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Voorwoord
Op een terrein langs de spoorweg Aalter - Brugge en de N44 te Aalter (provincie Oost-Vlaanderen) 
voerden archeologen van het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw (EEC) een 
archeologisch onderzoek uit. De opgraving verliep in twee fases, een eerste in april en mei 2008, 
en een tweede fase in juni 2009. Aanleiding voor dit onderzoek was de geplande bouw van een 
verkaveling op de gronden door R.E. Van Parys NV. Voorafgaand, in 2007, prospecteerde de Kale - 
Leie Archeologische Dienst (KLAD) het terrein door middel van een proefsleuvencampagne. Op basis 
van de positieve resultaten van dit vooronderzoek werd een zone afgebakend waar verder vlakdekkend 
onderzoek noodzakelijk was. In dit rapport worden de resultaten van het terreinwerk en de verwerking 
van beide onderzoeksfases samengebracht. Er werden in hoofdzaak nederzettingssporen uit de volle 
middeleeuwen onderzocht, die wijzen op meerdere bewoningsfases binnen het projectgebied.

Een aantal personen en instanties moeten bedankt worden voor hun medewerking aan het project. 
In eerste instantie gaat een woord van dank uit naar opdrachtgever Remi Van Parys. Aannemer 
Vindevogel NV stond in voor de kraan, werf- en materiaalkeet en de landmeter voor het onderzoek 
in 2008. Landmeter Hans Dusselier verzorgde de opmetingen in 2009, en Phillippe Stevens was de 
kraanman in 2009. Voor de logistieke ondersteuning moeten we Eva Roels (EEC) bedanken. Daarnaast 
is ook een dankwoord op zijn plaats aan intergemeentelijk archeoloog David Vanhee (KLAD), Nancy 
Lemay (Agentschap Onroerend Erfgoed) en Koen De Groote en Jan Moens (Agentschap Onroerend 
Erfgoed) voor hun bijstand en advies. Tenslotte bedanken we nog de vrijwilligers voor hun bijdrage: 
Karen Verschueren, Grace Van Belleghem en Danny Verheye. 
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I. Inleiding
In 2008 en 2009 voerde het EEC een vlakdekkend archeologisch onderzoek uit op een terrein 
te Aalter Manewaarde langs de spoorweg Aalter - Brugge en de N44. Naar aanleiding van de 
geplande verkaveling van de percelen door R.E. Van Parys NV werd hier in 2007 door de KLAD 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (VAnhee 2008). Voor een deel van de gronden werd een 
vlakdekkend onderzoek geadviseerd, goed voor een oppervlakte van 1665m². Dit vervolgonderzoek 
werd in twee fases uitgevoerd: in april en mei 2008 werd de oostelijke helft van het afgebakende 
gebied aangepakt, en in juni 2009 de westelijke helft. De percelen zijn van elkaar gescheiden 
door een gracht. Voor beide fases nam het EEC telkens twee projectarcheologen in dienst. Door 
omstandigheden kon het eindrapport niet afgewerkt worden binnen de voorziene termijn. Bovendien 
dienden de resultaten van beide opgravingen nog samengevoegd te worden. De Logi & Hoorne bvba 
werd door de KLAD aangesteld om de gegevens te herverwerken en het eindrapport op te maken.

In dit rapport wordt eerst de ruime context van het project uit de doeken gedaan om vervolgens in 
te gaan op de resultaten van het terreinwerk en de verwerking. Hierbij werd de focus gelegd op de 
herkende structuren, hun betekenis op het niveau van de site, en de wetenschappelijke waarde van 
de resultaten binnen het kader van de archeologische kennis van de omgeving. Aan het eind worden 
alle gegevens nog eens op een rijtje gezet in een synthese en besluit. Bij dit verslag hoort een digitale 
bijlage waarop het digitaal grondplan, lijsten van sporen en vondsten, foto’s van terreinwerk en 
vondstmateriaal en de digitale versie van dit rapport gevonden kunnen worden.
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II. Situering van het onderzoek
ii.1. GeoGrAfisChe en bodeMkundiGe liGGinG

Het onderzoeksgebied bevindt zich te Aalter (provincie Oost-Vlaanderen), ten oosten van de N44, of 
de Knokkeweg, ten noorden van de spoorlijn Aalter - Brugge, grenzend ten noorden en ten westen 
aan de weg Manewaarde, en aan de Pontstraat in het zuiden (fig. 1). Kadastraal betreft het delen 
van de percelen 188s en 195a, afdeling 3, sectie H, van de gemeente Aalter. De op te graven 
oppervlakte bedroeg 1665m² in totaal, verdeeld over een oostelijk vlak van 1200m² en een westelijk 
vlak van 465m². Beide vlakken sluiten niet op elkaar aan, maar worden gescheiden door een 
NNW-ZZO lopende gracht, die ten tijde van het onderzoek nog dienst deed. Voor de start van het 
onderzoek waren de terreinen in gebruik als landbouwgrond. 

Het terrein is sterk glooiend. De Brugstraat ten oosten van het onderzoeksgebied ligt op een lichte 
rug, van waaruit het terrein daalt richting het onderzoeksgebied en de N44. De TAW-waardes 
schommelen er rond 14,25m. Bodemkundig staat de noordelijke helft van beide vlakken gekarteerd 
als natte lemig zandbodem zonder profiel (Sep), de zuidelijke helft als matig droge zandbodem 
zonder profiel of met onbepaald profiel (w-ZcP) (fig. 2). 

In het westelijk deel van het terrein was de bodem opgebouwd uit een ploeglaag van ca. 0,40m 
dik, waaronder nog een tweede ploeglaag van ca. 0,20m zichtbaar was, met plaatselijk nog een 
podzol bewaard eronder. Het oostelijk deel van het projectgebied had een bodemopbouw bestaande 
uit een diepe antropogene humus A-horizont (tot 0,80m diep), die, vooral op de lagere gedeelten 
van het terrein, voor een goede bewaring van de archeologische sporen heeft gezorgd. De eerdere 
landbouwactiviteit op het terrein is verantwoordelijk is voor een sterke nivellering van het terrein, wat 
mogelijk de reden is van de uitgesproken dikte van de A-horizont in de lagere gedeelten van het 
terrein. Ook in het oostelijk vlak waren nog plaatselijk fragmenten van een podzolbodem bewaard.

Figuur 1: Situering van het projectgebied op een uittreksel van de topografische kaart (©www.gisoost.be)
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ii.2. AAnleidinG vAn en opbouw nAAr het onderzoek

Op de terreinen te Manewaarde werd de aanleg van een verkaveling gepland. Met deze werkzaamheden 
gaan diepgaande ingrepen gepaard die het mogelijk in de bodem aanwezige archeologisch erfgoed 
zullen vernietigen. Daarom werd hier door de KLAD eind 2007 een archeologische prospectie uitgevoerd 
door middel van proefsleuven. Het vooronderzoek leverde twee zones met archeologisch materiaal 
op. In de eerste zone, in het oostelijke gedeelte van het terrein, werden concentraties aardewerk en 
natuursteen aangetroffen. Sporen konden hier echter niet worden afgelijnd. In een tweede zone, in 
het westen van de gronden, bevonden zich greppels en paalsporen in associatie met volmiddeleeuws 
aardewerk (VAnhee 2008). Op basis van deze resultaten werd door de KLAD en het Agentschap 
Onroerend Erfgoed een vlakdekkend archeologisch onderzoek op de westelijke zone geadviseerd.

ii.3. tijdskAder

Het veldwerk in Aalter – Manewaarde verliep in twee fases, en werd telkens door een tweekoppig 
team van het EEC uitgevoerd. De eerste fase in het onderzoek ging van start op 1 april 2008 en 
duurde tot 12 mei, aansluitend daarop werd gestart met de basisverwerking voor een termijn van 15 
werkdagen. De tweede fase van het terreinwerk liep van 15 tot 26 juni 2009, met onmiddellijk daarna 
vijf dagen verwerking. Omdat de verwerkingen van beide projecten niet tot een eindrapport van het 
onderzoek hadden geleid nam de KLAD in de zomer van 2012 het initiatief de verwerking te laten 
heruitvoeren met als doel een eindverslag waarin de resultaten van beide onderzoeksfases voorgesteld 
werden. Deze opdracht werd in september 2012 aan De Logi & Hoorne bvba toegekend, en werd 
voltooid in de zomer van 2013.

ii. 4. finAnCieel kAder

De kosten van de opgravingen in 2008 en 2009 werden gedragen door de bouwheer R.E. Van 
Parys NV. Het opgravingsmateriaal werd door het EEC, de KLAD en aannemer Vindevogel NV 
voorzien. Deze laatste stelde ook de kraan, de landmeter, de werf- en materiaalkeet en het werftoilet 
ter beschikking. Het EEC stond in voor het personeel, en nam voor beide projecten twee archeologen 
op projectmatige basis in dienst. Voor het onderzoek in 2008 werden Bart De Smaele en Kaatje 
De Langhe aangenomen. Evelien Taelman en Bruno Polfliet voltooiden het veldwerk in 2009. De 
herverwerking van de gegevens tot dit KLAD-rapport werd uitgevoerd door archeologen van De Logi 
& Hoorne bvba in opdracht van en gefinancierd door de KLAD.

Figuur 2: Het project-
gebied aangeduid op 
een uittreksel van de 
bodemkundige kaart 
(©www.agiv.be)
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III. Archeologische voorkennis
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek in 2007 was het terrein op archeologisch vlak niet 
gekend. De prospectie wees enerzijds op een zone met vondstconcentraties van aardewerk en 
natuursteen in het oostelijke gedeelte van het projectgebied, en anderzijds op een zone in het westen 
waar bewoningssporen uit de volle middeleeuwen aanwezig waren (VAnhee 2008). 

In de directe omgeving, op ca. 150m naar het noordoosten situeert zich de locatie “Goed te 
Piethoek” (CAI 976098), hier bevond zich vroeger een hoeve die voor het eerst vemeld werd in 
1630, maar mogelijk ouder is. Op ongeveer 300m ten het oosten van het terrein ligt de site Aalter 
– Drogenbroodstraat (CAI 150623), waar de KLAD in 2009 tijdens een prospectie een kuil met 
aardewerk uit de late bronstijd onderzocht (http://cai.erfgoed.net; VAnhee 2010; VAnhee 2011). 

In de ruime omgeving zijn meerdere sites gekend, Aalter is bijzonder rijk aan archeologische relicten 
uit diverse periodes. Zo’n 600m ten noordoosten van de site ligt Aalter – Oostmolenstraat, waar 
tijdens een proefsleuvenonderzoek een Romeinse weg en bewoningssporen aan het licht kwamen 
(hoorne & de logi 2013). Deze site wordt momenteel verder opgegraven. Ongeveer 800m naar 
het noordoosten, langs de Nijverheidslaan, ligt de site Aalter – Air Liquide (CAI 971793), met 
bewoningssporen uit de ijzertijd, mogelijk uit de Romeinse periode, en uit de vroege en de volle 
middeleeuwen (de clercq 2000; de clercq et al. 1999). Op 1200m ten het noordwesten van 
Manewaarde bevindt zich de opgraving Aalter – Langevoorde (CAI 976268) en daarop aansluitend 
het terrein archeologisch gekend als Aalter – Groendreef. Hier werden nederzettingssporen uit de 
late ijzertijd, de Romeinse periode en de volle middeleeuwen onderzocht (de clercq & Mortier 
2001). Op Aalter – Woestijne, ca. 1600m ten noorden van het perceel aan Manewaarde, werden 
sporen van de midden bronstijd tot de middeleeuwen gedocumenteerd (VAn de VijVer et al. 2013; 
persoonlijke mededeling M. VAn de VijVer). Op de sites Aalter – Kerkhof en Aalter – Veilige Have, in 
het centrum van Aalter op zo’n 1300 m ten het zuiden van het projectgebied, werden een Romeinse 
en vroege-ijzertijdnederzetting gevonden (hoorne j. & VAnhee d. 2006; persoonlijke mededeling D. 
VAnhee & W. de clercq), te Aalter – Loveld, 2000m ten zuiden dan weer, bevond zich een Romeinse 
kamp (Moens et al. 2009), en te Aalter – Oostergem (CAI 971798), 1800m ten zuidoosten van 
Manewaarde, werd een urnengrafveld aangetroffen (de lAet et al. 1960).
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IV. Methodologie
In dit hoofdstuk zal de gevolgde werkwijze tijdens veldwerk en verwerking nader toegelicht worden. 
Het terreinwerk vond plaats in twee fases: een eerste in 2008, waarbij een oostelijk vlak van 1200m² 
werd onderzocht, de tweede fase in 2009 was toegespitst op het meest westelijke perceel dat bij de 
aanvang van fase 1 nog niet door de eigenaar van de verkaveling was aangekocht. Van dit perceel 
werd uiteindelijk een oppervlakte van 300m² opgegraven. De beide vlakken sluiten niet op elkaar 
aan, maar worden gescheiden door een NNW-ZZO georiënteerde gracht. 

Het terrein werd afgegraven tot op het archeologisch niveau. Dit bevond zich voor beide fases tussen 
0,70m en 0,80m onder het maaiveld. Het afgraven van de bovenste grond werd begeleid door de 
archeologen, en het vlak werd meteen opgeschaafd. Daarna werd het opengelegde vlak gefotografeerd. 
Alle sporen werden in de grond aangekrast en voorzien van een spoornummer (fig. 3). Vervolgens 
werd een lokaal meetsysteem uitgezet in blokken van 10m bij 10m en waar nodig van 10m op 5m. 
Alle archeologische sporen werden op een grondplan ingetekend op schaal 1:50 en voorzien van 
het spoornummer, oplopend vanaf 001. Er werd geen onderscheid gemaakt in de nummering van 
beide fases, er werd m.a.w. telkens vanaf 001 gestart. Om verwarring in dit rapport te voorkomen, zal 
voorafgaand aan het spoornummer het jaartal van onderzoek vermeld worden (vb. spoor 2008001 vs. 
spoor 2009001). Van elk spoor werd een hoogte gemeten ten opzichte van een lokaal referentiepunt. 
De punten van het meetsysteem en het vaste referentiepunt werden door een landmeter vastgelegd. 

Figuur 3: Bij de aanleg van het vlak werden alle sporen aangekrast en van een prikker voorzien
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Na het intekenen werden de sporen gecoupeerd. Onduidelijke structuren en zones werden opnieuw 
opgeschaafd en ingetekend. De bekomen doorsnedes werden gefotografeerd, beschreven en op 
schaal 1:10 of 1:20 ingetekend. Het aanwezige vondstmateriaal werd verzameld in gripzakjes 
voorzien van de projectcode, de dagcode, het spoornummer, het coupenummer of de profielcode en 
de materiaalcategorie. De tweede helften van de paalsporen en kuilen werden integraal leeggemaakt, 
waar haalbaar werd voor de greppels hetzelfde gedaan. 

Hevige regenval, in combinatie met een hoge grondwatertafel, bemoeilijkte het onderzoek in 2008. 
Daarom werd meteen na het afgraven van het terrein in een archeologisch lege zone, in de oostelijke 
helft van het vlak, een greppel aangelegd om water af te leiden. Na het onderzoek van enkele 
greppels in de noordelijke helft van het vlak werden deze gebruikt om nieuwe afwateringsgreppels 
aan te leggen. Tenslotte werd de gracht die beide onderzoeksfasen scheidde in deze eerste fase van 
het onderzoek hergraven. Na hevige regenval werd het oppervlaktewater afgevoerd met behulp van 
een dompelpomp en generator die door de KLAD werden voorzien. 

De verwerking gebeurde telkens aansluitend op het terreinwerk en omvatte eerst en vooral het opmaken 
van een digitaal grondplan in Autocad (fase 1), en Adobe Illustrator (fase 2). Het aardewerk werd 
gewassen, gedetermineerd, geteld, gewogen en opgelijst. Er werden sporen-, monster- en hoogtelijsten 
aangemaakt. Bart De Smaele schreef een eerste versie van het rapport voor het onderzoek van 2008. 
Archeologe Evelien Taelman maakte een tweede versie voor de fase van 2009. In 2011 werkten 
Evelien Taelman en Sarah Dalle in dienst van het EEC enkele dagen aan het ordenen van het archief 
en het digitaliseren van de coupetekeningen. In 2013 vatten archeologen van De Logi & Hoorne 
bvba de verwerking en rapportage van deze projecten opnieuw aan, dit keer in opdracht van de 
KLAD. Hierbij werd voornamelijk aandacht besteed aan de revisie van het grondplan, het identificeren 
van structuren en een fasering in de middeleeuwse bewoning. De plannen en tekeningen werden 
herwerkt met Adobe Illustrator, en detailfiguren aangemaakt. Alle vondsten werden gedetermineerd. 
Van de vondsten afkomstig uit herkende structuren werden ook tekeningen gemaakt. De focus hierbij 
lag op het presenteren van de archeologisch betekenisvolle sporen en structuren in een eindverslag.

Figuur 4: De profielen werden nauwgezet beschreven en opgetekend
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V. Resultaten: algemene inleiding
Bij het archeologisch onderzoek te Aalter Manewaarde werden enkel grondsporen aangetroffen. 
Dit zijn vlekken in de bodem die tonen waar de grond in het verleden omgewoeld werd. Ze kunnen 
zowel van natuurlijke als van menselijke oorsprong zijn. De wortelkluit van een omgewaaide boom 
(windval), de graafactiviteiten van wormen, mollen en andere knaagdieren verstoren de bodem, 
mensen graven grachten, kuilen, funderingen voor gebouwen, waterputten etc. Al deze vergravingen 
raken op een of andere manier terug opgevuld en krijgen daarbij een andere kleur en textuur dan 
de omliggende ongestoorde bodem.

Natuurlijke grondsporen werden over het hele terrein opgemerkt. Het betreft in hoofdzaak molgangen, 
maar ook sporen van windvallen. Antropogene sporen waren over het algemeen goed bewaard 
en tekenden zich behoorlijk scherp in het vlak. De sporen vertoonden weinig bioturbatie. Het betreft 
voornamelijk volmiddeleeuwse paalsporen, waarin tot op heden vier gebouwplattegronden herkend 
werden, en grachten. Daarnaast werd ook een zone aangesneden die gekenmerkt werd door een 
eerder ondiep donkergrijs humeus pakket waarin volmiddeleeuws nederzettingsafval stak (fig. 5). 

In wat volgt worden de sporen chronologisch besproken, waar mogelijk per structuur en spoortype. 
Voor de datering van de sporen werd voornamelijk gekeken naar de vondsten afkomstig uit hun 
opvulling. Deze lieten over het algemeen een goeie situering naar periode toe, maar een nauwkeuriger 
datering bleek, mede door de geringe hoeveelheid scherven in het algemeen, vaak moeilijker. De 
onderlinge oversnijdingen van de sporen gaf echter wel een idee van de fasering in de occupatie.
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Figuur 5: Grondplan met aanduiding van alle sporen. IJzertijdsporen in grijs, volmiddeleeuwse sporen groen en recente sporen wit ingekleurd. 
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VI. Steentijd
In een volmiddeleeuwse gracht (2008129) centraal in het noorden van het terrein werd een 
gevleugelde pijlpunt in bruine silex aangetroffen (fig. 6). Deze pijlpunt is dekkend geretoucheerd en 
is te dateren vanaf het laat neolithicum, en moet dus als een residuele vondst beschouwd worden.

Figuur 6: Een vuurstenen pijlpunt afkomstig uit een middeleeuwse gracht
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Figuur 7: IJzertijdspoor 2008176 in de noordoostelijke hoek van het opgravingsvlak
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VII. IJzertijd en/of Romeinse tijd
Bij dit onderzoek werd slechts één spoor aangesneden (2008176) dat uit de ijzertijd of de Romeinse 
periode stamt (fig. 5). Het betreft een rond tot ovaal lichtgrijs tot beige spoor met een diameter 
van ongeveer 2,75m in het vlak. Het spoor situeert zich nabij de noordoostelijke hoek van het 
opgravingsvlak (fig. 7). In doorsnede heeft het een komvormige aanleg van maximaal 0,60m 
diepte, bestaande uit minstens drie lagen. Onderaan het spoor bevindt zich een vrij homogeen 
donkergrijs pakket. Hierboven zit een bruingrijze laag van smalle bandjes, sommige bestaande 
uit verbrande leem. De bovenste opvulling is een homogeen lichtgrijs tot beige laag (fig. 8). In 
de vulling van dit spoor werden elf wandscherven en een bodem in aardewerk in prehistorische 
techniek gevonden. De vondsten situeren het spoor algemeen in de periode ijzertijd - Romeinse tijd. 
Deze schijnbaar geïsoleerde kuil sluit qua vondstmateriaal aan bij de resultaten van het voorafgaand 
proefsleuvenonderzoek. Daarbij werden ten oosten van het onderzoeksterrein grote hoeveelheden 
Romeinse keramiek in prehistorische techniek gevonden. Bij het vooronderzoek werden echter geen 
sporen uit deze periode gevonden (VAnhee 2008).

Figuur 8: IJzertijdspoor 2008176 in doorsnede
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Figuur 9: Grondplan met de volmiddeleeuwse sporen groen ingekleurd en de herkende structuren aangeduid
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VIII. Volle middeleeuwen
viii.1. inleidinG

Bijna alle sporen – paalsporen, grachten, kuilen en greppels – dateren in de volle middeleeuwen 
(fig. 9). Dit wordt duidelijk bevestigd door de erin aangetroffen vondsten. De menselijke 
aanwezigheid op het terrein gedurende deze periode liet duidelijk zijn sporen na, die wijzen op 
bewoning gedurende verschillende fases van de volle middeleeuwen. In dit hoofdstuk worden de 
herkende gebouwen nader toegelicht, waarna ook de andere sporen die van belang zijn voor de 
interpretatie van deze site besproken worden. Tot slot volgt een samenvatting en interpretatie van 
de archeologische sporen.

viii.2. de Gebouwen

Bij het onderzoek te Aalter – Manewaarde werd vooral in de zuidwestelijke sector van het 
opgravingsvlak een vrij grote densiteit aan paalsporen en greppels aangesneden. Hierin konden tot 
op heden met vrij grote zekerheid drie hoofdgebouwen en een bijgebouw herkend worden (fig. 9). 

Gebouw 1 
Een eerste gebouwplattegrond situeert zich eerder centraal in het zuiden van het terrein (fig. 9). 
De structuur wordt dwars door midden gesneden door de NNW-ZZO lopende gracht waar geen 
onderzoek kon plaats hebben. Om die reden is de plattegrond onvolledig, en was het ook minder 
makkelijk de structuur precies te duiden. Toch is het vrij duidelijk dat zich hier een hoofdgebouw 
bevindt. Het betreft een gebouw met een ONO-WZW oriëntatie met afmetingen van ongeveer 18 
op vermoedelijk zo’n 6m (fig. 10 & 11). De dragende kern van de structuur wordt gevormd door een 
aantal grote zware paalsporen in rechthoekig verband. Vier dragende palen situeerden zich in het vlak 
van 2008 (2008037/2008039, 2008045, 2008050/2008051 en 2008022/2008171). 
Mogelijk werd een vijfde exemplaar aangesneden in 2009 (2009042). Wellicht vormen deze 
zware palen de middenbeuk van een drieschepige structuur waarvan de buitenste wand bestaat 
uit een standgreppel (2008017/2008196 en 2009004/2009037) waarin hier en daar 
diepere paalsporen waren uitgegraven. Deze standgreppel heeft een ovaal verloop en vertoont ter 
hoogte van de zuidoostelijke hoek van het gebouw een intentionele onderbreking van ca. 1,5m 
in de zuidelijke wand. Deze onderbreking werd door twee paalsporen (2008016 en 2008019) 
geflankeerd. Vermoedelijk bevond zich hier een van de ingangen tot het gebouw. Mogelijk situeerde 
zich een gelijkaardige onderbreking in de tegenoverliggende lange zijde van het gebouw. Hier kent 
de standgreppel immers ook een intentioneel einde waarin een paalspoor herkend kon worden. Het 
verdere verloop van de standgreppel na deze onderbreking in westelijke richting werd echter niet 
meer ontwaard. Net ten oosten van dit standgreppelgebouw liggen nog drie paalsporen (2008055, 
2008059 en 2008010/2008012) in lijn met de kern van het gebouw. Misschien gaat het om een 
aanbouw, een portiek of iets dergelijks. In dat geval zou dit de lengte van het gebouw optrekken 
naar 19,5m. De standgreppel varieerde sterk in diepte, wat wellicht te maken heeft met de erin 
aanwezige paalsporen. De dragende sporen van de middenbeuk hadden een profiel met een 
vrij vlakke bodem en eerder steile wanden, en dieptes gaande van 0,50 tot 0,72m onder het 
archeologisch niveau. De vulling van de paalsporen bestaat uit een heterogeen donkergrijs pakket 
met versmeten moederbodem en brokken oranjerood verbrande leem (fig. 12).

De paalsporen behorende tot de kern van de structuur leverden enkel handgevormd grijs 
zandverschraald aardewerk op en drie wandjes in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. 
De standgreppel en de paalsporen van de eventuele ingangspartij leveren eveneens slechts 
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Figuur 10: Plattegrond 
en doorsnedes op de 
sporen van gebouw 1 
(schaal 1/200)

Figuur 11: Zicht op 
de oostelijke helft van 
gebouw 1
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handgevormd zandverschraald grijs aardewerk op, waaronder een randscherf van een kogelpot 
(fig. 13). De aanwezigheid van dit materiaal duidt op een datering grofweg gaande van de 10de 
tot de 12de eeuw. De opvallende afwezigheid van gedraaid materiaal doet echter eerder een 
datering van de 10de tot de late 11de eeuw uitschijnen.

De plattegrond van het gebouw vertoont gelijkenissen met een volmiddeleeuws gebouw dat in 2008 
werd opgegraven op de site Evergem – Steenovenstraat. Het betreft een afgerond rechthoekige 
structuur van 18 op 10m die langs minstens drie zijden door een greppel met paalsporen omgeven 
werd. Waarschijnlijk betrof het ook hier een standgreppel waarin de buitenwand van het gebouw 
gevat was. Een andere overeenkomst situeert zich in een mogelijke aanbouw op een van de korte 
zijden van de structuur. Ook in Evergem ligt deze aanbouw buiten de standgreppel. Het gebouw 
lijkt wegens de aanwezigheid van gedraaid aardewerk iets jonger te dateren dan de structuur te 
Aalter – Manewaarde (de logi & schynkel 2008).

Gebouw 2
Net ten westen van gebouw 1 werden een aantal paalsporen (2009048, 2009054, 
2009055/2009083/2009084, 2009058, 2009056/2009085 en 2009057) aangesneden 
die zodanig zijn ingeplant dat ze de typische structuur van een volmiddeleeuwse hoeve vertonen (fig. 
9 & 14). De plattegrond is zeer fragmentair: het beeld wordt in het zuiden over de gehele lange 
zijde verstoord door de daar aanwezige grachten (2009005/2009009/2009012, 2009007, 
2009010/2009029 en 2009011), en de vermoede westelijke helft van de structuur ligt buiten 
het projectgebied. Deze hypothetische hoeve heeft een ONO-WZW oriëntatie. De aangesneden 
lengte is 8m, en er kan een breedte van 9m voor het gebouw vermoed worden. Het zijn vooral 
de twee palenkoppels 2009055/2009083/2009084 en 2009058; en 2009056/2009085 
en 2009057 die de gelijkenis met de gekende volmiddeleeuwse drieschepige hoevegebouwen 
oproepen. Dergelijke palenconfiguraties en gebouwen uit de volle middeleeuwen werden in en 
rond de KLAD-regio al verschillende malen archeologisch onderzocht. De paalsporen hebben een 
komvormig profiel met vlakke bodem en zijn gevuld met versmeten moederbodem. Ze zijn nog 0,20 
tot 0,40m diep bewaard (fig. 15).

De vondsten uit deze paalsporen bestaan hoofdzakelijk uit grijs aardewerk. Het grootste deel van 
de scherven is reducerend gebakken en gedraaid, maar er is ook een grote fractie handgevormd 
aardewerk met zandverschraling aanwezig. Eén wandscherf is roodbakken gedraaid aardewerk, een 
andere wand is Rijnlands roodbeschilderde waar. De herkende vormen zijn kogelpotten en tuitpotten 

Figuur 12: Doorsnede op een van de paalsporen van gebouw 1
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Figuur 13: Randscherf van een kogelpot
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Figuur 14: Plattegrond en doorsnedes van gebouw 2 (schaal 1/200)
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Figuur 16: Twee randscherven van kogelpotten gevonden in de paalsporen van gebouw 2 (schaal 1/3)

Figuur 15: Veldopname van een coupe op paalspoor 200954
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(fig. 16). Naast keramiek leverden de paalsporen nog vijf grote stukken kwartsietische zandsteen op. 
De paalsporen krijgen op die manier een datering vanaf de late 11de eeuw tot midden de 12de eeuw. 
Deze datering wordt gedeeltelijk bevestigd door de grachten die de structuur verstoren in het zuiden. 
Logischerwijs zouden deze sporen een jongere datering moeten hebben dat het vermoede gebouw. 
Dat is ook het geval, grachten 2009007 en 2009010/2009029 bevatten materiaal dat hun vulling 
vanaf het midden van de 12de eeuw dateert. Gezien de datering van het vondstmateriaal en de 
duidelijke aanwezigheid van volmiddeleeuwse gebouwen op dit terrein is het niet onwaarschijnlijk 
dat deze paalsporen een dergelijke plattegrond vormen.

Gebouw 3
Een derde volmiddeleeuws hoofdgebouw ligt een kleine 10m ten noorden van gebouw 1 (fig. 9 & 
17). Het gaat om een vrij regelmatige drieschepige volmiddeleeuwse hoeve (fig. 18). Het gebouw is 
quasi perfect O-W georiënteerd en is 7m breed en minstens 10m lang. Ter hoogte van de westelijke 
wand van de structuur bevindt zich de recente verstoring van een NNW-ZZO lopende gracht. Op 
basis van de gekende voorbeelden van volmiddeleeuwse hoofdgebouwen kan vermoed worden 
dat het gebouw nog een stuk verderliep in westelijke richting. In het aangesneden gedeelte werden 
vier traveeën, en dus ook vier palenkoppels per lange wand vastgesteld (2008072-2008180, 
2008091-2008076, 2008081, 2008087-2008095/2008166, 2008096-2008097, 
2008111/2008110/2008162-2008112/2008113, 2008122-2008135, 2008139-
2008153 en 2008183-2008100). De paalsporen hebben dieptes schommelend tussen 0,16 en 
0,38m onder het archeologisch vlak. Hun profielen zijn komvormig met vlakke bodem en tonen een 
vrij homogene donkergrijze opvulling met hier en daar rode brokjes verbrande leem. In de noordelijke 
zijde van de plattegrond werd een greppel (2008116) gevonden die misschien in verband staat met 
het gebouw. Deze zou de restant van een standgreppel kunnen zijn. De paalsporen van deze structuur 
oversnijden in het oosten gracht 2008006. Ten noorden van het gebouw loopt gracht 2008109 die 
de contouren van de structuur lijkt te volgen en er mogelijk mee in verband staat.

Figuur 17: Zicht op 
gebouw 3 tijdens

het veldwerk
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Verschillende paalsporen van dit gebouw bevatten vondsten. Het grootste deel van het ingezamelde 
aardewerk is grijze handgevormde zandverschraalde waar. Enkele scherven zijn grijs gebakken 
gedraaid aardewerk, nog een aantal zijn Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. De scherven lijken 
in hoofdzaak te behoren tot kogelpotten en tuitpotten (fig. 19). De aanwezigheid van reducerend 
gebakken gedraaide waar en de afwezigheid van roodbakken aardewerk in het ensemble dateert 
de structuur ergens tussen de late 11de en het midden van de 12de eeuw.

Het gebouwtype dat hier werd aangetroffen is in se hetzelfde type hoeve waar hypothetisch 
gebouw 2 toe behoort. Deze drieschepige volmiddeleeuwse hoeves bestaande uit een brede 
middenbeuk geflankeerd door palenkoppels werden in de omgeving al vaker archeologisch 
onderzocht. Voorbeelden zijn de hoeves in Aalter – Langevoorde (de clercq & Mortier 2000), 
Belzele Evergem (de logi & schynkel 2008; de logi et al. 2009; VAn de VijVer et al. 2009), Nevele 
(de logi & VAn cAuwenbergh 2010; VAnhee & hoorne 2005) en Destelbergen – Panhuisstraat 
(de logi & dAlle 2013).

Figuur 18: Grondplan 
en doorsnedes van 
gebouw 3 (schaal 
1/200)

         

70

0 10m

Figuur 19: Kogelpotrandjes afkomstig uit paalsporen van gebouw 3
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Gebouw 4
Een laatste gebouw dat herkend werd op het terrein te Aalter is vermoedelijk een zespalig bijgebouw. 
De paalsporen die dit gebouw vormen situeren zich zo’n 5m ten noorden van gebouw 2 (fig. 9). 
Het gaat om vier grotere rechthoekige paalsporen (2009070/2009071, 2009081/2009017, 
2009079 en 2009077/2009080) in een rechthoekig verband, en twee kleinere vierkante sporen 
(2009072 en 2009075) centraal op de lange zijden van het gebouw (fig. 20 & 21). Op die 
manier ontstaat een rechthoekig NNW-ZZO gericht bijgebouw van 4,5 bij 3,5m. Het is mogelijk dat 
dit gebouw zich in oostelijke of westelijke richting verderzet, en dat het een grotere structuur betreft. 
Naar het oosten toe kon dit niet vastgesteld worden omdat zich daar de recente gracht bevond die 
de onderzoeksfases scheidde. Naar het westen toe liggen paalsporen 2009064 en 2009076 in de 
lijn van de structuur, maar ontbreken bijkomende paalsporen om de structuur meer geloofwaardigheid 
te verlenen. De paalsporen van dit bijgebouw zijn goed bewaard met dieptes gaande van 0,20 
tot 0,38m onder het archeologisch niveau. De vulling van al deze paalsporen is zeer gelijkaardig 
en bestaat uit een heterogeen pakket van donkergrijze en beige versmeten moederbodem. De luttele 
vondsten uit de paalsporen (één wand in oxiderend gebakken gedraaide waar en één wand in 
grijsbakken gedraaid aardewerk) suggereren een datering vanaf het midden van de 12de eeuw. 
Deze datering blijft onder voorbehoud gezien de beperkte hoeveelheid dateerbare elementen die 
voorhanden zijn. De oriëntatie van de structuur geeft wel een indicatie dat het gebouw mogelijk tot 
een andere fase hoort dan de voorgaande gebouwen.

Figuur 20: Zicht op het vlak in fase 2, met op de voorgrond de paalsporen van gebouw 4
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Figuur 22: Grondplan met inkleuring van de besproken middeleeuwse grachten
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viii.3. GrAChten en Greppels

Op het terrein in Aalter werden verschillende grachten en greppels aangetroffen. Deze sporen situeren 
zich, net zoals de paalsporen, voornamelijk in de westelijke helft van het terrein (fig. 9). In een aantal 
grachttrajecten lijken meerdere fases te onderscheiden, maar dat is niet altijd even duidelijk. In functie 
van de interpretatie van de site en de fasering van de bewoning worden een aantal gracht- en 
greppeltracés belicht (fig. 22).

Een eerste greppel (2008007/2009001) lijkt ook meteen de oudste die op dit terrein werd 
aangesneden. De greppel bevindt zich centraal in het zuidelijk deel van de opgraving, en volgt de 
vorm van gebouw 1 (fig. 11 & 22). Op die manier lijkt het spoor de helft van een ovaalvormig erf 
te vormen, waarvan de noordelijke zijde niet bewaard bleef en/of verstoord werd door een jongere 
gracht (2008006-2). Het profiel van deze greppel is komvormig met een maximale diepte van 0,16m 
ten opzichte van het archeologisch niveau (fig. 23). Een intentioneel einde in de noordoostelijke hoek, 
en een ander in de zuidwestelijke sector, wijzen misschien op ingangen tot het erf. Er kan niet met 
zekerheid uitgesloten worden dat deze greppel de restant is van een groter standgreppelgebouw, 
maar de afwezigheid van paalsporen die deze piste bekrachtigen doet de voorkeur omslaan richting 
erfafbakening. Het wooneiland dat op die manier omzoomt wordt moet afmetingen van ca. 25m op 
minimum 10m gehad hebben. Gezien het verband met gebouw 1 wordt een gelijkaardige datering 
voor het spoor verwacht. De vondsten uit deze greppel bestaan uit verschillende wandscherven, een 
rand en een lensbodem van een kogelpot in handgemaakt zandverschraald aardewerk (fig. 24). 
Voor zover de beperkte hoeveelheid materiaal het toelaat dit spoor te dateren, lijkt een plaats in de 
10de-11de eeuw goed mogelijk, vooral door de afwezigheid van gedraaide scherven.

Een tweede spoor dat in dit kader moet belicht worden is gracht 2008006. Dit spoor is een lineair 
grachttraject met een NNW-ZZO oriëntatie dat over een afstand van ongeveer 25m vanaf de 
zuidelijke sleufrand gevolgd kon worden (fig. 22 & 27). Daarna maakt het spoor een lichte knik in 
noordnoordoostelijke richting (als spoor 2008132) en verdwijnt het na 13m onder de noordelijke 
sleufrand. Dit spoor is problematisch naar interpretatie en datering. De reden hiervoor is dat het uit 
verschillende fasen bestaat – en zelfs een jongere gracht (deze kreeg tijdens deze verwerking het 

0 5cm

Figuur 23: Doorsnede op greppel 2008007

Figuur 24: Rand van een kogelpot uit greppel 2008007
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nummer 2008006-2) die in het zuidelijk traject een hoek van 90° naar het westzuidwesten beschrijft 
– die allen hetzelfde spoornummer hebben gekregen. Het is niet mogelijk de vondsten aan bepaalde 
fases te koppelen. De fasering en datering van de gracht gebeurde op basis van oversnijdingen en 
de globale datering van de erin aangetroffen vondsten. De oudste fase van dit spoor kreeg nu het 
nummer 2008006-1 en is een homogeen donkergrijsbruin spoor met een trechtervormig profiel en 
een bewaarde diepte van 0,30 à 0,40m onder het archeologisch niveau. In breedte schommelt de 
gracht tussen 0,35 en 1,2m (fig. 25).

De vondsten afkomstig uit spoornummer 2008006 situeren zowel gracht 2008006-1 als spoor 
2008006-2 in de volle middeleeuwen. Maar een nauwkeuriger datering ligt moeilijk gezien de fases 
niet kunnen onderscheiden worden in de vondsten. Deze gracht wordt op haar traject oversneden door 
grachten 2008006-2, 2008133, 2008109, 2008129, 2008127 en paalsporen van gebouw 3. 
Zelf oversnijdt het ook gracht 2008154. Op basis van de vondsten in deze sporen is het correct 
gracht 2008006-1 te dateren voor de late 11de eeuw - midden van de 12de eeuw. Op basis van 
deze oversnijdingen lijkt de gracht best te plaatsen bij gebouwen 1 en/of 2. Ook de oriëntatie van 
deze structuren bekrachtigt die hypothese.

Een derde grachtencomplex dat aandacht verdient oversnijdt bovenstaande gracht (fig. 22). Dit 
geheel aan grachten en grachtfragmenten beschrijft een vierhoekig erf waarvan de zuidelijke grens 
niet duidelijk is. In het noorden loopt gracht 2008109 13m met een ONO-WZW richting net ten 
noorden van gebouw 3, om ter hoogte van de noordoostelijke hoek van het gebouw een bocht te 
maken in zuidelijke richting als spoor 2008101 (fig. 17). Dit laatste spoor was nog slechts over een 
afstand van 2m bewaard. Mogelijk moet het vervolg van dit traject naar het zuiden toe gezocht worden 
in spoor 2008182. In het westen vormen sporen 2009068, 2009005/2009009/2009012 de 
grens (fig. 20). Deze hebben een NNO-ZZW oriëntatie en werden vastgesteld over een afstand van 

Figuur 25: Doorsnede op gracht 2008006 met zicht op verschillende fases in het gebruik van het spoor
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27m. In de zuidwestelijke hoek van het opgravingsvlak lijkt 
deze laatste gracht zelfs de aanzet van een bocht naar het 
oosten te vertonen. Mogelijk moeten in het zuidelijk deel 
van gracht 2008006-1 ook fragmenten van dit complex 
zitten, maar het is onmogelijk deze er nu nog uit te filteren. 
Hoe dan ook lijkt een vierhoekig erf van ongeveer 30 
op 27 op 25 op 21m gevormd te zijn. De vulling van 
de grachten bestaat, met uitzondering van grachtfragment 
2009068, uit een homogene donkergrijze vulling (fig. 
26). Fragment 2009068 bestaat uit een heterogene 
vulling van versmeten moederbodem. De profielen zijn 
steeds komvormig en halen een diepte van maximaal 
0,20m onder het archeologisch niveau.

Voor de datering van dit grachtencomplex stelt zich opnieuw een probleem. De meeste vondsten 
zijn afkomstig uit spoor 2008109. Tijdens het veldwerk werd echter nog geen onderscheid gemaakt 
tussen sporen 2008109 en 2008133 waardoor de vondsten van beide grachten gedeeltelijk 
samengebracht zijn. Het materiaal dat met enige zekerheid uitsluitend aan spoor 2008109 werd 
toegekend wijst op een datering vanaf de late 11de eeuw, wegens de aanwezigheid van een aantal 
grijsgebakken gedraaide scherven. Dit beeld stemt overeen met de beperkte hoeveelheid vondsten 
gedaan in de andere grachtfragmenten. Bovendien valt deze ruwe datering samen met die van 
gebouw 3. Dit gebouw vertoont een oriëntatie parallel aan het erf, en het wordt ook mooi afgezoomd 
door grachten 2008109 en 2008101.

Figuur 26: Doorsnede op gracht 2009012

Figuur 27: Zicht op 
de grachten in het 

opgravingsvlak van
de eerste fase

van het onderzoek
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Tenslotte wordt nog gracht 2008006-2 toegelicht. Dit spoor wordt vermeld omdat het de laatste 
gracht is die mogelijk kan gekoppeld worden aan een fase in de volmiddeleeuwse bewoning. Het 
spoor werd eerder al vermeld en is een gracht die werd vastgesteld vanaf de zuidelijke sleufrand 
(fig. 22 & 27). Vandaar uit kon het spoor een kleine 12m in noordnoordwestelijke richting gevolgd 
worden. Daar boog de gracht af naar het zuidwesten om na 13,5m onder de westelijke sleufwand 
van de eerste opgravingsfase te verdwijnen. Tijdens de tweede fase van het onderzoek werd deze 
gracht niet aangetroffen, maar mogelijk schuilt zijn uiteinde onder spoor 2009059. Deze gracht had 
een komvormig profiel gevuld met brokken versmeten moederbodem, en was nog tot 0,50m onder 
het archeologisch vlak bewaard. Om dezelfde reden als hierboven vermeld bij spoor 2008006-1, is 
het moeilijk deze gracht te dateren op basis van de verzamelde vondsten. Wat de gelijkenissen naar 
vulling, aflijning en oriëntatie betreft is alvast de gelijkenis met gebouw 4 opmerkelijk.

viii.4. een pAkket Met nederzettinGsAfvAl?
Zowel in de zone van de eerste fase als in die van de tweede fase werd min of meer centraal op 
het vlak een O-W gerichte strook aangesneden waarin een als het ware uitgesmeerd donkergrijs 
pakket voorkwam (fig. 9 & 28). Op het terrein van de tweede fase betreft het eerder ondiepe flarden 
van het pakket (2009013, 2009014, 2009015, 2009018, 2009019, 2009053, 200964 
en 2009082). Meer naar het oosten, op het vlak van de eerste onderzoekscampagne, gaat het 
om een aaneengesloten langwerpige zone (2008071). In doorsnede gaat het om een pakket met 
maximale diepte van 0,20m onder het opgravingsvlak, een vlakke bodem en met een homogene 
donkergrijze vulling (fig. 29). Dit spoor lijkt zich op te houden in de zone tussen de volmiddeleeuwse 
gebouwplattegronden in. Maar omdat het pakket niet werd weggehaald om te controleren of 
eronder nog gebouwsporen zichtbaar waren, bestaat hier de kans op een vertekend beeld. Hoe 
het ook zij, de locatie tussen de gebouwen enerzijds en het profiel en de samenstelling van het 
spoor vertonen treffende gelijkenissen met dergelijke sporen aangetroffen op andere volmiddeleeuwse 
bewoningssites, zoals Lovendegem – Supra Bazar (de logi 2013), Nevele – Merendreedorp (de logi 
& VAn cAuwenbergh 2010) en Destelbergen – Panhuisstraat (de logi & dAlle 2013). Vermoedelijk 
ontstaat dit fenomeen in de onbebouwde zone binnen een erf waar veel activiteiten de bodem 
uitslijten en waarin na verloop van tijd het nederzettingsafval zich verzameld.

De vondsten dateren het pakket in elk geval in de volle middeleeuwen. Het betreft hoofdzakelijk 
grijze scherven afkomstig van kogelpotten: zowel handgevormd als gedraaid (fig. 30); maar ook 
enkele scherfjes in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk en een wand in Maaslands. Twee oxiderend 

Figuur 28 & 29: Opname van het pakket met nederzettingsafval tijdens de onderzoeksfase van 2008
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gebakken en gedraaide wandjes vervolledigen het beeld. Dit materiaal situeert het pakket ten tijde 
van de volmiddeleeuwse bewoning van het terrein. Aangezien dergelijke pakketten zich gedurende 
lange tijd kunnen vormen is het weinig zinvol preciezer te dateren.

viii.5. een losse vondst

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd op het terrein dat tijdens de tweede fase werd onderzocht een 
strijkglas aangetroffen. Het betreft een concaaf schijfvormig object in glas met een zwarte patina (fig. 
31). Dergelijke voorwerpen worden in verband gebracht met de productie van textiel of het strijken 
van stoffen zoals linnen of wol, waardoor het materiaal beter bestand was tegen vuil (bArtels 2008). 
Een gelijkaardig volmiddeleeuws strijkglas werd datzelfde jaar op de site Evergem – Steenovenstraat 
gevonden (de logi & schynkel 2008).

Figuur 31: Onder- en 
bovenzijde van

het strijkglas

Figuur 30: Een greep 
uit de vondsten 

afkomstig uit spoor 
2008071

0 5cm
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IX. Recente sporen
Het onderzoeksterrein in Aalter – Manewaarde werd door weinig sporen van recente datering 
verstoord. Meest ingrijpend is de aanwezigheid van een recente, nog functionerende, gracht die de 
eerste en de tweede onderzoeksfase van elkaar scheidde. Dit zorgde voor een strook van gemiddeld 
5m breed en 36m lang waar geen sporen aangetroffen konden worden.
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Figuur 32: Grondplan met aanduiding van de eerste fase in de volmiddeleeuwse bewoning op het terrein
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X. Synthese
Naar aanleiding van de bouw van een verkaveling door R.E. Van Parys NV voerde de KLAD in 
2007 een proefsleuvencampagne uit op percelen gelegen te Manewaarde in Aalter. Op een deel 
van het terrein werden archeologische sporen aangetroffen die een vervolgonderzoek noodzakelijk 
maakten. Voor dit project werd het EEC aangesproken dat een zone van 1665m² over twee fases 
zou opgraven. Een eerste fase had plaats in 2008, de tweede fase werd in 2009 uitgevoerd. Van 
beide onderzoeksfases werd een voorlopig verslag opgemaakt. In 2013 stelde de KLAD De Logi & 
Hoorne aan om de resultaten van beide fases te bundelen tot één eindrapport.

Op het terrein te Manewaarde werden enkel grondsporen aangesneden, waarvan het grootste 
deel uit de volle middeleeuwen stamde en zich in de zuidwestelijke sector van het projectgebied 
situeerde. De oudste vondst gedaan op het terrein betreft een gevleugelde pijlpunt in vuursteen die 
gedateerd kan worden vanaf het laat neolithicum. Eén schijnbaar geïsoleerde ovale kuil bevatte 
aardewerk in prehistorische techniek en moet waarschijnlijk in de ijzertijd of de Romeinse periode 
geplaatst worden. Mogelijk sluit dit spoor aan bij de grote hoeveelheid Romeins aardewerk in 
prehistorische techniek die gedurende het vooronderzoek verzameld kon worden, maar waaraan 
geen sporen konden gelinkt worden.
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Figuur 33: Grondplan met aanduiding van de tweede fase in de volmiddeleeuwse bewoning
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De belangrijkste resultaten wijzen op de aanwezigheid van volmiddeleeuwse bewoning op het terrein. 
In de vele paalsporen, (stand)greppels en grachten uit deze periode konden met vrij grote zekerheid 
drie hoofdgebouwen en een bijgebouw met bijhorende erfgrachten herkend worden. Met enige 
voorzichtgheid kunnen hierin vier bewoningsfases geïdentificeerd worden. Uit de oudste fase stamt 
een eerste hoofdgebouw (fig. 32). Het gaat om een ovale structuur bestaande uit een rechthoekige 
kern van zware paalsporen omgeven door een ovale standgreppel. Dit gebouw werd door een 
tweede greppel ruimer omzoomd, en bevond zich vermoedelijk binnen een ovaal erf. Vondsten 
dateren deze fase van de bewoning in de 10de tot late 11de eeuw.

Gebouw 2 dateert in de periode late 11de tot midden 12de eeuw, werd slechts gedeeltelijk 
aangesneden, maar is waarschijnlijk een rechthoekig gebouw bestaande uit palenkoppels op de 
lange zijden van de structuur (fig. 33). Uit dezelfde periode stamt gebouw 3 dat eveneens een 
rechthoekige drieschepige structuur is opgebouwd uit palenkoppels. Een gelijktijdige gracht zoomde 
een rechthoekig erf af waarbinnen deze structuur zich bevond (fig. 34). Het is op basis van het 
vondstmateriaal niet uit te maken welk hoofdgebouw het oudste is. De uitlogingsgraad van de sporen 
doet vermoeden dat gebouw 2 aan gebouw 3 voorafgaat. De gebouwen behorende tot de eerste 
drie fases van de volmiddeleeuwse bewoning kennen allen een quasi O-W oriëntatie. 
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Figuur 34: Grondplan met aanduiding van de derde fase in de volmiddeleeuwse bewoning op het terrein
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De laatste volmiddeleeuwse bewoningsfase op dit terrein wordt vermoedelijk uitgemaakt door een 
zespalig NO-ZW gericht bijgebouw en een gelijk georiënteerde gracht (fig. 35). Het aardewerk lijkt 
deze fase iets later, mogelijk vanaf het midden van de 12de eeuw, te plaatsten. Het is waarschijnlijk 
dat deze fase ook een hoofdgebouw kende, maar dat deze structuur zich buiten de grenzen van het 
onderzoeksgebied bevond.

Tussen de gebouwen in, in een schijnbaar lege zone, werd een donkergrijs pakket met volmiddeleeuws 
nederzettingsafval aangetroffen. Dergelijke zones werden in de KLAD-regio, en daarbuiten, al 
meermaals aangetroffen op volmiddeleeuwse sites. Voorlopig worden ze verklaard als antropogene 
depressies waarin het aanwezige bewoningsafval zich verzamelde.
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Figuur 35: Grondplan met aanduiding van de laatste fase in de volmiddeleeuwse bewoning
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XI. Besluit
Het archeologisch onderzoek te Aalter – Manewaarde bracht sporen uit verschillende periodes aan 
het licht. De oudste vondst is een vuurstenen pijlpunt die dateert vanaf het laat neolithicum en mogelijk 
op menselijke aanwezigheid gedurende deze periode wijst. Een kuil uit de ijzertijd of Romeinse 
periode moet waarschijnlijk gelinkt worden aan de grote hoeveelheid Romeinse aardewerkvondsten 
die bij het voorafgaand proefsleuvenonderzoek werd verzameld. De vele paalsporen, greppels 
en grachten uit de volle middeleeuwen waren ongetwijfeld de belangrijkste en meest omvangrijke 
sporengroep van het onderzoek. De resultaten van veldwerk en verwerking tonen bewoning van het 
terrein vanaf de 10de tot de 12de eeuw, en dit vermoedelijk in vier bewoningsfases. De bewoning van 
het projectgebied bestond waarschijnlijk uit één woonerf per fase, waarbinnen zich een hoofdgebouw 
en mogelijk bijgebouwen bevonden en dat door grachten en greppels was afgebakend. Er werden 
bij dit onderzoek geen waterputten aangetroffen. Mogelijk bevonden ze zich buiten het projectgebied 
of waren ze eenvoudigweg afwezig.
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