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Figuur 257: Algemeen grondplan met de volmiddeleeuwse sporen donkergrijs ingekleurd. Lichtgrijs 
gekleurd zijn de algemeen middeleeuws gedateerde sporen aangesneden bij vroeger onderzoek
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vooraleer het een abrupt einde kent. Spoor N0006 loopt vanaf dit einde nog 13,5m verder in 
noordoostelijke richting, tot waar het spoor ter hoogte van de oostelijke sleufrand door recente 
verstoringen gesneden wordt. In doorsnede blijkt dit spoor uit een zevental fases te bestaan 
(fig. 259 & 260). De oudste fase van dit spoor zou ten vroegste uit de vroege middeleeuwen 
dateren (zie supra). Drie à vier fasen stammen wellicht uit de volle middeleeuwen. De jongste 
lagen zijn dempingsfasen die in de late middeleeuwen gesitueerd worden (zie infra).

De oudste volmiddeleeuwse fase van gracht N0003/N0182/N0233 bevindt zich aan de zuidelijke 
zijde van het spoor en bestaat uit lagen C/12 en D/11, 19, 20 en is waarschijnlijk gedempt 
met lagen D/17, 18. De onderste lagen zijn beige tot lichtgrijs van kleur, de bovenste eerder 
donkergrijs en bruingrijs. Het profiel van deze fase is komvormig en bereikt een diepte van 
maximaal 0,80m onder het opgravingsvlak (6,13m TAW). De vondsten afkomstig uit de oudste 
lagen beslaan slechts 3 scherven: 1 wand in Eifelwaar en 2 wandscherven in grijs handgevormd 
aardewerk, waarvan 1 versierd is met vier rijen radstempels en in de 10de-11de eeuw gedateerd 
kan worden (fig. 261) (De Groote 2008: 139). De demping van deze gracht leverde zelfs geen 
dateerbaar materiaal op. De vermoedelijk daarop volgende fase ligt nog iets meer naar het 
zuiden toe en wordt gevormd door de pakketten C/9 en D/8. Deze uitgraving is donkergrijs 
en grijs, en heeft eveneens een komvormig profiel. Het vondstensemble omvat voornamelijk 
volmiddeleeuwse grijsgebakken handgevormde waar, meer bepaald 38 scherven waarvan een 
deel tot de Verhaeghe groep A behoort en 1 wandscherf voorzien is van radstempelversiering. 
3 wanden en 1 rand zijn in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (fig. 261). Enkele scherven 
zijn Romeins of vroegmiddeleeuws: 1 bodem met standvoet, 1 rand met vingertopindrukken 
en 6 wanden in Romeins handgemaakt aardewerk, en 4 wanden in handgevormde waar 
gemagerd met rode chamottekorrels. Dit geheel brengt de datering voor deze fase in de volle 
middeleeuwen (De Groote 2008: 139, 311-333). De laatste fase die met enige zekerheid aan 

Figuur 258: Terreinopname vanuit de zuidwestelijke hoek van zone N, met zicht op gracht N0003/N0182/N0233
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Figuur 259: Coupe C op gracht  N0003/N0182/N0233

Figuur 260: Doorsnede D op gracht N0003/N0182/N0233
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de volle middeleeuwen kan toegeschreven worden bevindt zich eerder centraal in het spoor 
en bestaat uit de lagen C/10 en D/6, 7, 13, 14. Het betreft een brede komvormige uitgraving 
die de eventueel vroegmiddeleeuwse fasen oversnijdt. De onderste pakketten (C/10 en D/7, 
13) zijn donkergrijs van kleur, de bovenste lagen (D/6, 14) lichtgrijs. De vondsten afkomstig uit 
deze lagen zijn hoofdzakelijk grijze scherven afkomstig van kogelpotten: 5 randen, waaronder 
1 manchetrand, 1 bodem en 36 wanden. Ook de Rijnlandse roodbeschilderde waar is opnieuw 
aanwezig: 1 rand en 5 wandscherven (fig. 261). In witbakkend Maaslands aardewerk werd 1 
wand gerecupereerd en in oxiderend gebakken en gedraaide waar werden 3 wanden gevonden. 
Daarnaast bevatten deze lagen nog een deel residueel materiaal: 9 wanden in handgevormde 
waar met rode chamotte verschraling, 9 wanden in Eifelwaar en 2 wandjes van mortaria. De 
datering van deze fase moet in de 12de-vroege 13de eeuw gesitueerd worden (De Groote 2008: 
204-205, 301, 311-325, 337-346).

Deze gebogen gracht is waarschijnlijk de afbakening van het meer noordelijk gelegen woonerf. 
Aangezien verder naar het zuiden niet werd opgegraven is het natuurlijk niet onmogelijk dat 
daar ook volmiddeleeuwse bewoning aanwezig was, en dat de gracht daarmee in verband stond. 
De buiging van het spoor echter spreekt toch in het voordeel van het opgegraven noordelijk erf. 
Alle fases, behalve de laatste (N0006) kennen een intentioneel einde in het noordoostelijk deel 
van het spoor. Vermoedelijk bevond zich hier de toegang tot het erf.

Gracht N0222/N0246 en greppel N0561/N0562/N0611
Een tweede volmiddeleeuws spoor op zone N bevindt zich in de zuidoostelijke hoek van het 
terrein (fig. 257 & 262). Deze gracht (N0222/N0246) is vrij slecht bewaard door de vele recente 
verstoringen in deze zone. Het spoor heeft een ONO-WZW oriëntatie en werd gesneden door de 
dempingspakketten van gracht N0003/N0006/N0233. Wat natuurlijk niet uitsluit dat het spoor 
zelf een of meerdere fases van N0003/N0006/N0233 oversneed. Vanaf dit snijpunt werd het spoor 
14,5m in oostelijke richting gevolgd. Hier stopt het, om na een onderbreking van 1,8m terug aan 
te vangen. Daarna kon de gracht nog slechts 1,6m gevolgd worden waarna het spoor verdwenen 
was. Aangezien de gracht vrij ondiep bewaard was, 0,12 à 0,16m (6,32m TAW) in het westelijk 
fragment en 0,06m (6,53m TAW) in het oostelijk deel, kan niet met zekerheid gesteld worden of 
de vermelde onderbreking intentioneel was, en dus een doorgang aangeeft, of niet. De gracht 
zelf heeft een gemiddelde breedte van 0,5m, een komvormig profiel en een heterogene bruine 
vulling (fig. 263). Gezien de oriëntatie van dit spoor is het mogelijk dat de meer noordwestelijke 
gelegen en haaks lopende sporen N0561, N0562 en N0611, die wellicht fragmenten van één 
spoor zijn, bij deze gracht horen en zo samen een rechthoekig grachtensysteem vormen (fig. 262). 
Deze greppelfragmenten overspannen samen een afstand van 27,4m en hebben een NNW-ZZO 
oriëntatie. Het spoor is vooral in het noorden zeer smal en ondiep bewaard: een breedte van 
maximaal 0,21m en een diepte van enkele centimeters onder het archeologisch niveau (6,34m 
TAW). De zuidelijke fragmenten zijn iets beter bewaard. Ze hebben een breedte gaande van 0,16 
tot 0,40m en dieptes schommelend tussen 0,04 en 0,10m onder het archeologisch vlak (6,24m 
TAW in het noorden, 6,07m TAW in het zuiden) (fig. 264). Het profiel en de vulling van deze 
greppelfragmenten is sterk gelijkend op die van spoor N0222/N0246.
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Figuur 261: Een aantal 
aardewerkscherven uit de 

volmiddeleeuwse fasen van 
gracht N0003/N0182/N0233 
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Enkel spoor N0222/N0246 leverde vondsten op. Het betreft 1 wand in Rijnlands roodbeschilderd 
aardewerk, 1 rand- en 11 wanden in handgevormde grijze waar met zandverschraling, 2 wandjes 
in handgevormd aardewerk verschraald met rode chamotte, een ring- en een staafvormig metalen 
object, en 6 dakpanfragmenten. Het spoor kan op die manier in de middeleeuwen gesitueerd 
worden, met een voorkeur voor de volle middeleeuwen (De Groote 2008: 102, 311-325).
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N

Figuur 262: Uitsnede van 
het grondplan met in rood 
mogelijk grachtensysteem 
N0222/N0246-N0561-
N0562-N0611 aangegeven

Figuur 263: Gracht N0222/N0246 in profiel Figuur 264: Doorsnede op grachtfragment N0611
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De functie van dit eventuele grachtensysteem is niet geheel duidelijk. Wellicht kan het gezien 
worden als een vorm van ruimtelijke indeling. Misschien moet deze fase van volmiddeleeuwse 
omgrachting eerder in verband gebracht worden met de twee noordelijke hoofdgebouwen (16 
en 17) die op zone N werden aangetroffen (zie infra). De oriëntatie van dit grachtensysteem 
sluit in elk geval beter aan bij deze gebouwen dan de richting van gracht N0003/N0006/N0233, 
die dan weer meer in lijn ligt met de twee meer zuidoostelijk gelegen, en iets later te dateren, 
hoofdgebouwen (18 en 19). Het is moeilijk een dergelijke hypothese in overeenstemming te 
brengen met een eventuele vroegmiddeleeuwse oorsprong van brede gracht N0003/N0006/
N0233. De voorkeur helt met deze gegevens over naar een eerste grachtensysteem gevormd 
door grachten N0222/N0246 en N0561/N0562/N0611, samengaand met hoofdgebouwen 16 
en 17, gevolgd door een verschuiving in oriëntatie bij de nieuwe hoofdgebouwen 18 en 19 
met een nieuwe omgrachting bestaande uit spoor N0003/N0006/N0233. Misschien moet zelfs 
hoofdgebouw 15 op zone M en E, op basis van zijn oriëntatie, in de eerste fase gezien worden.

12.3. De hoofdgebouwen
Gebouw 15
Een eerste hoofdgebouw werd herkend op de plannen van de opgravingscampagne uit 1971, 
in het noorden van vlak E (fig. 265). Dit gebouw bevond zich in de opgravingsvlakken 244-247, 
250-253, 257-260 en 263-266. Vijf paalsporen (M0303, M0311, M0314, M0338 en M0469) van 
deze structuur werden bij het huidig onderzoek gedeeltelijk aangesneden, tegen de zuidrand 
van het noordelijk deel van vlak M (fig. 267-269). Het gebouw is een min of meer rechthoekige 
tweeschepige constructie bestaande uit vijf traveeën. Elke lange wand en de centrale rij 
nokstaanders tellen zes paalsporen. De lange wanden van het gebouw lijken licht gebogen te 
zijn. De structuur is O-W georiënteerd en meet 18,5 bij 8,0 tot 8,8m (fig. 266). De paalsporen 
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Figuur 265: Uitsnede van het grondplan met aanduiding van alle volmiddeleeuwse gebouwen
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zelf zijn eerder vierkant tot rond van vorm, ongeveer even groot en meten gemiddeld 1,2 op 
1,1m. De dieptes van de sporen schommelen tussen 0,34 en 1,00m (fig. 267-269). Hierbij moet 
opgemerkt worden de paalsporen van de zuidelijke wand allemaal dieper dan 0,72m zijn, en dat 
de meest ondiepe sporen zich situeren in de noordoostelijke en noordwestelijke hoek van het 
gebouw. De middelste travee is iets breder, dit zou erop kunnen wijzen dat de toegang tot het 
gebouw zich centraal op de lange zijde van de structuur bevond.

Aangezien het grondplan uit 1971 enkel meldt dat het om middeleeuwse sporen gaat, kan 
voorlopig enkel een beroep gedaan worden op de scherven die bij de huidige campagne 
uit enkele van de sporen van dit gebouw gehaald werden. In alle vijf de paalsporen werd 
hoofdzakelijk verspit Romeins aardewerk gevonden, wat niet verwonderlijk is gezien de grote 
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Figuur 266: Plattegrond en coupes op gebouw 15 (schaal 1/200)

Figuur 267: Paalspoor M0303 in doorsnede Figuur 268: Paalspoor M0311 in coupe
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densiteit aan Romeinse sporen in deze zone. In spoor M0314 werden 2 handgemaakte wandjes 
met rode chamotteverschraling aangetroffen en een plat langwerpig metalen object. Spoor 
M0303 leverde ook nog 4 wandscherven in Rijnlands roodbeschilderde waar en een aantal grijs 
gebakken scherven op die een variant zijn op de zogenaamde Verhaeghe groep A (handgevormd 
(import)aardewerk met donkere kern) (De Groote 2008: 311-333). Deze kleine hoeveelheid 
aardewerk dateert het gebouw in de volle middeleeuwen. Een meer precieze datering is echter 
niet mogelijk op basis van dit ensemble.

De hoofdgebouwen die in deze periode gesitueerd worden zijn meestal drieschepig van opbouw, 
bestaande uit palenkoppels op de lange wanden, waardoor een ruime middenbeuk ontstaat 
(zie infra). Volmiddeleeuwse gebouwen zoals dit exemplaar uit zone E zijn in de streek niet 
zo goed gekend. Twee voorbeelden echter werden in de regio aangetroffen. Eén te Evergem 
– Molenhoek en één op Flanders Expo. Beide gebouwen zijn gelijkaardig in opbouw aan het 
tweeschepig gebouw te Destelbergen. Bij de vondsten uit de structuur te Evergem valt ook het 
gezamelijk voorkomen van roodbeschilderde waar en de Verhaeghe A groep op. Dit gebouw werd 
in de 10de-12de eeuw gesitueerd (Schynkel & Urmel 2008: 48-49). Het volmiddeleeuws gebouw 
te Flanders Expo leverde eveneens aardewerk van de Verhaeghe A groep op, maar ook een 
handgemaakte wandscherf met rode chamotte verschraling. Dit gebouw werd in de late 9de-11de 
eeuw gedateerd (Hoorne et al. 2008: 33-37). Het lijkt erop dat deze tweeschepige gebouwen 
een ander gebouwtype zijn dan de goed gedocumenteerde drieschepige volmiddeleeuwse 
woonstalhuizen. Of er een chronologisch verschil is tussen beide types is tot op heden nog 
niet duidelijk. Een studie van het integraal vondstenensemble van dit gebouw kan misschien 
bijdrage tot een beter zicht hierop.

Gebouw 16
In zone N werden in totaal vier zekere gebouwplattegronden uit de volle middeleeuwen 
herkend (fig. 266 & 270). Het vermoedelijk oudste gebouw bevindt zich in de noordwestelijke 
regio van deze zone. De constructies is drieschepig met een breed middenschip (fig. 271 - 273). 
Net ten oosten van het gebouw bevindt zich een zone met postmiddeleeuwse funderingen 
die het vlak verstoren. De lange wanden worden gevormd door minstens zes palenkoppels 
(N0516-N0521, N0485-N0487, N0476-N0481, N0467-N0471, N0463-N0466, N0452-
N0453a, N0397/N0399-N0401, N0405-N0408, N0414/N0417-N0420, N0421/N0422-N0427, 
N0512-N0510 en N0528-N0531) die, op één koppel na, paarsgewijs door een kuil (N0486, 
N0478/N0480, N0468/N0470, N0464/N0465, N0453b, N0400/N0398, N0406, N0418, N0424, 
N0511 en N0613) met elkaar verbonden zijn (fig. 274 & 275). Deze kuilen oversnijden telkens 
de paalsporen, en zijn dus aangelegd nadat de palen opgetrokken waren. De paalsporen van 
deze structuur zijn allemaal min of meer rechthoekig en ongeveer even groot. Het kleinste 
paalspoor (N0463) meet 0,9 op 0,8m, het grootste (N0453) 1,3 op 1,2m. In doorsnede zijn 
deze sporen komvormig met een vlakke bodem, en hun vulling is zeer heterogeen en bestaat 
in essentie uit versmeten grond. In het noordoostelijk deel van het gebouw werden in drie 
van de binnenste paalsporen (N0466, N0471, en in mindere mate in N0481) pakketten 
feloranje verbrande leem met houtskoolbrokken en -spikkels gevonden. Wat de dieptes van de 
paalsporen betreft moet opgemerkt worden dat de sporen in de zuidoostelijke hoek van het 

Figuur 269: De doorsnede op paalspoor M0314 
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gebouw minder diep bewaard zijn. Waarschijnlijk heeft dit iets te maken met de helling van 
het terrein in relatie met de funderingsdiepte voor de palen. De paalsporen in het zuidoosten 
van het gebouw hebben een maximaal bewaarde diepte van 0,30m onder het archeologisch 
niveau (ca. 6,42m TAW). De andere sporen hebben dieptes van 0,50 à 0,60m ten opzichte van 
het archeologisch niveau van 6,30 tot 6,43m TAW. De verbindende kuilen hebben lengtes van 
1,6 tot 2,7m en breedtes van 0,52 tot 0,70m. De diepte van deze kuilen varieert sterk, namelijk 
van 0,07m in het zuidoosten van het gebouw tot 0,52m in het westelijk deel van de structuur. 
De vulling van de kuilen is sterk gelijkend op die van de paalsporen: bruin gevlekte versmeten 
grond. In profiel vertonen de kuilen het diepste punt meestal ter hoogte van de binnenste 
paal. Bij sommige van de kuilen is dit echter niet het geval, of is het onderscheid tussen de 
vulling van de kuil en de paalsporen moeilijk te maken. De functie van deze langgerekte kuilen 
is niet meteen duidelijk: misschien zijn dit de restanten van herstellingen aan het gebouw, 
waarbij extra palen werden toegevoegd, de bestaande door dichter opeen geplaatste palen 
werden vervangen, of liggers tussen de palen werden aangebracht, of zijn deze kuilen het 
resultaat van het uitgraven van de palen bij het ontmantelen van het gebouw? De structuur 
die gevormd wordt door deze sporen is een rechthoekig gebouw van minimum 14m bij 10,6m 
met een O-W oriëntatie. Het is mogelijk dat zich onder de verstoringen in het oosten nog één 
palenkoppel per wand bevond, en dat het gebouw dus langer was. De palen in de lange wand 
hebben een regelmatige tussenafstand van ca. 2,7m, enkel de meest westelijke palen liggen 
iets verderaf op 3,3m. De afstand tussen de palen van de koppels onderling schommelde 
wellicht rond 2,5m, waardoor de middenbeuk van het gebouw een breedte van ongeveer 5,5m 
moet gehad hebben. Op 3m ten oosten van het gebouw en in lijn met de centrale as ervan 
werd een paalspoor (N0620) aangetroffen dat mogelijk iets te maken heeft met deze structuur. 
Misschien diende dit spoor ook ter ondersteuning van de nok van het dak, dat misschien naar 
het oosten toe verder doorliep? Het had een diepte van 0,75m onder het niveau van 6,42m 
TAW, was komvormig met het diepste punt in het oosten en had een vulling die gelijkend was 
aan die van de paalsporen van het gebouw. In het vlak mat het 1,5 op 0,77m.
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Figuur 271: Overzichtfoto van gebouwen 16 en 17

Figuur 272: Plattegrond en doorsnedes van gebouw 16 (schaal 1/200)
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Figuur 273: Plattegrond en 
doorsnedes van gebouw 16 
(schaal 1/200)

Figuur 274: Lengtecoupe op gekoppelde paalsporen N0427-N0424-N0421
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De paalsporen van dit gebouw leverden een totaal van 97 aardewerkscherven op. De kuilen bevatten 
nog eens 71 scherven. Een deel hiervan is zeker verspit Romeins (terra sigillata, Pompejaans rood, 
Eifelwaar uit Mayen, kruikwaar) en vroegmiddeleeuws materiaal (handgemaakte scherven met 
rode chamotte verschraling, Karolingisch Noord-Frans importaardewerk). Het jongste aardewerk 
dateert het gebouw in de volle middeleeuwen (fig. 277): 11 reducerend gebakken gedraaide 
wanden met radstempelversiering, 1 randscherf met radstempels bovenop de lip (10de-11de eeuw), 
11 wandjes in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (vanaf de 10de eeuw), randen, wanden en 
bodemscherven van kogelpotten, een rand in handgevormde waar met schelpgruisverschraling 
(10de eeuw) en een rand van een zakvormige pot (vroege 10de eeuw). Behalve keramiek moeten 
ook nog enkele metaalvondsten vermeld worden. Spoor N0424 leverde een pijlpunt en een gespje 
op (fig. 276). Een datering voor dit gebouw moet in de 10de eeuw gesitueerd worden (De Groote 
2008: 139-141, 311-325, 333-337). Het gebouwtype zelf gaat hier goed mee samen. Dergelijke 
volmiddeleeuwse drieschepige hoeves werden in zandig Vlaanderen al regelmatig aangetroffen 
bij archeologisch onderzoek. Onder andere op verschillende sites te Evergem (De Logi & Schynkel 
2008: 21-46; De Logi et al. 2009: 144-150; Van de Vijver et al. 2009: 34-37), Nevele (De Logi & 
Van Cauwenbergh 2010: 53-57; Vanhee & Hoorne 2005: 180-181), en te Zele (Mortier et al. 
2003: 39-41). Bij de gekende voorbeelden zijn de verbindende kuilen tussen de paalsporen echter 
afwezig, maar zoals hierboven vermeld hoeft dit niet op een nieuw subtype te wijzen, het kan om 
een reparatie of het ontmantelen van het gebouw gaan.

Figuur 275: Lengtecoupe op gekoppelde paalsporen N0624-N0452-N0453

Figuur 276: Gesp en pijlpunt 
gevonden in een van de 

paalsporen van gebouw 16
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Figuur 277: Aardewerkvondsten afkomstig uit de paalsporen en kuilen van gebouw 16 (schaal 1/3)
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Figuur 278: Plattegrond en coupes op gebouw 17 (schaal 1/200)
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Gebouw 17
Voorgaand hoofdgebouw wordt oversneden door een 
jongere plattegrond van een volmiddeleeuwse hoeve 
(fig. 266, 270 & 271). Dit laatste gebouw bevindt zich 
dus op ongeveer dezelfde plaats als gebouw 16. Het 
betreft een drieschepige structuur, die in het oosten 
door recente fundering is verstoord, opgebouwd uit 
vier of vijf palenkoppels per zijde (N0615-N0522, 
N0483-N0234, N0473-N0474, N0459-N0461, N0442/
N0443-N0402, N0435-N0415/N0416, N0433-N0432 
en N0527-N0529) (fig. 278 & 279). Vanuit het westen 
geteld bevindt zich tussen het derde en vierde koppel 
aan elke kant één paalspoor (N0469 en N0437/
N0438) op de palenrij van het middenschip. In het 
westelijk uiteinde, tussen de recente verstoringen, 
werd op de zuidelijke wand één paalspoor (N0451) 
gevonden dat waarschijnlijk ook bij het gebouw 
hoort. Op de tegenoverliggende wand werden er 
geen gevonden, maar was de verstoring diepgaander 
van aard. De paalsporen die deel uitmaken van deze 
structuur zijn rechthoekig en allemaal ongeveer 
even groot. Het kleinste spoor (N0402) meet 0,72 
op 0,60m, het grootste (N0527) meet 1,09 bij 0,84m. 
In coupe hebben deze sporen een doorsnede die 
bestaat uit een vrij rechthoekige aanleg gevuld met 
beige versmeten moederbodem, met daarboven een 
donkergrijs tot donkerbruin komvormig pakket waar 
de funderingspaal stak (fig. 280). De diepte van de 
paalsporen varieert tussen 0,13m in het zuidoosten 
en 0,48m in het westelijk deel. Opvallend is dat de 
paalsporen in het zuidoostelijk deel van dit gebouw 
minder diep bewaard zijn dan de rest van de sporen, 
net zoals dat het geval was bij gebouw 16 (zie supra). Op 
de centrale as van het gebouw bevindt zich één spoor 
(N0472) dat mogelijk ook bij de constructie hoort, als 
een extra steunpaal al dan niet ter onderverdeling van 
de binnenruimte. Dit spoor meet 0,76 op 0,44m en 

was nog 0,45m diep bewaard. In profiel was het spoor komvormig, maar de vulling was wel 
gelijkaardig aan de paalsporen van het gebouw (fig. 281). De sporen die hier werden opgesomd 
vormen een drieschepig gebouw van ongeveer 16 op 7,8m met een ONO-WZW oriëntatie. 
Het middenschip moet ongeveer 5,3m breed geweest zijn. De meest westelijke travee is de 
langste en meet ongeveer 4m. De lengte van de andere traveeën bedraagt telkens ca. 3,4m, 
behalve tussen het derde koppel (geteld vanaf het westen) en het enkele paalspoor, daar meet 
de tussenafstand ongeveer 1,5m. De lange wanden van deze bijna rechthoekige constructie 
zijn heel licht gebogen. Dit type gebouw is in essentie hetzelfde als gebouw 16, en sluit dus ook 
goed aan bij de gekende voorbeelden uit Evergem, Zele en Nevele. 

Uit de vulling van de paalsporen van dit gebouw werden in totaal 57 aardewerkscherven 
gerecupereerd (fig. 282 & 283). Het gaat hoofdzakelijk om handgevormde wandscherven, maar 
ook enkele beter dateerbare stukken. Zo wijzen een rand van een kogelpot in handgevormd 
aardewerk, een aantal wanden in Rijnlandse roodbeschilderde waar, 1 rand en verschillende 
wandscherven met radstempelversiering, en een gegladde handgemaakte wand met kalk- of 
schelpgruisverschraling op een datering in de 10de eeuw, mogelijk nog eerste helft 11de eeuw 
(De Groote 2008: 139-141, 311-325, 333-337). Naast aardewerk werden uit deze sporen ook 
nog fragmenten dierlijk bot en drie gecorrodeerde metalen voorwerpen, waaronder mogelijk 
een kledingknopje, gehaald.
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Figuur 279: Plattegrond en doorsnedes van gebouw 17 
(schaal 1/200)
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Gebouw 18
Op ongeveer 2,5m ten zuidoosten van gebouw 16 werd opnieuw een configuratie van 
paalsporen aangesneden die deel uitmaakt van een volmiddeleeuws drieschepig gebouw 
(fig. 266 & 270). De aanwezigheid van bakstenen funderingen en beerputten van een 
postmiddeleeuws gebouw op deze plaats, bemoeilijkten het onderzoek enigszins. Toch 
konden tussen de verstoringen door vermoedelijk alle paalsporen van de volmiddeleeuwse 
plattegrond gevonden worden. Ook hier gaat het om een langgerekte structuur opgebouwd 
uit gebintekoppels (N0396-N0365, N0391-/, N0623-N0387, N0384-N0383, N0093-N0377, 
N0089-N0087, N0044/N0189-N0042, N0050-N0048, N0299-N0300, N0308-N0218, 
N0322-N0320, N0328-N0327) op de lange wanden (fig. 284 & 285). Op de noordwestelijke 
lange wand werd, geteld vanuit het westen, op de plaats van het verwachte tweede 
palenkoppel slechts het buitenste paalspoor (N0391) aangetroffen. Gezien de dieptes van 
de omliggende paalsporen, zou van het spoor toch nog iets bewaard moeten zijn. Aangezien 
het spoor niet gevonden werd, heeft er ofwel nooit een paal gestaan, of moet het een 
zeer ondiepe fundering gehad hebben. De paalsporen die de middenbeuk van het gebouw 
vormen zijn duidelijk groter in het vlak en dieper in doorsnede, wellicht droegen zij het 
meeste gewicht van de dakconstructie. De omvang van deze sporen in het vlak schommelt 
tussen 1 bij 0,8m (N0308) en 1,6 op 1,2m (N0365). Hun diepte ligt rond de 0,60m onder het 
archeologisch niveau (ca. 6,46m TAW). Enkel de sporen ter hoogte van het noordoostelijk 
uiteinde van het gebouw zijn minder diep gefundeerd, 0,30 tot 0,53m. De buitenste sporen 
van de palenkoppels zijn merkelijk kleiner, met als kleinste spoor N0048, 0,46 op 0,46m, 
en als grootste met 1,06 op 1,06m spoor N0093. De gemiddelde diepte van deze buitenste 
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Figuur 280: Doorsnede op paalspoor N0433 van gebouw 17 Figuur 281: Spoor N0472 dat misschien tot gebouw 17 behoort

Figuur 282: Enkele scherven uit sporen van gebouw 17 (schaal 1/3)

Figuur 283: Volmiddeleeuws materiaal gevonden in paalspoor N0472
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Figuur 284 & 285: Plattegrond en de coupes op 
verschillende assen van gebouw 18 (schaal 1/200)
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paalsporen bedraagt 0,38m onder het niveau van 6,46m TAW, behalve in de oostelijke hoek, 
waar de sporen slechts 0,05 tot 0,26m diep zijn. In doorsnede zijn de paalsporen van dit 
gebouw komvormig en is bij de meeste sporen centraal nog een donkergrijze verkleuring van 
de houten paal zichtbaar, de vulling van de kuil bestaat uit lichtgrijze versmeten moederbodem 
met lichtbruine vlekjes (fig. 286 & 287). Het zo gevormde gebouw is NO-ZW georiënteerd, 
min of meer rechthoekig met een licht gebogen noordelijke lange wand, en meet 16,5 bij 8,7 
tot 9,3m. De middenbeuk moet ongeveer 5,4m breed geweest zijn, de zijbeuken ca. 1,6m. De 
traveeën zelf waren ongeveer 3,3m lang. Het gebouw lijkt in alle opzichten zeer sterk op één 
van de volmiddeleeuwse gebouwen aangetroffen bij onderzoek te Evergem – Koolstraat, dat 
van de tweede helft van de 11de tot het midden van de 12de eeuw werd gedateerd (De Logi et 
al. 2009: 145-147).

De vulling van de paalsporen van gebouw 18 leverden een totaal van 96 fragmenten 
aardewerk op (fig. 288). Het merendeel van dit materiaal bestaat uit grijze handgemaakte 
scherven van onder andere kogelpotten, waaronder ook 1 rand en 4 wandscherven uit de 
Verhaeghe groep A (handgevormd (import)aardewerk met donkere kern), en 3 randscherven 
met radstempelversiering bovenop de lip. Daarnaast werden 12 wanden van Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk, 1 wandscherf in een lokale imitatie op roodbeschilderde waar 
en 3 wanden verschraald met schelpengruis aangetroffen in deze sporen. De datering neigt 
op die manier naar de 10de tot vroege 11de eeuw (De Groote 2008: 139-141, 299-300, 311-
337). Andere vondstcategorieën afkomstig uit de sporen van gebouw 18 zijn: bouwmateriaal 
(dakpanfragmenten en 3 stukken Doornikse kalksteen), stukken dierlijk botmateriaal, 1 
onbepaalbaar stuk metaal, 1 metaalslak en 1 fragmentje silex.
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Figuur 286: Doorsnede op paalspoor N0365 van gebouw 18 Figuur 287: Coupe op paalspoor N0396 van gebouw 18

Figuur 288: Selectie uit de vondsten gedaan in de paalsporen van gebouw 18 (schaal 1/3)
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Gebouw 19
De noordoostelijke helft van gebouw 18 wordt oversneden door een laatste volmiddeleeuws 
hoofdgebouw (fig. 266 & 270). Van deze structuur is vooral de zuidwestelijke helft herkenbaar, 
wegens de diepgaande verstoringen in de noordoostelijke helft. Het moet om een gelijkaardig 
gebouw gaan als hierboven, wellicht opgebouwd uit zes palenkoppels (N0386-N0371/
N0372, N0376-N0056, N0086-N0083, /-/, /-/, N0100-N0184, N0037-/, N0175-/, /-/, N0046-/, 
N0052-N0051 en N0301-N0216) op elke lange wand (fig. 289 & 290). Deze sporen zijn afgerond 
rechthoekig van vorm en meten ongeveer 0,85 bij 0,64m in het vlak en zijn nog gemiddeld 
0,22m diep bewaard onder het archeologisch niveau. De paalsporen hebben een komvormig 
profiel met een grijze vulling waarin vaak nog de donkergrijze verkleuring van de paal waar te 
nemen is (fig. 291 & 292). Het gebouw telt vermoedelijk vijf traveeën van ca. 1,8m breed en 
3,2m lang. Het middenschip is ongeveer 4,8m breed. De gehele structuur is rechthoekig, NO-
ZW gericht, meet 16,4 bij 8,5m, en is op die manier zeer gelijkend op het vorige gebouw.

Er werden slechts 28 scherven gevonden in de paalsporen van dit gebouw. Het grootste deel 
zijn grijze wandscherven van kogelpotten. Daarnaast werden nog 2 randen en een bodem van 
een kogelpot die gedraaid of bijgedraaid is (fig. 293), en 1 wandscherf in roodbeschilderde 
waar gevonden. Dit dateert het gebouw in de 10de tot 11de eeuw (De Groote 2008: 311-
325). Ook uit deze sporen kwamen dakpanfragmenten, 3 spijkers, 1 gebogen plat metalen 
voorwerp en 3 metaalslakken.
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Figuur 289: Plattegrond en 
doorsnedes op de sporen van 

gebouw 19 (schaal 1/200)
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Figuur 290: Plattegrond en doorsnedes op de sporen van gebouw 19 (schaal 1/200)

Figuur 291: Doorsnede op paalspoor N0052 van gebouw 19 Figuur 292: Doorsnede op spoor N0216 van gebouw 19

Figuur 293: Enkele 
kogelpotscherven gevonden 
in de sporen van gebouw 19 
(schaal 1/3)
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Resten van een gebouw ten noorden van vlak N?
In de noordoostelijke hoek van vlak N werden net ten westen van waterput N0063 (zie infra) 
enkele diepe grote paalsporen (N0064/N0138, N0068, N0136, N0147, N0148, N0150 en 
N0158) aangesneden die in de volle middeleeuwen kunnen gesitueerd worden. Deze sporen 
bevinden zich op een min of meer O-W gerichte lijn, en snijden elkaar (fig. 270 & 294). 
Gezien hun diepte gaat het mogelijk om paalsporen van één of meerdere hoofdgebouwen, 
die zich verder naar het noorden, onder de daargelegen laatmiddeleeuwse gracht (N0067) 
en eventueel de Dendermondsesteenweg, ophouden. De sporen worden zelf oversneden 
door laatmiddeleeuwse gracht N0066. Het zijn stuk voor stuk langwerpige sporen met 
afmetingen gaande van 1,1 bij 0,4m (N0148) tot 1,6 op 1,1m (N0147). In doorsnede zijn de 
paalsporen komvormig, bestaande uit een lichtgrijze tot beige gevlekte vulling met centraal 
een donkergrijze verkleuring van de paal. De sporen zijn nog 0,4 (N0148) tot 0,9m (N0147) 
diep bewaard onder het archeologisch vlak (ca. 6,15m TAW) (fig. 295 & 296).

Uit deze sporen werden in totaal 31 scherven keramiek gehaald. Het gaat in hoofdzaak om 
handgemaakte en mogelijk gedraaide grijze wandscherven uit de volle middeleeuwen. In 
Rijnlandse roodbeschilderde waar werden 4 wanden gevonden, in Maaslands aardewerk 1 
wandscherf en 5 wanden zijn oxiderend gebakken en voorzien van spatten loodglazuur. Dit 
alles doet een datering vermoeden vanaf het midden van de 12de tot de 13de eeuw (De Groote 
2008: 311-325, 337-346). Daarmee lijken deze sporen net iets jonger dan nabijgelegen 
waterput N0063 die van de 11de tot midden 12de eeuw dateert (zie infra), hoewel een, zij het 
misschien korte, gelijktijdigheid van deze structuren toch niet kan uitgesloten worden.

Figuur 294: Zicht op de noordoostelijke hoek van zone N
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Interpretatie
Het is duidelijk op te maken uit de oversnijdingen van de paalsporen van de volmiddeleeuwse 
hoofdgebouwen op zone N dat gebouw 16 voorafgaat aan gebouw 17 en structuur 18 de voorloper 
is van gebouw 19. Het is onmogelijk met zekerheid uit te maken of twee van deze gebouwen op een 
bepaald moment gelijktijdig bestaan hebben, of gebouw 17 werd opgevolgd door 18 en tenslotte 
gebouw 19. In het laatste geval kan er gesproken worden van een verschuiving in oriëntatie van 
min of meer O-W gericht naar NO-ZW, en een verschuiving van locatie in zuidoostelijke richting. 
Deze hypothese is op basis van de dateerbare vondsten mogelijk. De oriëntatie van gebouwen 18 
en 19 lijkt in elk geval geschoeid op het traject van gracht N0003/N0006/N0233. De richting van 
structuren 16 en 17 moet dan misschien eerder in verband gebracht worden met de oriëntatie 
van grachten N0246/ N0222 en N0561/N0562/N0611.

12.4. De bijgebouwen
Zowel op zone N als in de plannen van de vroegere opgravingscampagnes kunnen bijgebouwtjes 
herkend worden (fig. 266 & 270). De hoge densiteit aan sporen op zones E en G maakt een 
grote hoeveelheid dergelijke structuren mogelijk. Zonder de vulling en diepte van de sporen 
te vergelijken zijn de meeste van deze hypothetische structuren niet dwingend. Daarom werd 
besloten op deze zones enkel gebouw 20 te behouden, omdat deze structuur zeer duidelijk 
en regelmatig overkomt. Toch mag het duidelijk zijn dat op zones E en G meer bijgebouwen, 
en mogelijk zelfs hoofdgebouwen, hebben gestaan. De veelheid aan paalsporen wijst hierop, 
alsook het groot aantal waterputten. Zoals al eerder vermeld is het onmogelijk in dit kader 
al de vondsten uit de vorige campagnes te bestuderen. Dit verhindert uit te maken of het 
herkende bijgebouw vroeg-, vol- of laatmiddeleeuws van datering is. Vermoedelijk gaat het niet 
om een laatmiddeleeuwse constructie, simpelweg omdat de hier herkende woonstructuren uit 
deze periode een andere opbouw – met standgreppels – en oriëntatie hebben, en zich eerder 
geclusterd in zone A en L bevinden (zie infra).

Figuur 295: Een van de coupes op spoor N0068 Figuur 296: Een van de coupes op volmiddeleeuws spoor N0158
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en coupes op gebouw 20 
(schaal 1/100)
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Gebouw 20
In de zuidoostelijke hoek van zone E werd een vierkante configuratie van paalsporen (76/352-a1-
a2-g-h en 76/353-b1-b2-f1-f2) opgemerkt (fig. 266). Het betreft acht sporen die een vierpalige 
constructie vormen die waarschijnlijk eens op dezelfde plaats werd herbouwd (fig. 297). De 
oudste sporen (76/352-a2-h en 76/353-b2-f2) maken een spieker met zijden van 2,5 op 2,5m. 
Ongeveer op dezelfde plaats werd nadien een iets ruimer exemplaar gebouwd met zijden van 
2,8 op 2,9m. De oriëntatie van beide gebouwen is hetzelfde en is ongeveer O-W gericht.

Gebouw 21
Centraal in het zuiden van zone N werden vijf paalsporen (N0271, N0272, N0273, N0274 en 
N0284) in rechthoekig verband opgemerkt (fig. 266 & 270). Deze vormen samen waarschijnlijk 
een zespalige spieker, waarvan de laatste paal niet goed bewaard was of tijdens het veldwerk 
niet werd opgemerkt (fig. 298). De vermoede constructie bevindt zich tegen de noordzijde 
van gracht N0003/N0006/N0233, en wordt door diens jongste vullingspakketten oversneden. 
De aldus verkregen spieker heeft een lengte van 3,1 op een breedte van 1,5m en is NO-ZW 
georiënteerd. De paalsporen die tot dit gebouwtje behoren hebben allen een zeer gelijkaardig 
uitzicht. Ze zijn, op spoor N0272 na, vrij ondiep, en hebben een lichtbruingrijze vulling. Op 
basis van deze kenmerken worden ze, bij gebrek aan vondstmateriaal in hun vulling, in de 
volmiddeleeuwse periode gedateerd. De diepte van spoor N0272 wijst nog een andere 
mogelijkheid aan: het kan ook een grotere NW-ZO gerichte constructie zijn, die door gracht 
N0003/N0006/N0233 werd oversneden – of toch zeker door diens dempingspakketten.

Gebouw 22
Een tweede mogelijk bijgebouw op zone N bevindt zich net ten oosten van gebouwen 16 en 17 
(fig. 266 & 270). In deze zone werden onder en tussen de verstoringen van een postmiddeleeuws 
bakstenen gebouw vier zware paalsporen (N0447, N0500, N0620 en N0648) aangesneden die 
samen een rechthoek van 4 bij 3,4m vormen (fig. 299). Het gebouw is NO-ZW gericht, en lijkt 
op die manier aan te sluiten bij de oriëntatie van hoofdgebouwen 18 en 19. De paalsporen zijn 
vrij gelijkaardig van vorm en profiel. De sporen zijn rechthoekig en meten in het vlak zo’n 1,5 op 
0,8m. Enkel spoor N0500 is min of meer sleutelgatvormig en is groter met afmetingen van 2,26 
bij 1,36m. In profiel hebben de sporen een revolvertasvorm gevuld met grijs zand vermengd 
met versmeten moederbodem. Onder het archeologisch niveau van 6,38m TAW bereiken deze 
paalsporen een diepte gaande van 0,66 tot 0,80m (fig. 300 & 301). Voor een bijgebouw zijn dit 
zware funderingen met een profiel dat doorgaans aan dakdragende palen wordt toegeschreven 
(De Clercq 2009: 323). Het is dus niet uit te sluiten dat deze sporen aan een hoofdgebouw 
toebehoren. Anderzijds werden al zeer gelijkaardig bijgebouwen opgegraven te Flanders Expo 
die gedateerd werden in de late 9de tot de 10de eeuw (Hoorne et al. 2008: 37-39).

De vondsten uit de paalsporen van deze hypothetische constructie zijn beperkt in aantal: een 
totaal van 11 aardewerkscherven, 1 spijker, 4 metaalslakken, 8 dakpanfragmenten en dierlijk 
botmateriaal. Het aardewerk omvat 1 rand van een Romeinse amfoor, 8 wandscherven en 2 
randen in grijs handgevormd aardewerk, waaronder 1 rand met schelpgruisverschraling. Deze 
laatste dateert de structuur in de 10de tot de eerste helft van de 11de eeuw (De Groote 2008: 
337). Een datering in de volle middeleeuwen stemt wel overeen met de kenmerken van de 
vulling van deze paalsporen.
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coupes op bijgebouw 21 

(schaal 1/100)
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Gebouw 23
Op ongeveer 6,4m ten noordwesten van gebouw 22 werd een tweede mogelijke vierpalige 
constructie aangesneden (fig. 266 & 270). De paalsporen (N0650, N0652, N0654 en N0661) van 
dit mogelijk bijgebouw oversnijden de karrensporen van het Romeins en vroegmiddeleeuws 
wegtracé. Sporen N0652 en N0661 werden door het volmiddeleeuws opvullingspakket van 
het wegtracé (zie infra) bedekt. Met uitzondering van spoor N0654, dat eerder rond is, zijn 
het allemaal langwerpige sporen met afmetingen van ca. 1,6 op 0,76m. In coupe zijn het 
komvormige sporen met een grijze vulling met hier en daar enkele brokken verbrande leem. De 
diepte van deze sporen schommelt tussen 0,52 en 0,76m onder het opgravingsvlak (6,26m TAW). 
Zo ontstaat een rechthoekig bijgebouw van 5,2 bij 3,3m dat NW-ZO georiënteerd is (fig. 302).

Uit de vulling van de paalsporen van deze mogelijke structuur werden 1 stuk maalsteen in 
tefriet, 1 brok Doornikse kalksteen, 10 dakpanfragmenten, verschillende stukken dierlijk bot 
(waaronder ook rundertanden), 2 metaalslakken en 13 keramiekscherven gerecupereerd. 2 
fragmenten terra sigillata zijn residueel en mogelijk afkomstig uit de gesneden karrensporen. 
De hoofdmoot van het materiaal is duidelijk middeleeuws: 8 wanden en 2 bodemscherven 
in handgevormd aardewerk met zandverschraling, 1 randscherf in handgemaakte waar met 
schelpgruisverschraling en 1 wand in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. Dit brengt de 
datering van deze vermoede constructie in de volle middeleeuwen, mogelijk 10de tot eerste 
helft 11de eeuw (De Groote 2008: 101-103, 311-325, 333-337).
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Figuur 299: Plattegrond en coupes op bijgebouw 22 (schaal 1/100)

Figuur 300: Lengtecoupe op spoor N0500 Figuur 301: Doorsnede op spoor N0648
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Cluster paalsporen in zuidoosten van N
In de zuidoostelijk hoek van zone N werd een kleine cluster van vol- tot laatmiddeleeuwse 
sporen (N0223, N0243, N0244, N0247, N0674, N0675, N0676/N0677) aangesneden (fig. 266 & 
270). Deze bevindt zich, waarschijnlijk niet geheel toevallig, in de nabijheid van de onderbreking 
van volmiddeleeuwse gracht N0222/N0246 (zie supra). De inplanting van deze sporen ten 
opzichte van die onderbreking en ten opzichte van elkaar laat niet toe hierin enige structuur te 
ontwaren. De locatie van spoor N0243 precies op de centrale as van de opening in de gracht, 
duidt misschien op de aanwezigheid van een of andere ingangsconstructie, maar kan ook toeval 
zijn. De vondsten uit deze sporen wijzen in de richting van de volle en late middeleeuwen, 
vanaf de tweede helft van de 12de eeuw: 1 handgevormde wand met zandverschraling, 2 
reducerend gebakken gedraaide wanden en 2 oxiderend gebakken gedraaide wanden met 
spatten loodglazuur (De Groote 2008: 101-103, 107). De andere vondstcategorieën bevatten 1 
spijker, 1 koperen knoop en een stukje lichtgroen glas.

12.5. Waterput N0063
Er werd bij het recent onderzoek te Destelbergen slechts één waterput uit de volle middeleeuwen 
aangetroffen. Deze waterput bevindt zich in de noordoostelijke hoek van zone N en manifesteerde 
zich als een afgerond rechthoekig spoor met een grijsbruine vulling en een diameter van 3,3 
tot 4,3m (fig. 270, 303 & 304). Het spoor werd oversneden door een laatmiddeleeuwse gracht 
(N0066/N0126, zie infra), die op dit punt een hoek van ongeveer 90° maakt. De structuur had 
een totale diepte van 1,75m onder het opgravingsniveau (6,16m TAW) (fig. 306 & 307). 0,5m 
onder het vlak werd een aftekening van een vergane houten bekisting zichtbaar, intact bewaard 
hout werd geraakt vanaf een diepte van 0,88m. Op dit laatste niveau werd een tweede grondvlak 
aangelegd (fig. 305). Hierin was een trapeziumvormige bekisting zichtbaar. Na verder verdiepen 
leek het eerder om een oorspronkelijk vierkante bekisting, met zijden van ca. 80cm, te gaan die 
op een bepaald moment scheef gedrukt was. Deze was met de hoeken naar de windstreken 
georiënteerd. In de hoogte was nog 0,75m van de beschoeiing in opstand. Deze was opgebouwd 
uit vier verticaal in de grond geheide hoekbalken waartegen aan de buitenzijde horizontaal planken 
bevestigd waren (fig. 307-309). Noch op de planken noch op de hoekbalken waren gaatjes van 
spijkers of restanten van andere bevestigingswijzen zichtbaar. De planken werden wellicht door 
de omliggende grond tegen de hoekbalken gedrukt. Van dwarsstijlen tussen de hoekbalken waren 
geen aanwijzingen. Dit kan verklaren waarom de constructie scheefzakte. In doorsnede heeft de 
waterput een trechtervormige aanleg. De lagen die tot de insteek behoren zijn donkergrijs tot 
donker bruingrijs van kleur (6-7, 10-21 en 26-39). Binnen de bekisting werden twee donkergrijze 
humeuze pakketten bestaande uit vele fijne sliblaagjes opgetekend (40 en 41) (fig. 308). De inzak 
van het spoor is eerder bruin tot lichtbruingrijs van kleur (1-5, 8, 9 en 22-25).
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Figuur 302: Plattegrond en doorsnedes op de paalsporen van structuur 23 (schaal 1/100)
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Figuur 303: Grondplannen en doorsnedes van waterput N0063 (schaal 1/50)
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Figuur 304: Waterput N0063 in het vlak

Figuur 305: Na ongeveer 90cm verdiepen wordt een aftekening van de beschoeiing van waterput N0063 zichtbaar
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Figuur 306: Het bovenste deel van een van de coupe-assen op waterput N0063

Figuur 307: De houten bekisting van waterput N0063
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Figuur 308: Coupe op de inhoud van de beschoeiing

Figuur 309: De houten bekisting van waterput N0063 van binnenuit gezien
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Deze context bevatte een totaal van 169 stukken keramiek (fig. 310). De insteek van de structuur 
leverde 61 scherven en wat dierlijk bot op. Onder het schervenmateriaal bevinden zich 
Romeinse (terra sigillata, Eifelwaar, kruikwaar, dolium en mortarium) en vroegmiddeleeuwse 
vondsten (handgevormde waar met chamotteverschraling) die wellicht residueel zijn. Het 
jongste aardewerk bestaat uit grijs gebakken gedraaide wanden en randen van kogelpotten (fig. 
311), verschillende scherven in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (fig. 312), alsook enkele 
scherven van een lokale imitatie daarvan. De datering van de aanleg van deze waterput moet 
op die manier in de volle middeleeuwen gesitueerd worden, meer bepaald tweede helft 11de tot 
midden 12de eeuw (De Groote 2008: 299-300, 311-325).
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Figuur 310: Aardewerk afkomstig uit de pakketten van waterput N0063 (schaal 1/3)
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De twee pakketten binnen de bekisting bevatten slechts 10 scherven, waaronder 1 verspitte 
terra sigillatawand. Het merendeel ervan is roodbeschilderde waar en dateert in de volle 
middeleeuwen (fig. 312) (De Groote 2008: 311-325). Uit de inzak werden 98 scherven 
aardewerk, rundertanden en 4 metaalslakken verzameld. Het aardewerk bevat een kleine 
hoeveelheid verspit Romeins (terra sigillata, Eifel- en kruikwaar) en vroegmiddeleeuws 
(handgemaakt aardewerk met rode chamotte verschraling) materiaal. Het gros is echter 
reducerend gebakken gedraaide scherven afkomstig van onder meer kogelpotten, Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk en enkele regionale imitaties van roodbeschilderde waar. 
Opnieuw is een datering in de volle middeleeuwen correct, en gaat de voorkeur uit naar 
tweede helft 11de tot midden 12de eeuw. Dit wordt bevestigd door de afwezigheid van 
radstempelversieringen (die vroeger voorkomen) en roodgebakken aardewerk en kannen 
(die vanaf de tweede helft van de 12de eeuw verschijnen) (De Groote 2008: 139-141, 170-
180, 299-300, 311-325).

Zeven houten bouwelementen van de bekisting werden bemonsterd voor houtdeterminatie 
en dendrochronologische datering. Met uitzondering van één plank in essenhout, zijn ze allen 
uit inlandse eik vervaardigd. Op basis van de stalen kon een groeicurve worden opgesteld met 
een lengte van 139 jaar die resulteert in een vermoedelijke veldatum tussen 1016 en 1030 
n.Chr. (Haneca 2012: 3-7), wat waarschijnlijk wijst op een aanleg van de waterput in de loop 
van de 11de eeuw n.Chr.

12.6. Depressies met nederzettingsafval
Ten noorden van de volmiddeleeuwse gebouwen op zone N bevond zich een Romeins en 
vroegmiddeleeuws wegtracé bestaande uit karrensporen. Het gebruik van deze zandweg moet 
de bodem lokaal uitgesleten hebben. De karrensporen zelf waren opgevuld met een grijs en een 
wit homogeen pakket dat respectievelijk materiaal uit de Romeinse en de vroegmiddeleeuwse 
periode bevatte. Voornamelijk langs de noordelijke zijde van het wegtracé werd deze lokaal 
afgedekt door een donkergrijs ondiep pakket (N0659 en N0075) (fig. 257, 270 & 313). Op de 
doorsnedes bleek dit pakket slechts 0,06 tot 0,10m onder het opgravingsvlak te gaan (ca. 6,20m 
TAW). Dergelijke pakketten kunnen verklaard worden als zones waar het nederzettingsafval van 
nabijgelegen bewoning werd gedumpt of lokale depressies waar het afval zich in verzamelde. 
Dit fenomeen werd al eens vastgesteld bij onderzoek te Merendree in 2010 (De Logi & Van 
Cauwenbergh 2010: 62-63) en te Lovendegem in 2008 (De Logi 2013: 68-68).

De vondsten die uit deze laag afkomstig zijn dateren hem in de volle middeleeuwen. Het 
aardewerk beslaat enkele residuele Romeinse en vroegmiddeleeuwse scherven (1 rand en 1 
wand van een amfoor, 2 wanden in kruikwaar en 1 handgevormde wandscherf verschraald 
met rode chamotte), 2 wand- en 1 bodemscherf in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk, en 
29 wanden, 7 randen en 1 steel van een pan in middeleeuws grijs handgevormd aardewerk, 
waaronder 1 rand met radstempelversiering bovenop de lip (fig. 314). Dit brengt de datering 

Figuur 311:  Keramiek uit de insteek van N0063 Figuur 312:  Rijnlands roodbeschilderd aardewerk uit N0063
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Figuur 313: Zicht op de 
noordoostelijke hoek van zone 
N, met centraal bovenaan de 
foto spoor N0075

Figuur 314:  Volmiddeleeuwse 
scherven uit spoor N0659
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op de 10de tot 12de eeuw (De Groote 2008: 139, 311-325). Daarnaast werden uit deze laag 
nog 2 stukken Doornikse kalksteen, 1 fragment in tefriet, 3 dakpanfragmenten, 1 stuk dierlijk 
bot, runder- en varkenstanden, 1 gecorrodeerd muntje, een langwerpig stuk metaal en 10 
metaalslakken gehaald. Onder spoor N0075 werd een langwerpig lineair spoor (N0207/N0208) 
aangetroffen dat op zijn beurt een diep ovaal paalspoor (N0203) oversneed. Deze oudere 
sporen leverden materiaal op dat een datering in de laat-Romeinse of vroegmiddeleeuwse 
periode aangeeft (zie supra).

12.7. Synthese en interpretatie
In de volle middeleeuwen was de westelijke helft van het projectgebied duidelijk bewoond. 
Er werden sporen van hoeves, bijgebouwen, een waterput, grachten, greppels en depressies 
met nederzettingsafval aangetroffen. Het is opmerkelijk dat de grens van de middeleeuwse 
bewoningssporen zich in het oosten zeer scherp aftekent en samenvalt met de grens tussen 
opgravingszones A en E. Vóór een historische realiteit van deze grens pleit dan weer het feit dat 
in zone L evenmin vroeg- of volmiddeleeuwse sporen werden aangetroffen. Misschien moet 
de oostelijke begrenzing hier gezocht worden in een voorloper van gracht L0432/III die in de 
late middeleeuwen gedateerd werd (zie infra), maar ook Rijnlands roodbeschilderd aardewerk 
bevatte. Het grondplan in beschouwing genomen lijkt de volmiddeleeuwse bewoning zich in 
twee zones af te spelen: een eerste bevindt zich ten oosten van de Ledebeek op zones E en G, 
een tweede zone werd ten dele aangesneden met zone N. In het zuiden lijkt de eerste zone 
begrensd te worden door O-W lopende greppel LXXII. Naar het westen en het noorden toe valt 
de grens in volmiddeleeuwse bewoningssporen samen met de grens tussen opgravingsvlakken 
E + G en M. Misschien speelde gracht M0004 (zie infra), die op deze westelijke grens loopt, 
ook in deze periode al een rol? In wat nu volgt wordt een hypothetisch chronologisch overzicht 
geschetst van de volmiddeleeuwse occupatie op het terrein te Destelbergen. De nadruk ligt 
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Figuur 315:  Fase 1 in de volmiddeleeuwse occupatie te Destelbergen - Panhuisstraat (10de eeuw)
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hierbij op het hypothetisch karakter van deze interpretatie aangezien de chronologische 
verschillen tussen gebouwen 16 en 17 en tussen gebouwen 18 en 19 enkel konden aangetoond 
worden op basis van oversnijdingen. De datering van het aardewerk kon deze bevestigen, 
maar gaf verder geen uitsluitsel over eventuele gelijktijdigheid of chronologische verschillen 
in de gebouwen. In principe is het dus mogelijk dat twee of drie hoofdgebouwen op bepaalde 
momenten tegelijk bestaan hebben.

Fase 1: O-W georiënteerde hoofdgebouwen in de 10de eeuw (fig. 315)
Hoewel gebouw 15 op basis van het beperkt vondstmateriaal uit huidige campagne slechts algemeen 
in de volle middeleeuwen kon geplaatst worden, kan op basis van het gebouwtype toch vermoed 
worden dat het bij de oudste fase van de volmiddeleeuwse bewoning hoort. Deze tweeschepige 
hoeve van 18,5 op 8m bevindt zich in het noorden van zone E en heeft een O-W oriëntatie. Ten 
zuidoosten van dit hoofdgebouw werd een vierpalige spieker (gebouw 20) herkend. Dit gebouw 
meet 2,5 bij 2,5m en is eveneens min of meer O-W georiënteerd. De paalsporen wijzen erop dat 
dit bijgebouw op ongeveer dezelfde plaats nog eens werd herbouwd. Waarschijnlijk moeten meer 
bijgebouwen, mogelijk zelfs hoofdgebouwen, en waterputten in de sporencluster ten zuiden van 
dit gebouw gezocht worden. In totaal werden er acht middeleeuwse waterputten in deze zone 
aangesneden, deze liggen bovendien op twee O-W gerichte rijen. Welke van deze waterputten 
uit de volle middeleeuwen stammen en wat de precieze datering van gebouwen 15 en 20 is, kan 
wellicht met een studie van het materiaal van de campagnes van 1971, 1976 en 1977 worden 
beantwoord. Hoogstwaarschijnlijk is hier toch sprake van één of zelfs meerdere woonerven – gezien 
de hoeveelheid waterputten. De zone met middeleeuwse occupatiesporen lijkt zich voornamelijk 
te beperken tot zone E en de noordelijke helft van zone G. Aangezien dergelijke erven vaak, 
maar niet altijd, door grachtsystemen begrensd worden, is het mogelijk dat O-W georiënteerde 
gracht LXXII een restant van de zuidelijke grens is. Er lijken zich geen vroeg- en volmiddeleeuwse 
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Figuur 316:  Fase 2a van de volmiddeleeuwse bewoning (10de - eerste helft 11de eeuw)
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sporen meer ten zuiden van dit spoor op te houden. De datering van deze gracht is echter niet 
duidelijk zonder het materiaal te bekijken. Het is dus mogelijk dat het een vroegmiddeleeuwse 
gracht betreft die eventueel een functie van ruimtelijke indeling had in deze periode. Als mogelijke 
oostelijke grens kan gracht L0432/III aangehaald worden, een laatmiddeleeuwse gracht die ook wat 
volmiddeleeuws materiaal bevatte en dus misschien al in deze periode dienst deed. Ten noorden 
van de bewoningssporen werden geen grachten uit de middeleeuwen gevonden, maar deze kunnen 
ook altijd meer noordelijk gelegen zijn in de zone van de ontzandingswerken. In het westen tenslotte 
lijkt laatmiddeleeuwse gracht M0004 de grens van de bewoningssporen aan te duiden, mogelijk had 
ook dit spoor een oudere voorganger. Ook op zone N werd een occupatiefase aangesneden die een 
O-W oriëntatie vertoont. Het oudste herkende gebouw hier is structuur 16. Het is een drieschepige 
hoeve van minimum 14m op 10,6m bestaande uit door kuilen verbonden palenkoppels op de lange 
zijden. De functie van deze kuilen is niet duidelijk. Wijzen ze op herstellingen, de aanwezigheid 
van liggers (bijvoorbeeld voor stalboxen of andere ruimtelijke indeling), of zijn het sporen van de 
ontmanteling van de structuur. Dit gebouw werd op basis van het aangetroffen vondstmateriaal in 
de 10de eeuw gedateerd. Deze hoeve werd waarschijnlijk in de loop van de 10de eeuw op dezelfde 
locatie herbouwd (gebouw 17), wat misschien betekent dat de oude structuur werd afgebroken. De 
verbindingskuilen zouden uitbraaksporen kunnen zijn.

Fase 2a: het hoofdgebouw wordt herbouwd (fig. 316)
Op de plaats van hoofdgebouw 16 wordt in de 10de eeuw, ten laatste in de eerste helft van 
de 11de eeuw, een nieuw gebouw (17) gezet. De oriëntatie van dit tweede gebouw schuift 
al lichtjes op naar een NO-ZW richting, hoewel in dit geval nog steeds eerder sprake is van 
O-W oriëntatie. Deze structuur meet 16 bij 7,8m en is eveneens drieschepig en opgebouwd 
uit palenkoppels op de lange zijden. De oriëntatie van beide hoofdgebouwen op zone N gaat 
goed samen met de O-W en N-Z gerichte volmiddeleeuwse grachtfragmenten N0222/N0246 
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Figuur 317:  Fase 2b van de volmiddeleeuwse bewoning (10de - eerste helft 11de eeuw)


