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en N0561/N0562/N0611 die zich er ten zuiden en zuidwesten van bevinden. Misschien waren 
deze grachten de grenzen van het erf in de eerste en tweede fase. Er kan echter niet worden 
uitgesloten dat zuidelijk gelegen gracht N0003/N0006/N0233 de erfgracht was, aangezien deze 
een gebogen traject volgt, slechts gedeeltelijke werd aangesneden en er dus geen zicht is op 
diens globale oriëntatie. Dit laatste spoor vertoonde herhaaldelijke uitgravingen daterend uit de 
volle middeleeuwen en mogelijk zelfs uit de vroege middeleeuwen. De oudste goed dateerbare 
volmiddeleeuwse fase van dit spoor dateert in de 10de-11de eeuw.

Fase 2b: een nieuwe hoeve wordt aangelegd (fig. 317)
De lichte verschuiving in oriëntatie die al bij het tweede volmiddeleeuws gebouw op zone N 
zichtbaar was, zet zich nu duidelijk door. De locatie van een nieuwe hoeve (gebouw 18) situeert 
zich nu ook enkele meters ten zuidoosten van de oudere gebouwen. Het is dus niet uit te 
sluiten dat gebouw 17 en 18 op een bepaald moment gelijktijdig in opstand waren. Gebouw 18 
heeft een duidelijke NO-ZW oriëntatie, is van het type van de drieschepige volmiddeleeuwse 
hoeves en meet 16,5 bij 8,7m. De vondsten situeren dit gebouw in de 10de eeuw tot eerste 
helft van de 11de eeuw. De paalsporen van deze structuur werden gesneden door een vierde 
hoofdgebouw in deze zone. Mogelijk is er met deze tweede fase dus sprake van een verandering 
in oriëntatie van de gebouwen. De nieuwe erven werden met vrij grote zekerheid omgeven 
door één of meerdere grachtfasen van spoor N0003/N0006/N0233, dat ter hoogte van beide 
hoofdgebouwen hun hoofdoriëntatie lijkt te volgen.

Fase 3: Een nieuw gebouw vervangt structuur 18 (fig. 318)
Opnieuw werd de hoeve herbouwd op min of meer dezelfde plaats als haar voorganger, 
zij het met een verschuiving in oostelijke richting. Deze nieuwe structuur (gebouw 19) was 
zwaar verstoord, maar kon toch herkend worden als een drieschepige hoeve bestaande uit 
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Figuur 318:  Fase 3 in de volmiddeleeuwse occupatie (10de-11de eeuw)
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palenkoppels op de lange wanden. Dit gebouw heeft afmetingen van 16,4 op 8,5m en heeft 
eveneens een NO-ZW oriëntatie. Het dateerbaar materiaal uit de paalsporen plaatst het in 
de 10de-11de eeuw.

Er werd één waterput uit de volle middeleeuwen aangesneden op zone N. Dit spoor bevindt 
zich in de noordoostelijke hoek van de zone en had een vierkante houten bekisting. Het 
vondstmateriaal en een dendrochronologische datering plaatsen het spoor in de 11de eeuw. 
Vermoedelijk moet deze waterhoudende structuur bij hoofdgebouwen 17, 18 en/of 19 gehoord 
hebben. De occupatie van het terrein gedurende de eerste drie volmiddeleeuwse fases zorgde 
ervoor dat aanwezige depressies in het terrein opgevuld raakten met nederzettingsafval. Zo 
werd in het noorden van N de uitgesleten zone van het voormalig wegtracé verder opgevuld 
met een volmiddeleeuws pakket. Op zone N werden ook drie volmiddeleeuwse bijgebouwen 
herkend, maar het is niet met zekerheid te zeggen bij welke fase deze gerekend moeten worden.

Fase 4: Aanwijzingen voor bewoning op de overgang naar de late middeleeuwen (fig. 319)
In de noordoostelijke hoek van zone N werden nog een aantal gebouwsporen aangesneden die 
dateren in de periode vanaf het midden van de 12de eeuw tot de 13de eeuw. Daarmee zijn deze 
bewoningssporen jonger dan de nabijgelegen waterput. Hun datering stemt wel overeen met 
de laatste volmiddeleeuwse fase van brede gracht N0003/N0006/N0233. In elk geval zijn er 
goede indicaties voor bewoning van dit gebied gedurende de volledige volle middeleeuwen. En 
lijkt er zelf sprake te zijn van continuïteit zowel naar de vroege als naar de late middeleeuwen.
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Figuur 319:  Fase 4 met aanwijzingen voor bewoning op de overgang naar de late middeleeuwen (midden 12de-13de eeuw)
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Figuur 320: Algemeen grondplan met de laatmiddeleeuwse sporen donkergrijs ingekleurd. Lichtgrijs 
gekleurd zijn de algemeen middeleeuws gedateerde sporen aangesneden bij vroeger onderzoek
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13. De late middeleeuwen
13.1. Inleiding
Net zoals het geval was voor de vroege en de volle middeleeuwen is het onderscheid naar 
subperiode in de middeleeuwse sporen op het grondplan van de vroegere campagnes 
niet te maken (fig. 320). Er wordt in de verslagen voornamelijk melding gemaakt van N-Z 
georiënteerde grachten die tot de late middeleeuwen in gebruik waren. Daarnaast worden 
ook verschillende standgreppels centraal in zone A besproken, die volgens de onderzoekers 
tot een hoofdgebouw behoorden (De Laet et al. 1985: 13). Tijdens het huidig onderzoek is de 
periode van de late middeleeuwen vrij goed vertegenwoordigd op de site te Destelbergen. 
Het gaat in hoofdzaak om grachten die waarschijnlijk deel uitmaken van het N-Z gericht 
percellerings- en drainagesysteem dat in zone A werd aangesneden. De vondsten gedaan 
tijdens het recent onderzoek laten toe hun datering ervan te bevestigen of bij te stellen. 
Naast grachten werd tijdens de oudere campagnes een zone aangesneden met standgreppels 
en paalsporen. Deze leverden slechts enkele scherven op die ze ten vroegste in de volle 
middeleeuwen situeren. Bij het onderzoek van 2011 werden aan deze zone echter drie 
waterputten toegevoegd die in de late middeleeuwen dateren. Vermoedelijk kan hier 
toch sprake zijn van een laatmiddeleeuws erf. Op zone N werden ook sporen uit de late 
middeleeuwen terug gevonden. Het gaat in het zuiden van het vlak om de jongste fasen van 
een gracht met gebogen verloop (zie supra), en een aantal kuilen. In het noorden werden nog 
twee grachtfragmenten uit deze periode gevonden (fig. 320). Eerst worden de grachten en 
(stand)greppels van het eventuele erf besproken, daarna volgen de resterende grachten ten 
oosten van de Ledebeek, tenslotte de sporen op zone N.

13.2. Grachten en greppels
13.2.1. Grachten en greppels van een mogelijk erf
Op het deel van het terrein dat zones L, M en de vlakken van de oudere campagnes omvat 
werden verschillende parallelle middeleeuwse grachten aangetroffen. Het grootste deel van 
deze sporen zijn NNW-ZZO georiënteerd en volgen op die manier de helling van het terrein 
in de richting van de Schelde. Een aantal grachten ligt haaks hierop. Het grootste deel van 
deze sporen werd onderzocht gedurende de campagnes van de vorige eeuw. Op zones L en 
M werden wel fragmenten van diezelfde grachten aangesneden en opnieuw bekeken. De hier 
geschetste resultaten zijn voornamelijk op de recentste gegevens gebaseerd.

Figuur 321: Veldopname van 
de zuidoostelijke hoek van zone 
N met links postmiddeleeuwse 

gracht L0001/LXIX en rechts 
laatmiddeleeuwse greppel 

L0009/L0012
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Greppel L0009/L0012
Vanaf de oostelijke sleufrand van zone L kon een smalle 
greppel met een O-W oriëntatie gevolgd worden (fig. 
320 & 321). Het spoor werd meermaals gesneden door 
recente verstoringen van landbouwactiviteit en door een 
postmiddeleeuwse gracht (L0035, zie infra). Greppel L0009/
L0012 kon in westelijke richting over een afstand van 26,6m 
gevolgd worden tot waar het spoor duidelijk een intentioneel 
einde kent. Deze greppel heeft een breedte gaande van 0,16 
tot 0,48m en vertoont een komvormig profiel bestaande 
uit een vrij homogene grijze vulling (fig. 322). De diepte 
van het spoor bedraagt over bijna de gehele lengte van het 
spoor ongeveer 0,08m onder het archeologisch niveau (ca. 
5,54m TAW), het westelijk uiteinde is echter tot 0,18m diep 
bewaard, maar het archeologisch niveau ligt hier ook wat 
hoger met een TAW-waarde van 5,60 tot 5,66m.

De vondsten uit dit spoor omvatten 17 stukken aardewerk, 
een stukje silex, een brokje van maalsteen uit tefriet en 
8 dakpanfragmenten. De keramiekvondsten beslaan 1 wandscherf in oxiderend gebakken 
gedraaide waar voorzien van glazuur en een witte sliblaag, 2 wanden in grijs gebakken 
gedraaid aardewerk, en 14 verspitte scherven uit de metaaltijden en de Romeinse periode. 
De vulling en aflijning van deze greppel zijn zeer gelijkend op die van goed gedateerde 
laatmiddeleeuwse sporen uit zone L, daarom wordt voor dit spoor een situering in de late 
middeleeuwen vooropgesteld.

Gracht L0211/L0251/L0323 en greppel L0210
Ongeveer 4,5m ten zuidwesten van het intentioneel uiteinde van voorgaande greppel werd een 
andere gracht (L0211/L0251/L0323) opgemerkt, die op deze plaats door postmiddeleeuwse 
gracht L0001/LXIX werd oversneden (fig. 320 & 323). Gracht L0211/L0251/L0323 loopt parallel 
aan greppel L0009/L0012, en heeft dus ook een O-W verloop. Het spoor liep nog 27m in 
westelijke richting, waar het dan plots stopt. In de coupe 
bleek het om een intentioneel einde van de gracht te gaan 
(fig. 324). De gracht heeft een komvormig profiel dat uit een 
bovenste homogeen lichtgrijs pakket en een onderste laag 
van lichtgrijs zand met roestkleurige vlekjes bestaat (fig. 
325). Het spoor heeft een breedte van 0,64 tot minimum 
1,13m en is tot maximaal 0,57m onder het archeologisch 
niveau (in het oosten 5,50m TAW, in het westen 5,65m TAW) 
bewaard. De gracht blijkt het diepst te zijn ter hoogte van 
haar intentioneel uiteinde en ter hoogte van de oversnijding 
met gracht L0001/LXIX.

In totaal werden 92 fragmenten aardewerk uit deze gracht 
gerecupereerd. Het grootste deel van dit materiaal hoort 
thuis in de Romeinse periode: terra sigillata, Eifelwaar, 
kruikwaar, amfoor, zoutcontainer, vuurbok en een aantal 
handgevormde scherven. De jongste stukken dateren echter 
in de middeleeuwen: 15 wanden en 4 randen in reducerend 
gebakken gedraaid aardewerk, 1 bodem met standvinnen en 
loodglazuur in roodgebakken gedraaide waar en 1 wand in 
Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (De Groote 2008: 311-
325) (fig. 326). Dit aardewerk gecombineerd met de kleur, 
aflijning en textuur van de vulling van de gracht situeert 
het spoor in de late middeleeuwen. Andere vondsten uit de 
vulling van de gracht zijn vele dakpanfragmenten, 1 stukje 
tefriet, 1 plat stukje gecorrodeerd metaal en 5 metaalslakken.

Figuur 322: Een van de coupes op greppel L0009/L0012

Figuur 323: Zicht op het verloop van gracht L0211/L0251/L0323
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Deze gracht oversnijdt een greppel (L0210) met een NNW-ZZO oriëntatie. Deze greppel 
werd over de hele breedte van zone L vastgesteld, en zo geregistreerd voor een lengte van 
6,7m. Het spoor had een breedte van ca. 0,30m en een grijze vulling, die eerder gelijkt aan 
de laatmiddeleeuwse sporen op dit stuk van zone L dan aan de Romeinse sporen met hun 
witte vulling. In doorsnede had het spoor een komvormig profiel met een maximale diepte van 
0,14m onder het opgravingsvlak (5,78m TAW). In de vulling van de greppel werden slechts twee 
handgevormde wandscherven gevonden die niet nader te dateren zijn. De oriëntatie van het 
spoor en de kenmerken van de vulling doen wel een laatmiddeleeuwse datering vermoeden.

Grachten L0314 en L0316
Slechts 0,25m ten westen van het intentioneel uiteinde van gracht L0211/L0251/L0323 start 
een nieuw spoor van een gracht (L0314) (fig. 320). Het betreft hier opnieuw een abrupt 
uiteinde. Deze gracht bestaat heeft een ONO-WZW verloop. Vanaf het intentioneel einde kon 
het spoor nog ongeveer 14m in westzuidwestelijke richting gevolgd worden, waar het dan 

oversneden werd door postmiddeleeuwse gracht L0001/
LXIX. Over heel het geregistreerde traject volgde dit spoor 
het verloop van een oudere gracht (L0316) die erdoor werd 
oversneden. De jongste gracht, L0314, heeft een breedte 
van 0,50 tot 0,66m en een komvormig profiel. Haar vulling 
lijkt heel sterk op die van spoor L0211/L0251/L0323 en is 
lichtgrijs met roestkleurige vlekjes. De diepte van dit spoor 
gaat van 0,16m in het zuidwesten (5,58m TAW) tot 0,30m 
ter hoogte van het westnoordwestelijk uiteinde (5,65m 
TAW). Waarschijnlijk is gracht L0314 de jongste fase van een 
oudere gracht (L0316) die hetzelfde traject volgt. Dit laatste 
spoor is eerder donkergrijs van vulling, heeft een komvormig 
profiel en is steeds iets dieper uitgegraven dan gracht L0314, 
met dieptes schommelend rond 0,30m (fig. 327).
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Figuur 324: Het intentioneel einde van gracht L0211/L0251/L0323 Figuur 325: Een van de doorsnedes op gracht L0211/L0251/L0323

Figuur 326: Romeinse en 
laatmiddeleeuwse keramiek 

uit gracht L0211/L0251/L0323

Figuur 327: Doorsnede op gracht L0314 en L0316
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De vondsten uit gracht L0314 bestaan uit 5 baksteenfragmenten, wat verspit Romeins aardewerk 
(stukken van amforen en zoutcontainers), een rand van een grote grijsgebakken gedraaide 
kom te dateren vanaf de tweede helft van de 12de eeuw en 1 wandscherf in roodbeschilderd 
aardewerk (fig. 328). Dit dateert de gracht ten vroegste in de tweede helft van de 12de eeuw 
(De Groote 2008: 311-325). Gracht L0316 bevatte 3 metaalslakken, 2 stukken van baksteen, 
uit de Romeinse tijd 1 wandscherf in kruikwaar en 1 wand in terra nigra, 1 rand en 2 wanden 
in middeleeuwse grijs gebakken gedraaide waar (fig. 328) en 1 handgevormde wand met 
schelpgruisverschraling (De Groote 2008: 333-337). Deze vondsten wijzen in de richting van 
een middeleeuwse datering, wat gezien het feit dat deze gracht de voorloper lijkt van spoor 
L0314 goed mogelijk is. De kleur van de vulling, de textuur en de aflijning van het spoor zijn sterk 
gelijkend op de vulling van sporen L0242, L0282 en L0283 die alledrie in de late middeleeuwen 
gesitueerd worden (zie infra).

Grachten L0414/IV en L0505/L0352/V
Op 7m ten westzuidwesten van de oversnijding van gracht L0001/LXIX met L0314 duikt een 
gracht (L0414/IV) op vanonder postmiddeleeuwse gracht L0001/LXIX (fig. 320). Deze gracht 
heeft een NNW-ZZO lineair verloop en doorkruist hiermee het volledige opgravingsterrein. 
Het spoor kon over de verschillende campagnes geregistreerd worden over een afstand van 
ongeveer 33m. In het noorden is de gracht weggegraven bij de ontzandigsactiviteiten van 
de 20ste eeuw. Ter hoogte van gracht L0001/LXIX lijkt het spoor een lichte bocht naar het 
oosten te maken. Het is mogelijk dat de gracht afdraaide en dat zijn vervolg herkend kan 
worden in sporen L0314 of L0316. Gracht L0414/IV heeft een breedte tussen 0,31 en 1,1m. 
In coupe heeft het spoor een komvormige uitgraving met een grijze vulling met roestkleurige 
vlekjes (fig. 329). In het zuiden is het spoor 0,06m onder het archeologisch vlak (5,61m TAW) 
bewaard, in het noorden 0,14m (5,80m TAW).

L0314 - 2
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Figuur 328: Enkele scherven afkomstig uit grachten L0314 en L0316 (schaal 1/3)

Figuur 329: Doorsnede op L0414 Figuur 330: Het profiel van L0505/L0352
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Parallel aan deze gracht loopt spoor L0505/L0352/V. Deze gracht was in zone L zeer ondiep 
bewaard en kon pas opgemerkt worden op 3,75m van de grens met de vlakken van de vorige 
campagnes. Het spoor bestaat uit twee fasen van eenzelfde gracht en loopt op ongeveer 0,38m 
ten oosten van L0414/IV, eveneens tot het in het noorden door de sporen van de ontzaveling is 
verstoord. Deze gracht werd zo over een totale afstand van 28,5m gedocumenteerd. Aangezien 
de gracht in het zuiden te ondiep bewaard was om op te merken, kan vermoed worden dat 
hij nog verder in die richting doorliep. De maximumbreedte van het spoor is 0,78m. De diepte 
geregistreerd op zone L haalt maximum 0,11m onder het archeologisch niveau (5,85m TAW). 
Het spoor heeft een vulling die identiek lijkt aan die van parallelle gracht L0414/IV, en heeft een 
profiel bestaande uit twee komvormige uitgravingen (fig. 330).

De recent gedane vondsten afkomstig uit de westelijke gracht, L0414/IV, omvatten residueel 
materiaal uit de metaaltijden en de Romeinse tijd (handgevormde waar in prehistorische 
techniek, kruikwaar en een wand van een mortarium), een laatmiddeleeuwse blokrand van een 
kom, twee wanden in reducerend gebakken gedraaid aardewerk en 2 stukken dakpan (De Groote 
2008: 222-235). In de vorige campagnes werden uit dit spoor scherven van kogelpotvormen 
uit de 13de eeuw en fragmenten roodbeschilderd aardewerk gehaald (Verhaeghe 1972: 412-
413). Spoor L0505/L0352/V leverde bij de laatste campagne 1 metaalslak, 3 dakpanfragmenten, 
Romeinse kruikwaar en terra sigillata op, alsook 4 handgemaakte wanden met chamotte- 
en zandverschraling en 1 wand in Rijnlandse roodbeschilderde waar en moet dus in de 
middeleeuwen gesitueerd worden (De Groote 2008: 311-325). Uit het vroeger onderzoek 
wordt melding gemaakt van de vondsten van een kruik in reducerend gebakken gedraaide 
waar uit de 14de of 15de eeuw en zogenaamde “grauwe Pingsdorf” (Verhaeghe 1972: 413), 
of roodbeschilderd aardewerk in dunkelen Abart te dateren van de 10de tot de 12de eeuw (De 
Groote 2008: 313). Beide sporen mogen dus in de late middeleeuwen gesitueerd worden, 
maar mogelijke oudere fases van deze grachten kunnen niet uitgesloten worden.

Grachtensysteem L0310/L0312/VI, VII/VIII/IX en L0229/XIII/XIV
Ten oosten van, en parallel aan, grachten L0414/IV en L0505/L0352/V bevindt zich een 
grachtensysteem dat een rechthoekige zone van ca. 23 op 19m omsluit (fig. 320). De meest 
westelijke gracht (L0310/L0312/VI) loopt op 10m ten oosten van en parallel aan de vorige twee 
grachten. Dit spoor kende in zone L, op 1m ten noorden van gracht L0314, een moedwillige 
onderbreking (fig. 331). Vandaaruit kon het spoor gedurende de verschillende campagnes 28m 
in noordnoordwestelijke richting gevolgd worden, tot waar het door de ontzavelingsactiviteiten 
was verstoord. Op haar traject oversnijdt deze grachten twee vierkante funeraire monumenten 
uit de metaaltijden (L0280/X en II) (fig. 332), verschillende Romeinse greppels en kuilen en een 
haaks erop georiënteerde middeleeuwse greppel (XLVI) die waarschijnlijk verband houdt met 

Figuur 331: Zicht op zone 
L met meteen rechts van 
metaaltijdspoor L0280/X 

gracht L0310/L0312/VI
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dit laatmiddeleeuws grachtensysteem. Ongeveer 8,7m ten 
zuiden van de noordelijke verstoring heeft deze gracht een 
kruispunt met een tweede gracht (VII/VIII/IX) behorend tot 
hetzelfde systeem. Gracht L0310/L0312/VI heeft een breedte 
schommelend tussen 0,8 en 1,5m. De profielen die bij het 
huidig onderzoek werden gemaakt tonen dat het opnieuw 
om twee grachtfases gaat, waarbij de westelijke (L0310) de 
oostelijke (L0312) oversnijdt. Beide fasen zijn komvormig en 
hebben een vrij homogene donkergrijze vulling met bruine 
vlekjes (fig. 332). De diepte van spoor L0310 bedraagt in 
het zuiden 0,20m (5,59m TAW) en in het noorden van vlak L 
0,32m (5,77m TAW), spoor L0312 is in het zuiden 0,16m en 
in het noorden 0,30m diep.

Uit de vulling van gracht L0312 werden op zone L 8 stukken baksteen, 2 fragmenten tefriet, 
1 metaalslak en 12 scherven gehaald. Onder het aardewerk vallen 7 grijsgebakken gedraaide 
wanden uit de middeleeuwen en 2 vroegmiddeleeuwse wandscherven in handgevormde 
waar verschraald met rode chamottekorrels. Gracht L0312 leverde bij het recent onderzoek 
1 metaalslak, 1 wand in Romeinse kruikwaar en 1 handgevormde bodem met rode 
chamotteverschraling op. Bij het vroeger onderzoek leverden deze sporen onder andere randen 
van grijze potten uit de 14de-15de eeuw, een rand met lobbenversiering van een laatmiddeleeuwse 
grijze kan, een bodemscherf van een pot op voetjes uit de 13de-14de eeuw, een 14de- of 15de-
eeuwse rand van een oxiderend gebakken gedraaide kom versierd met strooiglazuur en een 
oor van een kruik in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk op (Verhaeghe 1972: 413-417). 
Deze grachten mogen dus in de late middeleeuwen gedateerd worden. De vroegmiddeleeuwse 
scherven kunnen residueel aanwezig zijn in de grachtvulling, of wijzen op een eerdere fase.

Zoals hierboven vermeld wordt spoor L0310/L0312/VI gekruist door haaks georiënteerde 
gracht(en) VII/VIII/IX (fig. 320). Dit spoor bevond zich niet in het onderzoeksgebied van de 
huidige campagne. Het bestaat uit twee grachten die min of meer hetzelfde traject volgen. Deze 
sporen hebben een WZW-ONO verloop en konden over een lengte van 48,5m waargenomen 
worden. Vanuit het westen gezien kruist de zuidelijke uitgraving (VII/VIII) na 7m het traject 
van grachten L0310/L0312/VI. Vanaf dit punt werd na ongeveer 3,4m op ca. 1,5m ten noorden 
ervan een tweede uitgraving (IX) zichtbaar. Hierbij moet opgemerkt worden dat de eerste en 
tweede uitgraving geen chronologisch feit uitdrukken, aangezien een eventuele oversnijding bij 
het onderzoek van 2011 niet kon worden vastgesteld. Beide sporen lopen nog ongeveer 20m in 
oostnoordoostelijke richting, waar ze dan een kruispunt hebben met een haaks georiënteerde 
gracht (L0229/XIII/XIV). Sporen VII/VIII en IX lopen hierna op hetzelfde traject nog ca. 16m 
verder, waarna ze niet meer geregistreerd of waargenomen werden. Spoor VII/VIII bereikt 
een maximale breedte van 0,70m, spoor IX is tot 0,74m breed. De profielen van deze sporen 
bevinden zich in het archief van de UGent en werden in dit kader niet opgezocht.

Het materiaal afkomstig uit spoor VII/VIII wijst op een laatmiddeleeuwse datering in de 13de-
14de eeuw. Het omvat een bodem van een pot op pootjes, een oxiderend wand met glazuur 
(mogelijk hoogversierd aardewerk) en een bodem in Rijnlands roodbeschilderde waar. In 
spoor IX werden onder meer twee grijsgebakken gedraaide wanden en een wand in Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk gevonden. Uit het meest oostelijke deel van deze sporen (VIII/IX) 
werd enkel een wand in Rijnlands roodbeschilderde waar gehaald (Verhaeghe 1972: 417-418).

Een laatste spoor dat zeker deel uitmaakt van dit systeem is gracht L0229/XIII/XIV. Slechts het 
uiterste zuidelijke deel van dit spoor werd in zone L opgemerkt. Deze gracht manifesteerde 
zich er eerder als een ondiepe greppel die vanuit het noorden in zuidwestelijke richting afbuigt 
om verbinding te maken met een waterput (L0242) (fig. 320). In de meer noordelijk gelegen 
opgravingsvlakken bleek het echter om een gracht te gaan met een NNW-ZZO oriëntatie die 
over een totale afstand van 23,6m gevolgd was. Of het spoor aan het noordelijk uiteinde (ca. 
4,8m ten zuiden van de noordelijke sleufrand van vlak A) te ondiep werd om waar te nemen 

Figuur 332: Gracht L0310/L0312/VI  (links) oversnijdt 
metaaltijdspoor L0280/X (rechts) 
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of een intentioneel einde kent is niet duidelijk. Vanaf dit uiteinde gerekend kruist het spoor 
de hierboven vermelde grachten VII/VIII en IX na ongeveer 4,8m, waarna de gracht een stuk 
breder wordt. Na nog eens 11,5m in zuidzuidoostelijke richting te lopen oversnijdt de gracht 
een haaks lopende greppel (XLVI, zie ook hierboven) die hier ook een einde lijkt te kennen, en 
dus wellicht in verband staat met het hier besproken grachtensysteem. 5,3m verder naar het 
zuiden buigt de gracht in westelijke richting af om te eindigen in het spoor van waterput L0242 
(zie infra). Gracht L0229/XIII/XIV heeft een maximum breedte van 1,1m. De restant die in zone 
L onderzocht werd is komvormig, grijs met roestkleurige vlekjes en haalde nog een diepte van 
0,12m onder het archeologisch niveau (5,70m TAW).

Deze restant op zone L bevatte geen aardewerk of andere vondsten. Er wordt wel melding 
gemaakt van fragmenten van een tuitpot in reducerend gebakken en gedraaide waar, 
scherven van Rijnlands roodbeschilderd aardewerk en een rand- en een oorfragment van 
een roodbakken gedraaide kan die gesitueerd moet worden in de tweede helft 13de tot eerste 
helft 14de eeuw (Verhaeghe 1972: 418).

Gracht L0432/III
Door de westelijke delen van zones A en L loopt een gracht met een NNW-ZZO oriëntatie (fig. 
320). Dit spoor werd in zone L opgemerkt op de plaats waar het door postmiddeleeuwse gracht 
L0001/LXIX werd gesneden. De gracht loopt in noordnoordwestelijke richting over een afstand 
van 34,7m tot waar hij in zone A door de recente vergravingen van de ontzanding verstoord 
is. Gracht L0432/III heeft een komvormig profiel bestaande uit twee pakketten (fig. 334). De 
onderste lagen zijn vrij homogeen en donkergrijs van kleur. Het bovenste pakket bestaat uit 
versmeten moederbodem en ligt acentraal aan de oostelijke kant van het spoor. De breedte van 
de gracht schommelt tussen 1,5 en 2,7m. De diepte van de gracht in zone L bedroeg ongeveer 
0,75m onder het archeologisch niveau (5,62m TAW). In zone L werd langs de westelijke zijde 
van de gracht een regelmatige palenzetting opgemerkt. Deze sporen lijken de gracht te volgen, 
werden erdoor oversneden en bevatten enkel Romeins aardewerk (zie supra). Wellicht gaat het 
om een palissade uit de Romeinse periode en horend bij gracht L0431/XXXII die net ten oosten 
van en parallel aan L0432/III loopt (fig. 333).

Figuur 333: Zicht op gracht L0432/III (links) en gracht L0431/XXXII (rechts) vanuit het zuiden
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De tijdens de campagnes van 1963, 1965, 1966 en 1969 in deze gracht gedane vondsten dateren 
het spoor in de volle middeleeuwen. Het betrof een aantal scherven in Rijnlands roodbeschilderd 
aardewerk, rood gebakken aardewerk met spatten loodglazuur en een sterk aangetast ijzeren 
voorwerp (Verhaeghe 1972: 412). Het huidig onderzoek van dit spoor leverde een totaal van 
35 aardewerkscherven op. Een beschilderd stukje porselein is intrusief en mogelijk afkomstig uit 
gracht L0001/LXIX, het Romeins materiaal (kruikwaar en een fragment van een dolium) is residueel 
aanwezig. De middeleeuwse vondsten omvatten 2 handgevormde vroegmiddeleeuwse wanden, 
waarvan 1 met rode chamotteverchraling en 1 chaff tempered, en 1 volmiddeleeuwse wandscherf 
in Rijnlands roodbeschilderde waar. De rest van het aardewerk dateert het spoor eerder in de 
late middeleeuwen: 7 wanden in oxiderend gebakken gedraaide waar met loodglazuur en 6 
wandscherven en 2 bodems, waarvan 1 met een uitgeknepen standvin, in reducerend gebakken 
en gedraaid aardewerk. Een datering vanaf de tweede helft van de 12de eeuw lijkt gepast voor dit 
spoor (De Groote 2008: 134, 311-325, 399), en is overeenkomstig met de oriëntatie en de kleur, 
textuur en aflijning van het spoor. Behalve aardewerk leverde de vulling van deze gracht ook nog 
1 spijkers en 2 metaalslakken op.

(Stand)greppels
Binnen de hierboven geschetste omgrachte zone bevinden zich verschillende greppels, 
waaronder ook standgreppels, en paalsporen die door de onderzoekers van de vorige 
campagnes als middeleeuwse sporen werden bestempeld (fig. 335). Het gaat in elk geval om 
greppels die volledig in de lijn liggen van het laatmiddeleeuws grachtensysteem. De greppels 
en paalsporen die in zone A werden gevonden zijn moeilijk te dateren. slechts één standgreppel 
(LVI) leverde een scherf op: een wandje in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk dat in de 10de-
12de eeuw thuishoort (Verhaeghe 1972: 419). Bij het onderzoek op zone L werden eveneens 
parallelle greppels (L0294, L0295, L0296, L0297, L0307, L0335, L0400 en L0401) aangesneden 
die vermoedelijk bij dit systeem horen. Hoewel het grootste deel van de weinige scherven, in 
totaal vijf stuks, residueel is (kruikwaar), zijn twee scherven in grijsbakken en gedraaide waar 
mogelijk afkomstig van laatmiddeleeuwse kommen.

Eén greppel (XLVI) lijkt geen standgreppel te zijn. Het spoor doorkruist de omgrachte zone van 
oostzuidoost naar westnoordwest met een lengte van 23,3m. Spoor XLVI heeft een zeer consistente 
breedte van ca. 0,35m. De greppel wordt onderweg door alle andere greppels en paalsporen in 
deze zone oversneden, en is dus ouder. Aan haar uiteindes wordt hij, volgens het grondplan uit 
1970, door de grachten L0229/XIII/XIV en L0310/L0312/VI gesneden. De greppel zelf loopt echter 
niet verder door. Mogelijk maakte hij deel uit van een oudere fase van de omgrachting. In welke 
subperiode van de middeleeuwen dit gesitueerd kan worden is niet geweten.

Figuur 334: Gracht L0432/III in 
doorsnede
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Gebouw 24
Alle andere greppels uit deze zone die binnen vlak A vallen kunnen standgreppels of sporen 
van liggerbouw zijn. Enkele sporenconfiguraties springen in het oog: greppels XLVII-XLIX-L, LI-
LV, LII-LIV en LVI. Centraal binnen de omgrachte zone bevindt zich een rechthoekige structuur 
gevormd door greppels XLVII-XLIX-L (fig. 335). De rechthoek meet 4,6 op minimum 9,5m, en 
is NNW-ZZO gericht. De zijden van deze vermoede structuur worden gevormd door de drie 
greppels met een breedte van ca. 0,25m. Enkel ter hoogte van de noordelijke korte wand 
ontbreekt een greppelspoor. Spoor XLVII vormt de westelijke lange wand, XLIX de zuidelijke 
korte zijde en L de oostelijke lange wand. Opmerkelijk is dat de zuidelijke zijde aan weerszijden 
van de rechthoekige structuur lijkt door te lopen: 2,1m naar het westen en 2,5m naar het oosten 
toe. Deze greppels werden bij het onderzoek in 1970 duidelijk als standsporen herkend waarin 
paalsporen zichtbaar waren (Verhaeghe 1972: 404-407). De concentraties van paalsporen 
rond de zuidelijke hoeken van de structuur kunnen op herstellingen of verstevigingen van de 
constructie wijzen.

Gebouw 25
Een tweede mogelijke structuur bevindt zich 2,7m ten oosten van de vorige, en bestaat uit greppels 
LII-LIV (fig. 335). Het mogelijke gebouw werd slechts gedeeltelijk aangesneden met zone A. In zone 
L werden wel restanten van greppels in deze regio (L0335, L0400 en L0401) aangetroffen, maar ze 
liggen niet direct in lijn ermee. Mogelijk kan dit te maken hebben met een onregelmatigheid bij het 
samenpassen van de opgravingsplannen, of zijn de eerder aangetroffen greppels eenvoudigweg 
niet meer bewaard op het huidig archeologisch niveau. In ieder geval heeft greppel LII een NNW-

Figuur 335:Uitsnede van 
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ZZO verloop en lijkt hij ter hoogte van zijn noordelijke uiteinde een paalspoor te omvatten. Spoor 
LIV staat haaks op LII en loopt vanaf hun kruispunt 3,7m in oostnoordoostelijke richting. Het 
oostelijk uiteinde van LII is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt oversneden te worden door 
een stukje greppel dat er haaks op staat en 1,3m naar het zuidzuidoosten loopt waar het dan 
stopt. Hier bevindt zich een mogelijke toegang tot de greppelstructuur. Na een onderbreking 
van ca. 1,4m werd nog een laatste greppelfragment geregistreerd dat eventueel deel uitmaakt 
van de oostelijke wand van deze structuur. Dit fragment kon nog 0,75m gevolgd worden tot de 
toenmalige sleufrand. Deze greppels hebben allen breedtes tussen 0,20 en 0,25m. De eventuele 
constructie heeft eenzelfde oriëntatie als het omgevende grachtensysteem, meet 3,75m in de 
breedte en is waarschijnlijk langer dan 3,4m.

Beide hierboven geschetste structuren oversnijden greppel XLVI en zijn dus jonger in datering. 
Er wordt vermoed dat het om laatmiddeleeuwse constructies gaat, gezien hun oriëntatie en 
inplanting ten opzichte van het omgevende laatmiddeleeuws grachtensysteem. In het geval 
van structuur 24 lijkt het, wegens de afmetingen en de centrale positie binnen de omgrachting, 
goed mogelijk dat het om een hoofdgebouw of groot bijgebouw gaat. Uitspraken doen over de 
aard van structuur 25 is niet mogelijk, gezien de fragmentaire aard ervan.

Gebouw 26
Een derde kanshebber voor een greppelconstructie zijn sporen LI en LV (fig. 335). Gracht LI heeft 
een WZW-ONO verloop dat aanvangt in het westen. Na 1,3m kruist het spoor greppel L van de 
eerst aangehaalde structuur. Uit de plannen valt niet op te maken welk spoor het oudst is. De 
greppel loopt dan nog 6,5m verder tot waar hij een hoek van 90° in zuidelijke richting maakt. Het 
spoor (vanaf dan LV) werd dan nog 4,2m gevolgd tot het traject stopte. Onderweg oversneed 
deze laatste greppel structuur 25. Het is mogelijk dat met deze hoek een deel van een gebouw 
of afsluiting werd aangesneden. Deze meet dan minimum 7,7 op 4,2m. De greppels hebben een 
breedte van 0,20 tot 0,35m.

Gebouw 27
Een laatste mogelijk gebouwtje dat hier tijdens het onderzoek van 1970 werd aangetroffen 
bestaat uit greppel LVI (fig. 335). Dit spoor, met een breedte van ca. 0,26m, bevindt zich net ten 
oosten van structuur 25 en werd waargenomen vanaf de zuidelijke sleufrand van zone A. De 
door dit spoor gevormde hypothetische structuur bestaat vermoedelijk uit één doorlopende 
greppel. Het is ook goed mogelijk dat spoor L0240 dat in zone L werd aangesneden een restant 
van dit greppelgebouwtje is. Zo wordt een min of meer rechthoekige constructie gevormd 
met zijden van 2 op minimum 2,9m. In de oostnoordoostelijke lange zijde bevindt zich een 
onderbreking van ca. 0,60m, mogelijk bevond zich hier de toegang tot de structuur. Gezien de 
afmetingen van dit gebouw gaat het wellicht op een klein bijgebouw. De oriëntatie ervan en 
locatie binnen de omgrachting doen alvast een laatmiddeleeuwse datering vermoeden, hoewel 
een oudere situering niet uit te sluiten is. Onder het vondstmateriaal wordt enkel een scherfje 
in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk uit de 10de-12de eeuw vermeld (Verhaeghe 1972: 419).

Gebouwen 28 & 29
Het vermoeden dat deze greppels aangesneden in 1970 wel degelijk enige betekenis hebben 
op het gebied van landgebruik en eventueel bewoning werd gesterkt door de recente vondst 
van gelijkaardige greppels en drie laatmiddeleeuwse waterputten op zone L (zie infra) (fig. 335 
& 336). Het is tevens opmerkelijk dat dergelijke (stand)greppels en waterputten énkel werden 
aangetroffen in de zone afgebakend door grachten L0229/XIII/XIV en L0310/L0312/VI. In totaal 
werden bij het huidig onderzoek negen greppelfragmenten (L0294, L0295, L0296, L0297, L0307, 
L0335, L0341, L0400 en L0401) in deze zone herkend. Al deze sporen zijn vrij slecht bewaard en 
halen een maximale diepte van 0,16m – maar schommelen vaker rond 0,05m diepte – onder het 
archeologisch niveau (5,70-5,75m TAW). De greppels hebben een parallel verloop met een NNO-
ZZW oriëntatie en bevinden zich allemaal op één strook van ca. 16m lang. Het is eventueel mogelijk 
dat ze allemaal deel uitmaken van één gebouw, maar er zijn ook aanwijzingen dat vier van de 
greppels deel uitmaken van twee aparte bijgebouwtjes (structuur 28 (fig. 337): L0297-L0296 en 
structuur 29 (fig. 338): L0295-L0294) met sterke gelijkenissen met het kleine bijgebouw in zone A 
(zie supra). Sporen L0297 en L0295 vertonen in het noorden beide een buiging in noordoostelijke 
richting. Dit kan eventueel de aanzet van een noordnoordwestelijke korte wand zijn die dan na 2m 
mogelijk terugboog om haar vervolg te kennen in sporen L0296 en L0294. Op die manier zouden 
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Figuur 336: Zicht op de mogelijk laatmiddeleeuwse standgreppels op zone L (de jalons geven de greppels aan)

Figuur 337: Vermoede 
structuur 28 zoals die op zone 

L aangetroffen werd
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twee bijgebouwen, met gelijkaardige vorm en afmetingen aan dat uit zone A gevormd worden. 
De structuurtjes hebben dan afmetingen van 2m op minimum 2,8m. Naar het zuiden toe zijn deze 
greppels niet meer bewaard. Meer naar het oosten toe hebben ook greppels L0335 en L0400 
een tussenafstand van 2m. Het is dus niet onmogelijk dat ook deze sporen samen een dergelijke 
structuur vormen. Ten zuiden van en in het verlengde van greppelfragment L0335 ligt greppel 
L0341, die misschien ook deel uitmaakt van deze vermoede structuur, die dan een minimale lengte 
zou krijgen van 4,5m. Met greppels L0307 en L0401 kunnen voorlopig geen dergelijke structuren 
gevormd worden. Al deze greppels hebben een lichtgrijze vulling met roestkleurige vlekjes en een 
komvormig profiel in de breedte. De sporen werden ook op de lengte-as gecoupeerd. Bij enkele 
greppels (L0294, L0295, L0296 en L0400) leken hierin paalsporen of spadesteken zichtbaar. Het 
was opvallend dat zich telkens aan het noordelijk uiteinde van de greppels een duidelijk paalspoor 
ophield dat ook enigszins dieper was.

De datering van deze sporen rust in hoofdzaak op de gelijkenissen qua kleur, aflijning en textuur 
van de vulling met die van de omliggende laatmiddeleeuwse sporen. Slechts één greppel 
(L0296) leverde dateerbare scherven op: twee wanden mogelijk afkomstig van een reducerend 
gebakken gedraaide laatmiddeleeuwse kom. 

13.2.2. Andere grachten ten oosten van de Ledebeek
Grachten LXIII/LXX en LXXIV
Zone E en G worden over de totale lengte door een gracht doorkruist (LXIII/LXX) (fig. 320). 
Dit spoor heeft een NNW-ZZO lopend traject en werd geregistreerd vanaf het midden van 
de zuidelijke sleufrand van zone G tot het midden van de noordelijke sleufrand van zone E, 
over een totale afstand van ca. 65m. Bij de huidige campagne werd in het noordelijk deel 
van zone M verwacht dit spoor aan te snijden, wat echter niet gebeurde. Vermoedelijk viel 
het einde van dit spoor toevallig samen met de sleufrand van de oudere campagnes. De 
gracht heeft een breedte die varieert tussen 0,53 à 0,80m in het noorden en 2,2m in het 
zuiden. Het spoor werd indertijd herkend als een middeleeuwse gracht. Meer details over de 
precieze datering zijn niet gekend, maar de oriëntatie van het spoor enerzijds en het feit dat 
de gracht zowat alle andere middeleeuwse sporen oversnijdt anderzijds doen vermoeden dat 
het om een vrij laat exemplaar gaat. Daarenboven wordt het spoor in zone G door het vervolg 
van postmiddeleeuwse gracht L0001 verstoord, wat een jongere datering onmogelijk maakt. 
Voorlopig wordt uitgegaan van een laatmiddeleeuwse situering.

Figuur 338: Structuur 29 
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Aan de zuidelijke sleufrand van zone G, net ten oosten van het punt waar bovenstaande gracht 
in de sleufwand verdwijnt, werd een nieuw spoor (LXXIV) aangesneden. Het gaat om een gracht 
met een traject haaks op dat van gracht LXIII/LXX. Het spoor kon 28m in oostnoordoostelijke 
richting gevolgd worden, waar het door de oostelijke sleufrand werd afgesneden. De breedte 
van deze gracht moet minimaal 1,7m geweest zijn. Op basis van de oriëntatie en de eerdere 
datering in de middeleeuwen, wordt vermoed dat het ook hier om een laatmiddeleeuws 
exemplaar gaat. Het is ook goed mogelijk dat dit spoor samen met gracht LXIII/LXX deel uitmaakt 
van een groter grachtensysteem, dat slechts gedeeltelijk werd aangetroffen.

Gracht M0004/LXVII/LVII/XXXIV
Langsheen de oostelijke sleufrand van het zuidelijk deel van zone M werd een middeleeuwse 
gracht aangesneden met een NNW-ZZO verloop (fig. 320 & 339). Het vervolg van dit spoor 
was ook aanwezig op de plannen van de campagnes in 1969, 1971, 1978 en 2001. De gracht 
werd zichtbaar in de westelijke sleufrand van zone G vanaf het punt waar ze door het 
vervolg van postmiddeleeuwse gracht L0001 werd oversneden. Vandaaruit liep de gracht 
42m in noordnoordwestelijke richting, waarna ze een bocht van 90° maakt om na 28,2m in 
westzuidwestelijke richting onder de sleufrand te verdwijnen. Mogelijk bevindt zich in het 
opgravingsvlak van 2001 een onderbreking in het grachttracé, maar het is ook mogelijk dat de 
gracht hier plaatselijk minder goed bewaard was. Het spoor heeft een maximumbreedte van 
1,3m en vertoont in doorsnede een tweeledige vulling (fig. 340 & 341). Het bovenste pakket 
bestaat uit een homogeen grijsbruin pakket met een komvorm. Daaronder zit een vrij scherpe 
U- tot V-vormige uitgraving met een vlakke bodem bestaande uit grijze spoelbandjes afgewisseld 
met beige (verspoelde?) moederbodem. Mogelijk was deze gracht vrij spits van aanleg, en werd 
hij op een bepaald moment intentioneel gedempt. De diepte van dit spoor varieert van 0,28m 
in het noorden (6,50m TAW) tot 0,48m in het zuiden (5,77m TAW).

Figuur 339: Gracht M0004/LXVII/LVII/XXXIV zoals die in zone M werd aangesneden
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De vondsten uit de vulling van dit spoor worden per pakket bekeken. Het onderste deel 
van de vulling bevatte 3 dakpanfragmenten, 4 wandscherven in Romeinse kruikwaar, 2 
vroegmiddeleeuwse handgevormde wanden verschraald met rode chamottekorrels, 1 
wand- en 1 bodemscherf in handgevormde waar, 1 wand in Eifelwaar en 1 rand- en 3 
wandscherven in grijsbakken gedraaid aardewerk uit de middeleeuwen. Aangezien de gracht 
alle Romeinse en vroegmiddeleeuwse sporen op haar traject oversnijdt kan ze niet ouder 
zijn dan de vroege middeleeuwen. Het bovenste pakket bevatte eveneens verspit Romeins 
(terra sigillata, metaalglanswaar, terra nigra, doliumfragmenten, kruikwaar en stukken van 
zoutcontainers) en vroegmiddeleeuws (wandscherven in handgemaakt aardewerk met 
rode chamotteverschraling) materiaal. Het jonger materiaal omvat 3 oxiderend gebakken 
en gedraaide wandscherven voorzien van spatten loodglazuur, 4 wandscherven in Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk, 4 randen, 83 wanden, 2 bodems en 3 oren (van kruiken) in 
reducerend gebakken en gedraaide waar en 1 wand in steengoed (fig. 342). Dit lijkt deze 
laatste fase te dateren vanaf de tweede helft van de 13de eeuw (De Groote 2008: 170-180, 
311-325, 365-378). Naast aardewerk bevatte de bovenste vulling van deze gracht nog 117 
dakpanfragmenten, 1 stuk Doornikse kalksteen, 1 stuk kwartsiet zandsteen, 1 afslag in silex, 
4 spijkers, 1 ringvormig metalen object, 2 onbepaalbare metaalvondsten, een verspitte 
Romeinse draadfibula type Almgren 15 of 16 (fig. 343)(persoonlijke mededeling J. Deschieter), 
13 metaalslakken, 3 fragmenten huttenleem en 1 splinter verbrand bot.

Figuur 340: Een van de coupes op gracht M0004/LXVII/LVII/XXXIV Figuur 341: Coupe B op gracht M0004/LXVII/LVII/XXXIV

Figuur 342: Enkele vondsten uit M0004/LXVII/LVII/XXXIV Figuur 343: Een draadfibula uit gracht M0004/LXVII/LVII/XXXIV
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De oriëntatie van deze gracht loopt gelijk aan die van de laatmiddeleeuwse grachten die 
hierboven werden besproken. Mogelijk wijst dit toch op een laatmiddeleeuwse datering voor 
dit spoor. Het traject dat deze gracht beschrijft vertoont grote gelijkenissen met de vorm en 
oriëntatie van de grachten rond de site met walgracht die op de kaart van Ferraris in deze zone 
aangeduid staat, en waarvan in 1989 nog een opvolger op het terrein stond (bron: https://
inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/35716). Misschien staat deze gracht wel in verband 
met de omwalde site op de Ferrariskaart. 

13.2.3. Grachten op zone N
N0003/N0006/N0182/N0233
Bij het huidig onderzoek werden op zone N twee grachten uit de late middeleeuwen 
aangesneden. Een eerste gracht, N0003/N0006/N0182/N0233, werd aangesneden in de 
zuidwestelijke hoek van de zone, en werd al gedeeltelijk besproken in de hoofdstukken over 
de vroege en de volle middeleeuwen (fig. 258 & 320). In de doorsneden van deze gracht blijkt 
dat het spoor meerdere fases heeft gekend. Minstens zeven uitgravingen konden herkend 
worden. De jongste bevindt zich in het noorden als spoor N0006 (lagen C/1-4 en D/1-2) en 
heeft een vrij homogene donkergrijze kleur en een diepte van maximaal 0,64m. Spoor N0006 is 
op zijn noordelijker gelegen verloop nog hoogstens 0,26m diep bewaard (6,50-6,54m TAW) en 
heeft steeds een komvormig profiel. Van gracht N0003/N0182/N0233 is misschien wel nog een 
aanduiding zichtbaar op de Ferrariskaart (1771-1778), waar zich ter hoogte van dit spoor een 
bomenrij situeert die een gelijkaardig gebogen traject volgt en zo het perceel in de hoek van de 
Panhuisstraat en de Dendermondsesteenweg afzoomt (fig. 344). Het is niet onwaarschijnlijk dat 
oudere perceelsgrenzen lange tijd aangehouden werden. Behalve de fase met spoornummer 
N0006, moet ook een dempingslaag bovenop de volmiddeleeuwse uitgravingen in de late 
middeleeuwen gesitueerd worden.

Figuur 344: Detail uit de kaart van Ferraris met aanduiding van het projectgebied (schaal en projectgrenzen bij benadering) (©www.kbr.be)
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Het meest recente materiaal is te plaatsen in de late middeleeuwen en omvat oren in 
reducerend gebakken gedraaide waar afkomstig van kruiken, 1 wand in hoogversierd 
aardewerk, bijna-steengoed van Langerwehe, volwaardig steengoed en pannen met een 
gesloten steel. De datering voor de laatste dempingsfase van deze gracht moet in de 14de 
eeuw gesitueerd worden. De eerste aanleg van dit spoor stamt vermoedelijk ten vroegste uit 
de vroege middeleeuwen. De gracht moet zeker tijdens de volle middeleeuwen in gebruik 
geweest zijn, en werd dan hoogstwaarschijnlijk in de 14de eeuw definitief gedempt (fig. 345).

N0066/N0126
Op 18,6m ten westen van de noordoostelijke hoek van zone N werd een gracht (N0066/N0126) 
door een postmiddeleeuwse gracht (N0067) oversneden (fig. 346). Vanaf dit punt kon het spoor 
11,8m in oostelijke richting gevolgd worden. Daar heeft het een onderbreking van 1m breed, 
waarna het zijn traject nog 1,1m verder zet om dan af te buigen naar het zuiden. In zuidelijke 
richting was het spoor nog ca. 4,3m waar te nemen, daarna was het niet meer bewaard. Op 
zijn tracé oversnijdt deze gracht enkele volmiddeleeuwse paalsporen (N0136, N0147, N0138 en 
N0063). Het spoor heeft een breedte gaande van 0,59 tot 0,72m en is 0,25 tot 0,30m diep onder 
het archeologisch niveau (6,13m TAW). In doorsnede bestaat het spoor uit een tweeledige 
komvorm. Het onderste pakket is sterk uitgeloogd en lichtgrijs van kleur. De jongste laag is 
eerder donkerbruingrijs (fig. 347).

N0003 D l1 - 1N0003 D l1 - 2 N0003 D l1 N0003 D l2 - 1N0003 D l2 - 2 N0003 D l2 - 2

N0003 - 1

N0003 - 2 
N0003 - 4

0 5cm

Figuur 345: Een selectie van vondsten uit de jongste dempingspakketten van gracht N0003/N0006/N0182/N0233 (schaal 1/3)

Figuur 346: De noordoostelijke 
hoek van zone N met zicht op 
gracht N0066/N0126



Archeologisch onderzoek Destelbergen - Panhuisstraat 2011 245

In deze gracht werden scherven uit de Romeinse periode – in 
terra sigillata een bodem van een Drag. 33 (Webster 1996: 
45) en een rand van een amfoor – en de middeleeuwen 
gevonden. 2 randen, 1 bodem en 4 wandscherven zijn in 
grijsgebakken aardewerk. Hiervan zijn 1 rand- en 1 wandscherf 
van radstempelversiering voorzien. Daarnaast werden nog 4 
wanden en 1 oor in oxiderend gebakken en gedraaide waar 
met een dekkende versiering in loodglazuur uit dit spoor 
gehaald. Dit laatste materiaal is het jongst en dateert het 
in de late middeleeuwen. Dit wordt bevestigd door het feit 
dat de gracht volmiddeleeuwse paalsporen en een waterput 
oversnijdt (waaruit mogelijk de scherven met radstempel 
afkomstig zijn), maar zelf door een postmiddeleeuwse gracht 
(N0067) wordt verstoord. Niet dateerbare vondsten uit dit 
spoor zijn een stuk kwartsietische zandsteen, een fragment 
in leisteen en 3 metaalslakken.

13.3. De waterputten
Bij dit onderzoek werden in totaal drie laatmiddeleeuwse waterputten gevonden. Deze 
bevinden zich alledrie in zone L, binnen het vermoede woonerf (fig. 335).

Waterput L0242
Centraal in zone L bevindt zich waterput L0242 (fig. 320 & 335). Het is een grijsbruin ovaal spoor 
dat in het noordoosten verbonden is met een middeleeuwse gracht (L0229/XIV) (fig. 348 & 349). 
Het spoor is NNO-ZZW gericht en heeft een diameter gaande van 3,7 tot 4,7m. De totale diepte van 
de waterput bedraagt 2,1m onder het archeologisch niveau (5,65m TAW). Vanaf 0,70m diep werd 
intact hout aangetroffen (fig. 350). Op 0,86m onder het vlak werd een tweede vlak aangelegd, 
waarin verschillende stukken hout zichtbaar waren, maar geen bekisting kon herkend worden 
(fig. 351). Bij verder verdiepen werden enkele stukken van houten palen en planken, fragmenten 
van vlechtwerk, en brokken knoestig hout aangetroffen (fig. 352). Een duidelijk bekisting was 
echter afwezig. Het is mogelijk dat de palen, planken en het vlechtwerk restanten zijn van een 
beschoeiing die voorgaand aan de opvulling van het spoor werd ontmanteld. Anderzijds kunnen 

Figuur 347: Een van de profielen op gracht N0066/N0126

Figuur 348: Laatmiddeleeuwse 
waterput L0242 in het vlak
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Figuur 349: Waterput L0242 op twee niveaus en gecoupeerd op twee assen (schaal 1/50)

Figuur 350: Het bovenste deel van een van de coupes op waterput L0242
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Figuur 351: Waterput L0242 na 86cm verdiepen, er is hout zichtbaar, maar van een duidelijke beschoeiing is geen sprake

Figuur 352: Het onderste deel van een van de doorsnedes gemaakt op waterput L0242



248 DL&H-Rapport 8

ze evengoed als afval in de kuil geworpen zijn. Twee lange houten palen waren aangepunt en 
dieper dan het spoor in de bodem geheid. Dit kan erop wijzen dat deze twee stukken ooit deel 
uitmaakten van een vorm van beschoeiing, en dat de andere onderdelen ingestort en/of vergaan 
zijn of weggenomen werden. De lagen binnen de structuur geven geen inzichten in deze kwestie. 
In doorsnede is het spoor trechter- tot komvormig. De enige lagen die mogelijk deel uitmaken van 
de aanlegfase van deze waterput zijn alle lichtgrijs tot beige van kleur (6, 7 en 31). Al de andere 
lagen lijken deel uit te maken van een inzak of opvulling na verval van de structuur, en lijken 
nergens de begrenzing van een vroegere bekisting te volgen. De onderste drie pakketten (32, 34 
en 40) bestaan uit een afwisseling van beige lagen en donkergrijze humeuze sliblaagjes, mogelijk 
zijn de lagen niet door toedoen van de mens ontstaan. De pakketten erboven (1-5, 8-30, 33, 35-
39) zijn allemaal vrij homogeen grijs tot donkergrijs van kleur.

0 5cm

L0242 

L0242 l4 - 1

L0242 l4 - 2

L0242 l26 - 1

L0242 l4 - 3

L0242 l3 - 1

L0242 l26 - 2
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L0242 l24

L0242 l30 - 1

L0242 l30 - 2

L0242 l25

L0242 l4 - 1

L0242 l4 - 2

L0242 l38

Figuur 353: Een greep uit het aardewerk gevonden in de lagen van waterput L0242 (schaal 1/3)



Archeologisch onderzoek Destelbergen - Panhuisstraat 2011 249

Uit de lagen die mogelijk de aanlegtrechter vormen is slechts 1 wandscherf in handgevormde 
waar afkomstig. De onderste drie lagen van de inzak (32, 34 en 40) bevatten 3 wanden in 
oxiderend gebakken gedraaide waar, waarvan 1 voorzien van een loodglazuur, 2 reducerend 
gebakken en gedraaide wandscherven, enkele dakpanfragmenten en 2 metaalslakken. De 
resterende opvullingslagen bevatten in totaal 208 scherven. Het grootste deel hiervan is 
grijs gebakken en gedraaid aardewerk, waaronder 4 oren van kruiken daterend in de tweede 
helft van de 13de eeuw. Daarnaast komt ook een aanzienlijke hoeveelheid roodgebakken en 
gedraaide waar voor, al dan niet voorzien van loodglazuur. Een randscherf van een vetvanger 
en de aanwezigheid van enkele scherven hoogversierd aardewerk bevestigen een 13de-eeuwse 
datering voor dit spoor (De Groote 2008: 170-180, 274-275, 304-306) (fig. 353 & 354). Residueel 
materiaal uit de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode werd eveneens in deze pakketten 
opgemerkt. Van de in de waterput aangetroffen houten palen werd een staal genomen voor 
houtdeterminatie en dendrochronologisch onderzoek. Deze paal bestond uit eik, en leverde 
geen dateerbaar hout op (Haneca 2012: 3-5). 

Waterputten L0282 & L0283
Op 7m ten westen van L0242 werden twee ronde kuilen aangesneden die een van de 
vierhoekige grachtstructuren uit de metaaltijden oversneden (fig. 320, 335-357). De grootste 
kuil (L0282) is rond en lichtgrijs tot beige van kleur en heeft een diameter van 2,4m. Dit spoor 
wordt in het zuidoosten gesneden door de tweede ronde kuil (L0283) die een gelijkaardige 
kleur heeft en een diameter van 1,45m. In doorsnede is deze oversnijding duidelijk zichtbaar. 
Gezien de sleutelgatvorm die beide kuilen samen vormen werd in eerste instantie rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat het een ovenstructuur betrof. In coupe werd al snel duidelijk 
dat deze hypothese niet houdbaar was: er werd weinig slakkig materiaal, weinig aardewerk en 
geen spoor van verhitting aangetroffen. De vorm van het profiel en de diepte van de kuilen, 
suggereren dat het om waterputten gaat. Spoor L0282 had een totale diepte van 1,1m onder 
het archeologisch niveau (5,75m TAW) en was eerder trechtervormig van profiel, L0283 was 
slechts 0,81m diep (ten opzichte van 5,71m TAW) en had een komvormig uiterlijk (fig. 358, 360 
& 361). De bovenste opvullingslagen van de kuilen (1-4 en 11) zijn zeer gelijkaardig: het zijn 
grote pakketten versmeten moederbodem, die erop wijzen dat deze laatste fase van opvulling 
een intentionele demping was. De lagen daaronder (5-10 en 12-35) zijn donkergrijze en bruine 
spoellagen die dan weer een eerder natuurlijke opvulling doen vermoeden. Bij het onderzoek 
werd op geen enkel moment hout of een verkleuring door een beschoeiing opgemerkt. Wellicht 
hebben deze waterputten geen bekisting gehad.

Figuur 354: Laatmiddeleeuwse  
oren van kannen of kruiken 
en wanden in hoogversierd 

aardewerk, naast enkele 
residuele Romeinse scherven
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Figuur 355: Waterputten L0282 en L0283 op verschillende niveaus en gecoupeerd op twee assen (schaal 1/50)

Figuur 356: Waterputten L0282 en L0283 in het grondvlak
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Figuur 357: Waterputten L0282 en L0283 na een 15-tal cm verdiepen

Figuur 358: Waterputten L0282 en L0283 op de langste coupe-as



252 DL&H-Rapport 8

Waterput L0282 bevatte 58 aardewerkscherven. De pakketten bestaande uit spoellaagjes 
leverden naast een stukje glas enkel residueel materiaal op uit de ijzertijd (handgevormde waar 
in prehistorische techniek), de Romeinse (kruikwaar en mortarium) en de vroegmiddeleeuwse 
periode (handgevormd aardewerk met rode chamotte verschraling). De bovenste lagen die 
mogelijk intentioneel ontstaan zijn bevatten hoofdzakelijk verspit materiaal uit de ijzertijd (6 
handgevormde scherven, waarvan 1 met vingertopindrukken), de Romeinse tijd (terra sigillata, 
Eifelwaar en kruikwaar) en de vroege middeleeuwen (handgevormde waar met rode chamotte 
verschraling). Daarnaast zijn vier oxiderend gebakken en gedraaide scherven wellicht jonger. 
Tenslotte bevatte dit pakket ook nog 6 metaalslakken.

Figuur 359: Waterputten L0282 en L0283 in het tweede tussentijds grondvlak

Figuur 360: Waterputten L0282 en L0283 na verder verdiepen Figuur 361: Waterput L0282 bleek iets dieper
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Uit L0283 werden slechts 11 stukjes aardewerk en 1 
metaalslak verzameld. Het gaat om hetzelfde soort verspit 
materiaal als dat van bovenstaande waterput. Uit één van de 
spoellagen (19) werd een wandscherf in Andenne gehaald 
die een oranje glazuur heeft (fig. 362). Deze scherf kan in de 
13de of 14de eeuw gedateerd worden (De Groote 2008: 337-
346). Gezien de zeer gelijkaardige vulling van spoor L0282 
wordt voor dit spoor ook een dergelijke datering vermoed. 

13.4. Synthese en interpretatie
Ook uit de late middeleeuwen werden sporen aangetroffen te Destelbergen – Panhuisstraat, 
het betreft in hoofdzaak grachten. Vroegere interpretaties zagen deze grachten als een 
drainagesysteem, met de huidige resultaten moet deze visie echter hier en daar bijgesteld 
worden. Zo blijken de NNW-ZZO gerichte grachten op zones A en L samen met een aantal haaks 
georiënteerde grachten eerder een erf af te bakenen dan louter het terrein te draineren richting 
de Schelde. Dit vermoede erf werd omzoomd door grachten die steeds minstens twee fasen van 
aanleg vertoonden. Precies in het midden van dit erf bevindt zich rechthoekige structuur 24 
bestaande uit standgreppels die, gezien haar afmetingen, waarschijnlijk als een hoofdgebouw 
of groot bijgebouw geïnterpreteerd mag worden. Binnen dit erf wijzen andere standgreppels 
op de aanwezigheid van minstens drie kleinere bijgebouwen (structuren 27-29). Nog andere 
fragmenten van greppels zouden eventueel restanten van gebouwen van een andere fase 
kunnen zijn. Bij dit erf horen ook nog drie waterputten, waarin geen duidelijke bekisting werd 
gevonden. De toegang tot het erf bevond zich wellicht in de zuidoostelijke hoek, tussen de 
zuidelijke erfgracht, een haaks georiënteerde greppel (L0210) en waterput L0242. De jongste 
vondsten die met deze bewoning gepaard gaan zijn afkomstig uit de opvulling van de grachten 
en moeten in de 14de-15de eeuw gesitueerd worden. De waterputten dateren zelf in de 13de 

en 14de eeuw. Waarschijnlijk moet de bewoning ook in deze periode gezien worden. De vele 
vondsten uit de volle middeleeuwen (voornamelijk Rijnlands roodbeschilderd aardewerk) 
kunnen ofwel een aanwijzing zijn van een oudere (niet meer bewaarde) bewoningsfase, of 
residueel zijn en afkomstig van nabijgelegen volmiddeleeuwse bewoning.

Zones E en G worden vermoedelijk door een laatmiddeleeuwse gracht doorkruist. Op basis 
van de momenteel beschikbare gegevens kan aan dit spoor geen precieze functie worden 
toegekend. Mogelijk gaat het om een drainagegracht en/of perceelsafbakening. Op zones E 
en M werd een gracht (M0004/XXXIV/LVII) aangesneden die een rechte hoek beschrijft. Deze 
gracht omzoomt wellicht een erf of perceel dat zich verder in het zuidwesten ophoudt. De 
oriëntatie en ligging van dit spoor zijn sterk gelijkend op de grachten van een site met walgracht 
aanwezig op de Ferrariskaart. Mogelijk is deze gracht er een voorloper van. Dit spoor werd 
waarschijnlijk gedempt in de tweede helft van de 13de eeuw.

Op zone N werden twee grachten uit de late middeleeuwen gevonden. De meest zuidelijk 
gelegen gracht (N0003/N0182/N0233) vertoont verschillende fasen van heraanleg en heeft 
hoogstwaarschijnlijk een lange gebruiksgeschiedenis. De allereerste aanleg is vermoedelijk niet 
ouder dan de vroege middeleeuwen. De gracht werd zeker gedurende de volle middeleeuwen 
gebruikt, en werd in de 14de eeuw definitief gedempt. Dit spoor omsloot waarschijnlijk de 
volmiddeleeuwse erven die hier werden aangetroffen, en bleef als perceelsafbakening bewaard 
tot in de late middeleeuwen. Op de Ferrariskaart is in elk geval nog een perceelsgrens zichtbaar 
die ermee samen lijkt te vallen. In het noorden van zone N werd nog een laatmiddeleeuwse 
gracht aangetroffen (N0066/N0126). Dit laatste spoor maakt een rechte hoek en vertoont een 
intentionele onderbreking, die als een doorgang gezien kan worden. Wat dit spoor precies omgaf 
is niet duidelijk, maar misschien moet het in verband gebracht worden met een voorloper van 
de stenen funderingsresten op zone N (zie infra).

Figuur 362: Waterputten L0282 en L0283 leverden weinig vondsten 
op. Eén scherf in Andenne (linksboven) dateert beide sporen
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Figuur 363: Algemeen grondplan met alle postmiddeleeuwse sporen bruin en alle recente sporen wit 
ingekleurd, oudere sporen zijn beige



Archeologisch onderzoek Destelbergen - Panhuisstraat 2011 255

14. De postmiddeleeuwse en (sub)recente sporen
Een aantal sporen op het terrein te Destelbergen moeten aan de postmiddeleeuwse en 
recente periode worden toegekend (fig. 363). Eerder postmiddeleeuws zijn drie brede lineaire 
grachtsporen (L0001/LXIX, N0014 en N0067), en één smallere afbuigende gracht (L0035).

14.1. Postmiddeleeuwse grachten
Gracht L0035
In de zuidoostelijke hoek van zone L werd een deel van een gracht aangesneden (fig. 364). Dit 
spoor werd zichtbaar vanaf de oostelijke sleufrand en volgde een naar het zuiden toe gebogen 
traject richting de zuidelijke sleufrand, om daar door een postmiddeleeuwse gracht (L0001/
LXIX) oversneden te worden. Gracht L0035 oversnijdt op haar beurt O-W lopend greppeltje 
L0009/L0012, dat in de late middeleeuwen thuis hoort, zij het in een oudere fase. De gebogen 
gracht heeft een breedte van 2,2 tot 3m en kon over een traject van ongeveer 12,3m gevolgd 
worden. In doorsnede had het spoor een komvormig profiel met een vlakke bodem. De gracht 
bleek opgevuld met zeer scherp afgelijnde pakketten versmeten moederbodem, samengesteld 
uit bruingrijs zand en brokken grijsblauwe klei, en werd dus hoogstwaarschijnlijk intentioneel 
gedempt. De onderste laag van het spoor was donkergrijs en bestond uit spoellagen die 
vermoedelijk gevormd werden toen de gracht in gebruik was. Het spoor bereikte een maximale 
diepte van 0,87m onder het archeologisch niveau (5,64m TAW) (fig. 365). De vondsten uit deze 
gracht bestaan uit 16 aardewerkscherven, 9 dakpanfragmenten, 2 spijkers en 2 metaalslakken. 
Het aardewerk bestaat gedeeltelijk uit verspit materiaal zoals 2 randen in terra sigillata en 4 
handgevormde wanden in prehistorische techniek, maar bevat ook 3 wanden in grijs gebakken 
gedraaide waar en 2 randen en 5 wandscherven in oxiderend gebakken gedraaide waar voorzien 
van loodglazuur. Deze gracht stamt vermoedelijk uit de postmiddeleeuwse of zelfs uit de meer 
recente periode. Het verder verloop naar het noordoosten toe moet op de plannen van de 
campagnes uit de jaren 1980 te zien zijn. Deze plannen werden nog niet bijgewerkt voor de 
Romeinse periode en later. Gezien de vorm van dit grachtfragment zou het om een min of 
meer circulaire gracht kunnen gaan die een bepaalde zone afbakent. Noch de kaart van Ferraris 
(1771-1778)  (fig. 344) noch de Atlas der Buurtwegen (rond 1840) (fig. 366) vertoont een spoor 
van deze gracht, die dan vermoedelijk jonger van datering is. 

Figuur 364: De zuidoostelijke hoek van zone L met zicht op gracht L0035 (links)
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Gracht L0001/LXIX
Langs de gehele zuidelijke sleufrand van vlak L en dwars doorheen zone G werd een 
postmiddeleeuwse gracht waargenomen (fig. 363 & 367). De totale geregistreerde lengte 
bedraagt 157,6m. Het spoor heeft een ONO-WZW oriëntatie die de huidige perceelsgrens 
volgt en een breedte die schommelt tussen 5,5 en 8m. De vulling van de gracht is bruin tot 
bruingrijs. Een doorsnede gemaakt tijdens de campagne van 1978 wijst uit dat de diepte 
van deze gracht plaatselijk zeker 1,8m onder het archeologisch niveau bedroeg. De vondsten 

0 100m
N

Figuur 365: Een doorsnede op 
gracht L0035

Figuur 366: Het projectgebied 
aangeduid op een detail van 
de Atlas der Buurtwegen 
(©www.gisoost.be)
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aangetroffen in het spoor bij het huidig onderzoek beslaan roodbakken gedraaide waar 
met loodglazuur, hoogversierd aardewerk, blauwgrijs steengoed met bloemmotiefjes, vele 
baksteenfragmenten, 2 stukken tefriet, 3 spijkers, 2 loden musketkogels, 1 lakenloodje en 2 
onbepaalde metalen objecten. 

Figuur 367: Zicht op gracht L0001/LXIX vanuit de zuidoostelijke 
hoek van zone L

Figuur 368: De oostelijke 
helft van zone N met zicht 

op postmiddeleeuwse 
gracht N0014 (links) en 

uitbraaksporen van recente 
funderingen (centraal)
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Grachten N0014 en N0067
Langs de noordelijke zijde van zone N werd het spoor van een brede bruingrijze gracht (N0067) 
aangesneden (fig. 363). De volledige breedte van deze gracht is niet gekend, aangezien de 
sleufrand niet verder in noordelijke richting uitgebreid kon worden. Couperen van dit spoor 
was hierdoor evenmin mogelijk. In de noordwestelijke hoek van zone N wordt de gracht iets 
breder. Misschien is dit een aanwijzing dat het spoor afbuigt in zuidelijke richting, maar dat 
kon niet bewezen worden. De gracht werd over de gehele breedte van de zone vastgesteld, en 
werd op die manier over een afstand van 43,7m geregistreerd. De gedocumenteerde breedte 
is minimum 1,7m centraal in het vlak, en minimaal 6m ter hoogte van de noordwestelijke 
hoek van zone N. Op ca. 14m van de noordoostelijke hoek van zone N vertoont gracht N0067 
een plaatselijke uitstulping naar het zuiden. De functie hiervan is niet meteen duidelijk. Het 
weinige materiaal, een oxiderend gebakken gedraaide bodem van een kom met dekkende 
loodglazuur en een gelijkaardige wandscherf, uit dit spoor wijst in de richting van een laat- of 
postmiddeleeuwse demping. De kleur, aflijning en textuur van de vulling van de gracht doen 
toch een postmiddeleeuwse datering vermoeden. De inplanting van het spoor op de huidige 
perceelsgrens wijst waarschijnlijk op zijn vroegere functie.

Waarschijnlijk moet ook spoor N0014 in dit licht gezien worden. Mogelijk vormen beide sporen 
zelfs één gracht die dit perceel afbakenden. De vulling van N0014 is in elk geval zo goed als 
identiek aan die van N0067: een bruingrijze scherp afgelijnde vulling. Spoor N0014 werd 
eveneens in de noordwestelijke hoek van zone N aangesneden, had een NNW-ZZO oriëntatie 
en volgde op die manier de oostelijke sleufrand van zone N (fig. 363 & 368). Het spoor werd 
in zuidelijke richting 47m gevolgd tot waar het uiteenvalt in verschillende fragmenten, maar 
wellicht nog tot de zuidelijke sleufrand doorliep. Zo zou het spoor een totale lengte van 
minimum 56m gehad hebben en een breedte variërend tussen 1,3 en 3,2m. N0014 bleek in 
doorsnede een ondiep komvormig profiel met maximale diepte van 0,30m te hebben (6,30m 
TAW in het noorden, 6,59m TAW in het zuiden).

Uit deze gracht werden 38 aardewerkscherven gehaald. Het betreft oxiderend gebakken 
gedraaide waar met een dekkende loodglazuur, waaronder een oor en een steel van een pan, 
wandjes in blauwgrijs steengoed met een bloemmotief, porselein en enkele handgevormde 
verspitte scherfjes. Naast aardewerk werden ook nog een pijpenkopje, een stuk Doornikse 
kalksteen, een fragment in veldsteen, een afslag in silex, enkele splinters dierlijk bot, een aantal 
spijkers, een metaalslak en een stukje glas in de grachtvulling gevonden. Het spoor moet op 
basis van dit materiaal zeker in de postmiddeleeuwse periode gesitueerd worden.

14.2. Sporen van recente activiteiten
Over het geheel terrein werden sporen van recente graafactiviteiten opgemerkt. Meest 
ingrijpend zijn natuurlijk de putten veroorzaakt door de ontzanding van het noordoostelijk 
deel van het projectgebied (fig. 369). Om de aard van de verstoring te bepalen en te 
controleren of effectief heel het noordoostelijk deel van het terrein verstoord was, werden 
hier zes sleuven getrokken. Deze sleuven werden plaatselijk verdiept om de diepte van de 
ontzandingsactiviteiten vast te stellen. Hieruit bleek dat de archeologische sporen op het 
deel van het terrein aansluitend op de Dendermondsesteenweg en ten oosten van de huidige 
Ledebeek verloren zijn. Naast deze uitgestrekte vergravingen werden bijna overal grote en 
kleine sporen van landbouwactiviteiten vastgesteld. Dit betreft voornamelijk ploegsporen en 
restanten van beddenbouw. Op zone M werden enkele betonnen pijlers aangesneden die 
wellicht afkomstig zijn van een loods die hier in de 20ste eeuw stond. In de noordoostelijke 
helft van zone N werden bakstenen funderingen, kuilen en beerputten van een gebouw 
aangetroffen (fig. 368). Deze structuur was vermoedelijk L-vormig, of bestond uit twee aparte 
elementen. Op de Ferrariskaart is hier inderdaad een bakstenen gebouw zichtbaar (fig. 344). 
En hoewel de opbouw op de kaart L-vormig is, is de oriëntatie ervan anders. Dit betekent wel 
dat dit bakstenen gebouw aan het einde van de 18de eeuw nog in opstand was. Op de Atlas 
der Buurtwegen (ca. 1840) zijn geen gebouwen te zien op dit perceel (fig. 366), mogelijk 
was het tegen die tijd al afgebroken. Andere verstoringen bevinden zich rond en tegen de 
huidige Ledebeek en zijn in verband te brengen met de aanleg van deze Aquafincollector in 
2001. Hoewel het tracé archeologisch werd opgevolgd, blijkt nu dat de opgevolgde zone en 
de uiteindelijke plaats van de beek toch niet helemaal overeenstemmen, en dat een deel van 
het archeologisch erfgoed hierbij verloren gegaan is.
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Figuur 369: De ontzavelingsactiviteiten aan het begin van de 20ste eeuw verstoorden de noordoostelijke helft van het projectgebied
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15. Contextloze vondsten
Bij het huidig onderzoek te Destelbergen werden ook een heleboel losse vondsten gedaan, 
waarvan twee het vermelden waard zijn. Het oudste object is een gouden tremissis uit de 6de 

of 7de eeuw n.Chr. (persoonlijke mededeling J. van Heesch) (fig. 370). De munt is ovaal van 
vorm en heeft een minimum diameter van 1,2cm, een maximum doorsnede van 1,38cm, en is 
0,9mm dik. Op de voorzijde staat centraal het hoofd van een man, mogelijk met lauwerkrans, 
afgebeeld dat naar links kijkt. Links van de centrale figuur staat waarschijnlijk een kruis, rechts 
een symbool dat op “1” lijkt. Boven het hoofd zijn de letters AMBO leesbaar. Op de keerzijde 
is centraal een ankerkruis te zien, waarrond een aantal moeilijk te lezen symbolen en letters 
staan. De vondst werd gedaan op zone M in de nabijheid van waterput M0098 die ook uit de 
6de-7de eeuw dateert. Voorlopig zijn de figuur op de munt, alsook de muntplaats nog onbekend.

De tweede losse vondst die het vermelden waard is is een stuk bronzen kistbeslag uit de volle 
middeleeuwen in de vorm van een kattenkop met opengesperde bek (fig. 371). De ogen van 
de kat bestaan uit putjes waar mogelijk glaspasta of iets dergelijks in gevat zat. De binnenzijde 
van de oren is hol uitgewerkt. Zowel aan de bovenzijde als aan de onderkant is het beslag 
doorboord. Wellicht waren dit de bevestigingsplaatsen van het beslag. Een bijna identiek 
exemplaar staat tentoongesteld in het pam Ename. Het kistbeslag meet 3,7 op 1,65 tot 2,6cm, 
is 3mm dik, en weegt ongeveer 14g. 

0 2cm
Figuur 370: Een gouden 
tremissis uit de 6de of 7de eeuw 
(schaal 2/1)

Figuur 371: Bronzen kistbeslag 
uit de volle middeleeuwen
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16. Synthese
Van 6 juni tot 21 november 2011 werd een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd 
op het terrein ten zuiden van de Dendermondsesteenweg en ten oosten van de Panhuisstraat 
te Destelbergen. Deze gronden zijn al sinds de jaren 1960 het onderwerp van archeologisch 
onderzoek door de RUG/UGent, en zijn gekend onder de naam Destelbergen – Eenbeekeinde. 
Op het terrein wordt een KMO-zone gepland door bouwheer Veneco². Deze bouwwerken 
zouden het archeologisch bodemarchief vernietigen. Daarom werden de nog niet opgegraven 
zones van het terrein in 2011 nauwkeurig onderzocht. In totaal werd 0,8ha, gespreid over drie 
zones, vlakdekkend onderzocht. De resultaten van dit onderzoek werden in de mate van het 
mogelijke gecombineerd met de gegevens die bij de vroegere campagnes werden verkregen. 
Aanvullend werden een aantal contexten onderworpen aan specifiek onderzoek. Zo werden tien 
waterputten bemonsterd voor houtdeterminatie en dendrochronologische studie. Hoewel dit 
onderzoek voor het huidig onderzoek niet zoveel resultaat heeft opgeleverd als gehoopt werd, 
draagt het zeker bij tot de beschikbare gegevens en bruikbare hulpmiddelen voor toekomstig 
dendrochronologisch onderzoek. Van vier waterputten werden stalen ingezonden voor een 
inventariserend onderzoek op archeobotanische resten. Uiteindelijk werden lagen van drie 
waterputten aan een uitgebreide analyse van aanwezige macroresten en pollen onderworpen. 
Op verbrand bot van één crematiegraf werd een koolstofdatering uitgevoerd.

De ouste vondsten zijn silex artefacten die hoofdzakelijk uit het mesolithicum lijken te stammen 
en gevonden werden in de jongere sporen en lagen. Er konden geen concentraties of structuren 
aan verbonden worden. Op basis van deze recente vondsten kunnen geen nieuwe inzichten aan 
de periode van de steentijden worden toegevoegd.

Twee crematiegraven en fragmenten van twee funerair-rituele grachtstructuren dateren uit 
de metaaltijden. Op deze manier wordt het totaal aantal graven opgetrokken tot minimum 
107 exemplaren. Er werden geen nieuwe randstructuren aangetroffen. Twee van de zes reeds 
eerder aangesneden vierhoekige grachtstructuren werden bij dit onderzoek vervolledigd. 
Eén ervan bleek een diepe spitsgracht te zijn. De reeds gekende kringgreppel werd opnieuw 
gecoupeerd, maar dit kon geen nieuwe informatie geven. De vijf langbedden bevonden zich 
geheel buiten het huidige projectgebied. De grenzen van het urnengrafveld van Destelbergen 
blijven dezelfde. De westelijke grens werd met dit onderzoek bevestigd. De noordelijke en 
oostelijke grenzen zullen nooit gekend worden wegens de intense verstoringen en bebouwing 
in deze zones. De zuidelijke grens tenslotte bevindt zich mogelijk op de overgang van de zandrug 
naar de depressie van de oude Schelde-arm. Dit kon niet met zekerheid vastgesteld worden, 
aangezien deze zone sterk verstoord was, en het archeologisch niveau hier door het ploegen 
van de voorbije decennia tot 40cm lager ligt dan tijdens het vroeger onderzoek. De restanten 
van twee crematiegraven in deze zone zouden er echter op kunnen wijzen dat de grens zich 
nog meer naar het zuiden bevond. Wat de datering betreft van het grafveld, kan voorlopig 
niets worden toegevoegd aan de kennis. Op basis van de koolstofdateringen in het kader van 
het onderzoek van dr. G. De Mulder kon besloten worden dat het grafveld een aanvang kende 
in de late bronstijd, een bloeiperiode had in de vroege ijzertijd en in gebruik bleef tot de 3de 
eeuw, en mogelijk zelfs tot het begin van de 1ste eeuw v.Chr. Het urnengrafveld zou een aanleg 
in het oosten gehad hebben en verder uitgebreid zijn in westelijke richting. Net zoals tijdens 
het onderzoek van de 20ste eeuw, werden bij de huidige campagne geen sporen van bewoning 
uit de metaaltijden aangesneden. De vraag waar de bevolking die verantwoordelijk is voor de 
aanleg van dit grafveld woonde blijft onbeantwoord, maar er kan alvast besloten worden dat de 
nederzetting zich niet op het onderzochte terrein bevond.

Bij het huidig onderzoek werden veel sporen uit de Romeinse periode aangesneden. Het 
gaat in hoofdzaak om restanten van bewoning onder de vorm van paalsporen, grachten, 
greppels, waterputten, kuilen en karrensporen. Twee sporen, brandrestengraven, horen thuis 
in de funeraire sfeer. Slechts één graf was behoorlijk goed bewaard en leverde verbrand bot, 
houtskool en vele spijkers op. De gelaagdheid in combinatie met de resultaten van het fysisch-
antropologisch onderzoek lieten toe een hypothese rond de grafritus te formuleren. Het 
verbrand botmateriaal werd met de 14C-methode gedateerd, maar gaf geen goed resultaat. De 
resultaten van deze campagne bevestigen ten dele de reeds opgeworpen theses, maar voegen 
er ook nieuwe inzichten en hypotheses aan toe. De Romeinse occupatie situeert zich op de 
zuidelijke flank van de zandrug en bestaat uit een nederzetting begrensd door erfgrachten en 



262 DL&H-Rapport 8

palissades en opgebouwd uit hoofdgebouwen, bijgebouwen, waterputten, greppels en mogelijk 
artisanale kuilen. De nederzetting zelf moet aangelegd zijn in de 1ste eeuw n.Chr. en heeft zeker 
twee, en mogelijk drie, bewoningsfases gekend. De eerste fase, die van de 1ste tot het midden 
van de 2de eeuw n.Chr. loopt, kenmerkt zich door een planmatige aanleg van een rechthoekig 
enclos met een NO-ZW oriëntatie, en een uitgedachte interne schikking. In de tweede fase, 
die vanaf het eind van de 2de eeuw tot en met de 3de eeuw duurt, werd deze nederzetting 
opnieuw volgens een duidelijk plan en met een interne ruimtelijke ordening op dezelfde plaats 
heraangelegd. De oriëntatie vertoont een lichte verschuiving naar ONO-WZW. Ten zuiden 
van de bewoning, op een zandige opduiking nabij de Schelde, werd bij eerder onderzoek 
een uitgebreid 3de-eeuws grafveld aangetroffen, dat door een WNW-OZO gerichte weg werd 
doorsneden. In het archeobotanisch spectrum werden duidelijke aanwijzingen voor de 
heraanleg van de nederzetting bij de aanvang van deze fase aangetroffen. De lage percentages 
aan boompollen en de aanwezigheid van enkele onkruidsoorten wezen op een terrein met het 
karakter van recent ontgonnen grond, waar weinig of sterk bekapte bomen stonden. De hoge 
hoeveelheden boompollen in een iets jongere waterput toonde aan dat het boombestand zich 
op enkele jaren of decennia hersteld had. Mogelijk werden de bomen in de omgeving bekapt 
voor het nodige bouwhout voor de heraanleg van de nederzetting. In de periode eind 2de - 3de 
eeuw werd de nederzetting gekenmerkt door de aanwezigheid van moestuinen, waarop onder 
andere biet en koriander groeiden, binnen het erf. Graanakkers bevonden zich in de omgeving, 
maar van een grootschalige graanteelt lijkt er geen sprake te zijn. Er bestaan aanwijzingen voor 
een mogelijke derde fase meer naar het westen. Het betreft sporen waarin vondsten gedaan 
werden die in de laat-Romeinse periode kunnen dateren, maar evengoed vroegmiddeleeuwse 
varianten kunnen zijn. Ten noorden van de nederzetting, ongeveer op de plaats van de huidige 
Dendermondsesteenweg, loopt een zandweg met O-W oriëntatie, waarvan het eerste gebruik 
waarschijnlijk tot de 2de eeuw n.Chr. teruggaat. Het karakter van deze Romeinse nederzetting 
is een goed gestructureerde meerfasige landelijke nederzetting. Vanaf de 3de eeuw zijn er 
enkele aanwijzingen, maar geen directe bewijzen, van officiële activiteit binnen of nabij de 
nederzetting. Hier mag bovendien aan toegevoegd worden dat tot op heden geen enkel bewijs 
werd gevonden dat op dit terrein een vicus heeft bestaan.

Ook de vroege middeleeuwen waren vertegenwoordigd op het terrein te Destelbergen. 
Zonder diepgaander onderzoek van de eerder aangetroffen middeleeuwse sporen konden toch 
drie hoofdgebouwen herkend worden die hoogstwaarschijnlijk in de vroege middeleeuwen 
gesitueerd moeten worden. Daarnaast werden nog één vierpalig bijgebouw, clusters 
paalsporen, waterputten en kuilen uit deze periode gevonden. De hoofdgebouwen zijn alledrie 
opgebouwd in een standgreppel. In totaal horen zeker vijf, en mogelijk elf, waterputten tot de 
vroegmiddeleeuwse fase te Destelbergen. Daarvan zijn er drie tot de Merovingische tijd en 
twee tot de Karolingische periode te dateren. De nederzetting lijkt zich in de noordwestelijke 
zone van het terrein te situeren. Er konden geen grachten aangewezen worden die de 
occupatie afbakenden. In het noorden van het terrein werd de Romeinse zandweg in deze 
periode hergebruikt: een strook langs het zuiden van deze weg is duidelijk jonger en leverde 
vroegmiddeleeuwse vondsten op. Van resten uit de funeraire sfeer werden geen sporen 
aangetroffen. Het archeobotanisch onderzoek op enkele lagen in een 8ste-eeuwse waterput 
toonde aan dat de toenmalige nederzetting moestuinen kende, waar kervel, raapzaad, hennep, 
vlas en mogelijk erwten gekweekt werden. Mogelijk werd er ook rogge geteeld. Daarnaast 
werden ook vruchten en noten in het wild verzameld of op de markt gekocht.

In de volle middeleeuwen is er duidelijk sprake van bewoning op het terrein. Er werden op de 
centrale en de noordwestelijke zone van het terrein paalsporen, waterputten, grachten en kuilen 
aangetroffen. Er werden geen sporen van begraving gevonden. De bewoning kon in minstens 
drie en vermoedelijk vier fasen opgedeeld worden, gaande van de 10de eeuw tot de overgang 
met de late middeleeuwen. In totaal werden vijf hoofdgebouwen herkend. Vier daarvan zijn 
van het drieschepige volmiddeleeuwse type, één gebouw is een tweeschepige hoeve. In de 
noordwestelijke zone lijken de erven door grachten afgebakend te worden. Daarnaast werden 
nog vier bijgebouwen en één waterput uit de volle middeleeuwen herkend. De hoeveelheid 
middeleeuwse sporen op de oude grondplannen doet vermoeden dat er nog meer gebouwen 
en waterputten aan de volle middeleeuwen toebehoren. Hiervoor moet het aardewerk uit deze 
structuren en sporen bekeken worden. Het is niet duidelijk uit te maken of de aangetroffen 
hoeves tegelijkertijd functioneel waren of niet. In de loop van de volle middeleeuwen raakte een 
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deel van de oudere zandweg opgevuld met nederzettingsafval. Mogelijk bevond het functioneel 
gedeelte van de weg zich toen buiten het opgravingsvlak, en misschien al op het traject van de 
huidige Dendermondsesteenweg.

Verschillende grachten op het terrein dateren in de late middeleeuwen. Centraal in zones A 
en L werden echter ook sporen van standgreppels opgemerkt, die door een grachtensysteem 
omzoomd werden. Mogelijk gaat het om een woonerf bestaande uit een rechthoekig centraal 
gelegen hoofdgebouw vergezeld van minstens drie bijgebouwen en drie waterputten.

Aangezien in de oude plannen geen onderscheid werd gemaakt tussen de vroege, de volle en 
de late middeleeuwen, moet hier nog meer informatie uit gehaald kunnen worden. Hiervoor 
moet echter een aanzienlijk deel van het vondstmateriaal herbekeken worden. Zo zou de 
uitgestrektheid van de bewoning in deze verschillende periodes kunnen bepaald worden, en 
kunnen misschien grensbepalende grachten of greppels en meer structuren, zoals hoofd- en 
bijgebouwen,  geïdentificeerd worden. 
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