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Twee kuilen uit de metaaltijden in de omgeving van het urnenveld Provinciebaan te 
Velzeke (O.-Vl.) 
 
 
1. Inleiding 
 
In de zuidoostelijke sector van de archeologische site te Velzeke bevindt zich tussen de 
Provinciebaan in het noorden en het huidige kerkhof in het zuiden een meer dan 10 ha groot 
areaal dat op middellange termijn bedreigd wordt door woningbouw. In de eerste helft van de 
jaren 1970 kwam tijdens het archeologisch onderzoek van de Gallo-Romeinse vicus aan de 
noordelijke zijde van dit areaal een urnengrafveld aan het licht. Deze necropool was wel 
verstoord door de latere dense Gallo-Romeinse bewoning, maar toch werden nog elf graven 
en een circulaire structuur waargenomen. De graven bestonden overwegend uit urnengraven 
‘sensu stricto’ of brandafvalgraven met uitzondering van een beenderpakgraf bijgezet in de 
vulling van de gracht van de circulaire structuur. Van de centrale bijzetting in van ronde 
grafmonument was niets meer bewaard door de latere Gallo-Romeinse occupatie. Uit de 
vulling van de gracht kon worden uitgemaakt dat een aarden heuvel boven het verdwenen graf 
was opgeworpen. Op basis van het aardewerk werd een datering in de Vroege IJzertijd (ca. 
750 – 450 v. Chr.) voorgesteld. De begrenzing van het grafveld werd nergens duidelijk 
vastgesteld (De Mulder & Rogge 1995: 11-19). Recent werden enkele graven gedateerd via 
een 14C-datering van het gecremeerde bot (De Mulder, Van Strydonck & Boudin 2004) 
 
 
2. Het recente onderzoek 
 
In 1997 ging het zogenaamde “Kwakkel”-project van start. Aangezien het zuidelijke deel van 
de zuidoostelijke sector, aansluitend op het huidige kerkhof, op termijn bedreigd is door een 
woonuitbreidingsproject werd besloten om deze zone te onderzoeken vooraleer de geplande 
bouwactiviteiten aanvangen. De provincie Oost-Vlaanderen maakte daarvoor de nodige 
financiële middelen vrij om een opgravingsploeg bestaande uit een archeoloog en vijf 
arbeiders in dienst te nemen. Uit de resultaten van de eerste jaren bleek dat het urnengrafveld 
zich niet verder naar het zuiden uitstrekte dan de reeds onderzochte noordelijke zone van het 
archeologisch areaal. Enkel een verspitte randscherf van een urne, typologisch te situeren op 
het einde van de Late Bronstijd, kwam in een Gallo-Romeinse greppel aan het licht (De 
Mulder, Deschieter & Van Strydonck 2001b: 118)   
In de loop van het recente archeologisch onderzoek vicus  kwamen ter hoogte van de 
gemeentelijke begraafplaats twee protohistorische sporen aan het licht (fig. 1). De 
opgravingen van 2003 en 2004 richtten zich op het vrijleggen van een rechthoekig omgracht 
complex  (ca.150m x 80m) dat aansluiting geeft op een noordelijk gelegen, Romeins wegtracé 
(fig. 2). De archeologische sporen en constructieresten binnen dit ‘enclosure’ situeren zich 
chronologisch tussen ca. 70 en 275 n.Chr. (Deschieter 2003).  
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Op een tiental meter ten westen van de Romeinse,westelijke gracht tekende zich aan de rand 
van sleuf XIII een geïsoleerd spoor af, met een min of meer vierhoekig grondplan van 0,8m 
op 0,8m (spoor 277). In sectie vertoonde deze kuil een regelmatige opbouw, gekenmerkt door 
een vlakke bodem en steil oplopende tot bijna verticale wanden (fig. 3).  Het bovenste en 
onderste dempingpakket bestaan uit een grijze, wit gevlekte, humusrijke leem, doorspekt met 
houtskoolbrokjes. De centrale vulling kenmerkt zich door een uitgesproken houtskoolrijke en 
donker grijze leem. Op de bodem van dit kuiltje stak een groot stuk verkoold hout (ca.0,3m x 
0,15m), samen met een wandfragment van een handgemaakt recipiënt.  De geregistreerde 
bodemdiepte zat op 44cm. De relatief grote wandscherf is tamelijk zacht gebakken met een 
verschraling van schervengruis en natuurlijk materiaal. De gemiddelde wanddikte bedraagt 
ca. 16 mm. Aan de binnenzijde vertoont deze scherf een zwarte kleur, de buitenwand was 
roodbruin getint. De  afwerking van de binnen- en buitenwand blijkt eerder ruw. Twee 14C-
dateringen op zowel houtskoolfragmenten als het stuk verkoold hout leveren respectievelijk 
de volgende dateringen op 3115±30 BP (KIA-25188) en 3150±30 BP (KIA-25189). 
Gekalibreerd (2 Σ) geef dit de volgende resultaten: 1140-1290 BC / 1280-1260 BC (KIA-
25188) en 1520-1370 BC / 1340-1310 BC (KIA-25189). Dit situeert deze kuil in de Midden – 
Bronstijd. De technische karakteristieken van de wandscherf stemmen overeen met de 
typische Hilversum-urnen uit deze periode.        
 
Binnen het Romeinse grachtencomplex bevond zich een tweede, prehistorisch spoor in situ 
(spoor 207).  Het betreft een kuil met een peervormige plattegrond, met een maximale lengte 
van 2,36m en een ultieme breedte van 1,9m.  Het lengteprofiel leverde een onregelmatig 
wandverloop op, gecombineerd met een komvormige bodem, die tot 55cm diepte reikt (fig. 
3).  Binnen de sterk gebioturbeerde opvulling wisselen zich een vijftal grijze en lichtgrijze 
humusrijke leemlagen af  Alle schervenmateriaal stak in de bovenste laag. In het totaal 
werden er 77 scherven gerecupereerd. Op 2 bodemscherven na betreft het allemaal 
wandscherven. De bakking van deze scherven is overwegend zacht tot matig hard. De 
verschraling bestaat overwegend uit schervengruis met soms wat toevoeging van natuurlijke 
verschraling. Qua wanddikte schommelen de afmetingen van de scherven tussen 8 en 14 mm. 
De gemiddelde wanddikte bedraagt 10 mm. Op het vlak van de wandafwerking valt het eerder 
ruwe tot geruwde oppervlak op met soms enige sporen van besmijting. Op een fragment met 
een tamelijk geëffende wand zijn enkele sporen van kamstreepversiering merkbaar (fig 4.). 
Het beperkte aardewerkensemble levert geen specifiek dateerbare elementen op. Op 
houtskoolfragmenten uit de twee bovenste lagen werden twee 14C-dateringen uitgevoerd. 
Deze leverden de volgende ouderdom op:  2555±30 BP (KIA-24012) en 2510±30 BP (KIA-
24013);  gekalibreerd (2 Σ) : 810-750 BC / 700-540 BC (KIA-24012) en 800-510 BC (KIA-
24013). Deze kuil hoort dus thuis in de Vroege IJzertijd.  
 
 
3. Voorlopige stand van zaken 
 
Samen met enkele residuele, prehistorische archaeologica (vooral lithisch materiaal) die in de 
loop van het archeologisch onderzoek op de “Kwakkel” aan het licht zijn gekomen, vormen 
deze sporen in situ betekenisvolle indicaties voor een oudere, pre-Romeinse occupatie van dit 
gebied binnen het archeologisch areaal van de site Velzeke.  
 
Vooral kuil 277 (sleuf XIII) uit de Midden-Bronstijd is hier vermeldenswaard, aangezien zijn 
datering ouder blijkt dan het urnengrafveld in de noordelijke sector van het betreffende 
gebied. De ontdekking van het kuiltje uit de Midden-Bronstijd opent interessante  en 
potentiële perspectieven voor verder onderzoek van het westelijk gedeelte van het 



“Kwakkel”-terrein. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe deze geïsoleerde kuil dient 
geïnterpreteerd te worden in de occupatiegeschiedenis van de zuidoostelijke sector. Is de kuil 
een restant van een erf waarvan de paalsporen weggeërodeerd zijn? Volgens bodemkundige 
waarnemingen van prof. R. Langohr heeft er een relatief belangrijke erosie op dit terrein 
plaatsgegrepen. 
Op ongeveer 3 km ten zuidoosten van deze kuil kwamen tijdens een noodopgraving in de stad 
Zottegem eveneens twee geïsoleerde kuilen uit de Midden-Bronstijd aan het licht (De Mulder, 
Deschieter & Van Strydonck 2001a). Beide vindplaatsen vormen momenteel de enige 
vindplaatsen van bewoning in de regio, samen met enkele circulaire monumenten ontdekt 
door de luchtfotografische prospecties van de Universiteit Gent (Bourgeois et al. 1999).     
 
De 14C-gegevens van kuil 207, gedateerd in de Vroege IJzertijd,  corresponderen met de 
recent uitgevoerde dateringen op gecremeerd botmateriaal uit het nabijgelegen urnengrafveld. 
De twee gedateerde urnengraven leverden een ouderdom op van respectievelijk 2565±25 BP 
(KIA-20070) en 2595±25 (KIA-20058) (De Mulder, Van Strydonck & Boudin 2004: 52). De 
relatie tussen deze geïsoleerde kuil en de necropool is niet exact duidelijk. Is de kuil een 
restant van specifieke activiteiten met betrekking tot de begraafplaats of een overblijfsel van 
een nabijgelegen erf?. Verder gepland onderzoek van deze zone zal daaromtrent meer 
duidelijkheid brengen. 
 
Ook de Late IJzertijd is vertegenwoordigd in de zuidelijke zone van deze sector. Twee andere 
14C-dateringen van paalsporen leverden een datum op in de 4de tot eerste helft van de 1ste 
eeuw v. Chr. Een houtskoolrijke laag uit een Flavische kuil leverde een gelijkaardige leeftijd 
op (De Mulder, Van Strydonck & Deschieter 2002: 94).          
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Figuren 
 
Fig.1. Situering van de beide kuilen (�) en het Vroege IJzertijd urnengrafveld (�). 
 
Fig. 2. Lokalisering van de twee kuilen in het huidige opgegraven areaal in het zuidelijke deel 
van de “Kwakkel”-sector. 
 
Fig. 3. Grondplan en doorsnede van de twee kuilen.  
 
Fig.4. Het Vroege IJzertijd aardewerk uit kuil 207.  
 
   


