van zowel 
kalkarme als kalkrijke gronden in de omgeving. Over de aanwezige bomen kon, wegens een te 
slechte bewaring van de pollen in deze waterput, geen beeld gevormd worden.
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12. De volle middeleeuwen
12.1. Inleiding
Resultaten van het vroeger onderzoek
De gepubliceerde resultaten van het oud onderzoek met betrekking tot de volle middeleeuwen 
zijn schaars. Er wordt gesteld dat op zone A drainagegrachten en -greppels aanwezig waren uit 
deze periode. Daarnaast worden ook nog sporen van houtbouw, waterputten en de onderbouw 
van een windmolen vermeld (De Laet et al. 1985: 12-13). Waar deze laatste zich situeerde is 
trouwens niet duidelijk op te maken. In zones E en G zijn heel wat sporen aanwezig die algemeen 
aan de middeleeuwen werden toegeschreven (fig. 257). Hieruit kon alvast met zekerheid één 
volmiddeleeuws hoofdgebouw gedistilleerd worden. Zeven waterputten in het zuiden van zone 
E werden als algemeen middeleeuws bestempeld. Zonder het vondstmateriaal te bekijken is 
het niet mogelijk uit te maken uit welke subperiode ze stammen. Gezien de aanwezigheid hier 
van zeker één volmiddeleeuws hoofdgebouw, kan vermoed worden dat minstens één van die 
waterputten bij deze bewoning hoort. 

Het onderzoek van 2011
Wat de volle middeleeuwen op het terrein te Destelbergen – Panhuisstraat betreft, werden bij 
het recent onderzoek voornamelijk op zone N sporen van bewoning aangetroffen (fig. 257). Op 
zone L werden een aantal grachten aangesneden die zowel vol- als laatmiddeleeuws materiaal 
bevatten. Deze grachten krijgen een plaats in het onderdeel over de late middeleeuwen, wat 
niet wegneemt dat ze misschien een voorloper of aanleg in de volle middeleeuwen hadden. 
Zone M leverde nauwelijks volmiddeleeuwse sporen op. In het zuidelijk deel werd slechts 
één paalspoor uit de volle middeleeuwen herkend. Op de noordelijke helft werden wel 
volmiddeleeuwse paalsporen aangetroffen tegen de grens met zone E, meer naar het noorden 
toe was deze periode in die zone afwezig. 

De volmiddeleeuwse sporen aangesneden bij het huidig onderzoek zijn grondsporen met een 
donkergrijze tot donker bruingrijze vulling. De aflijning van de sporen is licht vervaagd door 
uitloging. Het was echter vrij eenvoudig het onderscheid te maken met de oudere sporen die 
een veel sterkere graad van uitloging en homogenisatie vertoonden. Het onderscheid met 
de laatmiddeleeuwse sporen was minder evident, en gebeurde voornamelijk op basis van de 
vondsten en de inplanting van de sporen, bijvoorbeeld als onderdeel van een gebouw.

12.2. De grachten
Algemeen beschouwd werden op dit terrein weinig grachten gevonden die tot de volle 
middeleeuwen behoren, of tenminste, die in de volle middeleeuwen gedempt werden (fig. 
257). Doorgaans behoort het grootste deel van de vondsten in de vulling van grachten toe 
aan de dempingsfase. Wanneer grachten een langdurig gebruik gekend hebben, en eventueel 
regelmatig werden gekuist, dateert het vondstmateriaal eerder de opgave van de structuur dan 
de aanleg en het gebruik ervan. In dit licht is het misschien aangewezen om erop te wijzen dat 
de NNW-ZZO gerichte laatmiddeleeuwse grachten op zones A en L, die in een later onderdeel 
aan bod komen, allen ook volmiddeleeuws materiaal bevatten (voornamelijk Rijnlands 
roodbeschilderde waar). Dit is ook het geval voor de brede gracht N0003/N0006/N0233 op 
zone N. Dit ouder materiaal kan wijzen op een aanleg- en/of gebruiksfase in die periode en een 
opgave in de late middeleeuwen. Anderzijds mag de hoeveelheid “rondzwervend” materiaal 
op een meerperiodensite zoals hier niet onderschat worden. Er is altijd een zekere portie 
ouder materiaal dat verspit of residueel aanwezig is in een spoor. Zo werd in nagenoeg alle 
middeleeuwse sporen ook Romeins aardewerk aangetroffen. Sporen werden daarom steeds 
gedateerd op het jongste materiaal dat erin aanwezig was, en waarvan zeker was dat het geen 
intrusieve stukken waren, in combinatie met de kenmerken van hun vulling.

Gracht N0003/N0006/N0233
In het geval van gracht N0003/N0006/N0233 is de situatie iets complexer. Dit is een 6,2m breed 
spoor dat zich in het zuiden van zone N ophoudt (fig. 257 & 258), en waarin in het vlak reeds 
twee fasen te onderscheiden zijn: langs de noordelijke zijde loopt de meest recente grachtfase 
(N0006). Beide sporen werden vanaf de zuidwestelijke hoek van zone N ongeveer 16m in 
oostnoordoostelijke richting gevolgd. Daar buigt het spoor af om zijn traject in noordoostelijke 
richting verder te zetten. De oudere fase, N0003/N0182/N0233, loopt nog 30,5m in deze richting 


